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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
  

В настоящият отчет е представена обобщена информация за дейността на Съюза на 
геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) за периода от 27.01.2021г. до 
31.12.2021г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ с цел представяне 
пред Управителния съвет (УС) на Съюза на резултатите от дейностите по изпълнение на 
приетия план за 2021г.  

През отчетния период дейността на СГЗБ се осъществяваше в продължаваща 
извънредна епидемиологична обстановка. Този факт за втора година налага по-тежки 
условия за осъществяване на дейността, изискващи прилагане на натрупания вече опит за 
да се реализира активна и ползотворна дейност на Съюза. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ 
 
През отчетният период са изпълнени редица организационни дейности от СГЗБ, които 

са описани по-долу в хронологичния им ред: 
 
1. Заседания на Изпълнителното бюро на СГЗБ 

Изпълнителното бюро (ИБ) е заседавало редовно. Преведени са 6 неприсъствени 
заседания – на 23.03.2021, 13.05.2021, 22.07.2021, 10.08.2021, 13.09.2021, 08.12.2021. На 
заседанията са разглеждани и решавани следните въпроси: 

 
 Разглеждане на предложение за награждаване на съюзни членове и свързани с 

дейността на организацията личности; 
 Утвърждаване на състава на Организационния комитет на Международния 

симпозиум; 
 Насрочване на заседания на Управителен съвет на СГЗБ; 
 Одобряване на кандидатура за технически сътрудник; 
 Обсъждане на организация и провеждане на курсове за квалификация на 

правоспособни лица по кадастър, съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР, подготовка и 
одобряване на програма и учебен план за провеждане на обученията; 

 Обсъждане на проект за рамков договор с УАСГ относно курсовете за 
квалификация; 

 Решение за популяризиране статията на проф. д. т. н. д-р инж. Станислав Василев 
„ КАКВО КАЗВАТ СТАРИТЕ КАРТИ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС“; 

 Информация по текущи организационни и финансови дейности в организацията; 
 Обсъждане на членството на СГЗБ в световните организации. 

 
2. Заседания на Управителния съвет  

 На 27.01.2020 г. е проведено неприсъствено заседание на УС на СГЗБ при 
следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността на СГЗБ през 2020 година.  
     Докладва: Председателят д-р инж. Ив. Калчев 
2. Отчет на Контролната комисия.                  
       Докладва: Председателят на КК инж. В. Чаушев  
3. Приемане на ПЛАН за дейността на СГЗБ през 2021 година     

   
                     Докладва: Зам.-председателят инж. Иван Андреев  
4. Приемане на ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на СГЗБ за 2020 г. и на БЮДЖЕТ за 2021 г.  
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     Докладва: Секретарят инж. Иванка Колева  
5. Обсъждане провеждането на Общо събрание на СГЗБ. 
6. Избор на делегати за Общото събрание на Федерацията на научно-техническите 

съюзи (ФНТС).  
 

Материалите за заседанията бяха публикуваха предварително на сайта на Съюза, като 
участниците имаха възможност да се запознаят предварително с тях, както и да споделят 
мнения и направят препоръки.  

След направеното обсъждане и гласуване, отчетните материали са приети, както и 
планът за дейността през 2021 г. 

           Относно провеждането на ОС са изказани различни мнения, споделен е опит, 
обсъдени са различни варианти, но  решението за начина и времето за провеждане на ОС  
се отлага. 

           За делегати на ОС на ФНТС са предложени и избрани д-р инж. Иван Калчев и инж. 
Иванка Колева. 

 По време на заседанието е обсъдено и предстоящото провеждане на курсовете за 
квалификация на правоспособните лица по кадастър. Активна позиция по него изразяват 
проф. д-р инж. Илинка Иванова, проф. д-р инж. Пламен Малджански, чл.- кор. проф. д-р инж. 
Георги Милев, д-р инж. Иван Калчев и др.  

 На 15.04.2021 . е проведено неприсъствено заседание на УС на СГЗБ при следния 
дневен ред: 

1. Информация за текущата дейност в организацията.  
                   Докладва: Председателят д-р инж. Ив. Калчев 

2. Разглеждане на предложение за награждаване на съюзни членове. 
                  Докладва: Председателят д-р инж. Ив. Калчев 

3. Насрочване на Общо отчетно-изборно събрание на СГЗБ. 
       

Д-р инж. Иван Калчев информира присъстващите за дейността на ръководството на 
Съюза за периода след последното заседание на УС. 

       Във връзка с решението на ИБ от 15.12.2020г. за участие на Съюза в организацията и 
провеждането на образователни и практически курсове за правоспособните лица по 
кадастър, са положени много усилия от страна на проф. д-р инж. Илинка Иванова за 
осъществяване на идеята. Изготвена е анкета, в която участват работещи в практиката 
колеги, служители на службите, от общините и др.  

 Беше получено писмо от АГКК до всички институции с рамкови параметри на 
изискванията за теми и време за провеждане на курсове. В това писмо се формулират 5 теми 
по нормативни и софтуерни предложения и се определят препоръчително 30 часа за 
обучение. Изказана беше забележка по продължителността на курса, като мнението е, че не 
е възможно за толкова много време да се откъснат от производствения процес 
правоспособни физически лица или служители във фирми. Проф. Илинка Иванова предложи  
2 варианта за програма – с 30 часа и двудневен курс. Отново бе изказано одобрение и голяма 
благодарност към проф. Иванова за всичко свършено.  
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 Проведена е среща с инж. Виолета Коритарова в присъствието на главния секретар на 
АГКК инж. Весела Тодорова, направени са контакти с проф. Елена Пенева, доц. Иван Кунчев 
и доц. Христо Дечев и се очертава възможност за съвместна организация на курсовете с 
Геодезическия факултет на УАСГ.  

Д-р инж. Иван Калчев информира за това, че междувременно е публикувана наредба 
за изменение на Наредбата за създаване и поддръжка на КККР. СГЗБ публикува своето 
становище на сайта за обществени обсъждания.  

Управителния съвет на СГЗБ предложи за награждаване инж. Иванка Георгиева 
Колева със „Златна значка на ФНТС“ за личен принос и заслуги в дейността на Федерацията 
и награждаване с грамота д-р инж. Надежда Ярловска, доц. д-р инж. Борислав Александров, 
инж. Иво Александров, инж. Кристина Гълъбова, инж. Таня Славова, инж. Ваня Петрова и доц. 
д-р инж. Мила Атанасова за съдействие при реализиране на дейността и принос за развитие 
на Съюза. Предложенията бяха приети единодушно. 

 
УС прие ОС на СГЗБ да се проведе присъствено на 24.06.2021г., от 14:00 часа, в зала 

№ 105-А, в Националния дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски“ 108,  София. 

 На 15.07.2021г, от 18:00 часа се проведе заседание на Управителния съвет СГЗБ. 

Това беше първото заседание след Общото събрание на СГЗБ, проведено на 24.06,2021 г. 
То протече при следния дневен ред: 

    1. Избиране на Изпълнително бюро на СГЗБ. 
    2. Избиране на Заместник - председатели на СГЗБ и на представляващи СГЗБ. 
    3. Избиране на главен редактор на списание „Геодезия, картография, земеустройство“. 

Като гости присъстваха: проф. д-р инж. Георги Милев, проф. д-р инж. Георги Вълев, 
д-р инж. Иван Деянов. 

В качеството си на председател на Контролната комисия присъстваше инж. Мария 
Занева. 

Решение за състава на Изпълнителното бюро: 

1. Иван Калчев Иванов 
2. Андрей Иванов Андреев 
3. Борислав Емилов Александров 
4. Иван Георгиев Андреев 
5. Иванка Георгиева Колева 
6. Илинка Методиева Иванова 
7. Кирил Иванов Стоянов 
8. Костадин Николов Костадинов 
9. Тодор Тодоров Костадинов 
10. Цветен Димитров Боев 
11. Дейвис Динков Динков 
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За зам. – председатели на СГЗБ със съответните направления бяха избрани 
единодушно: 

доц. д-р инж. Тодор Костадинов - научна дейност;  
инж. Иван Андреев – работа с други организации; 
д-р инж. Кирил Стоянов - младежка дейност. 
 
УС прие направеното предложение представляващите Съюза на геодезистите и 

земеустроителите в България заедно и поотделно да бъдат: 
Председателя - Иван Калчев Иванов, зам.- председателя Тодор Костадинов зам.- 
председателя Иван Андреев, зам.- председателя Кирил Стоянов и секретарят -Иванка 
Георгиева Колева  
     За главен редактор на съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство“ 
отново да бъде избран чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев. 
 

 Неприсъствено заседание на Управителния съвет (УС) на СГЗБ на 11.10.2021г. с 
единствена точка от дневния ред: 

Приемане на решение за изказване на благодарност към Главния редактор на списание 
„Геодезия, картография, земеустройство“, по случай 60-годишнината на списанието.  

По предложение на доц. д-р инж. Венета Коцева, подкрепено от ръководството на 
СГЗБ беше предложено следното решение на УС на СГЗБ:  

„По случай 60-годишнината на списание „Геодезия, картография, земеустройство“- изказваме 
огромната си благодарност на Главния му редактор чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев за 
високия му професионализъм, огромния му научен, творчески и организационен труд, 
свързан с издаването на списанието през последните 25 години!  

Пожелаваме му добро здраве, лично щастие , все по-нарастваща аудитория за списанието, 
голям брой автори и бъдещи успехи!“ 

 Предложението беше единодушно прието. 

 Заседание УС на 21.10.2021 г. 

До членовете на УС беше изпратена статията на проф. д. т. н. д-р инж. Станислав 
Василев „ КАКВО КАЗВАТ СТАРИТЕ КАРТИ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС“. 

По предложение на чл-. кор. проф. д-р инж. Георги Милев, беше обсъдена идеята статията 
да се направим достояние на Президента и Министерския съвет. Също, да се направи 
опити и за разпространение в средства за масова информация, вестници, телевизия, радио, 
предвид актуалността на темата. 

На 21.10.2021 г. се проведе неприсъствено заседание на УС, което излезе с 
единодушно решение за подкрепа на идеята. 

Като гости на заседанията са присъствали почетният председател на СГЗБ чл.-кор. 
проф. д-р инж. Георги Милев, почетният член на СГЗБ чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев, 
председателя на Контролната комисия инж. Мария Занева, доц. д-р инж. Деница Борисова, 
инж. Иван Деянов, Стоянка Комарова - редактор на списание „Геодезия, картография, 
замеустройство“ и Христина Кръстева, сътрудник. 
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Благодарност дължим специално на почетния председател на Съюза проф. Георги 
Милев и почетния член проф. Георги Вълев за активното им и полезно участие при 
обсъждането и вземането на решенията за дейността на СГЗБ. 

 
3. Общо събрание  

  УС на СГЗБ свика редовно отчетно-изборно Общо събрание, което се проведе на 24 юни 
2021 г. гр. София, в Националния дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски“ 108, при 
следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността на СГЗБ за периода от м.април 2017г. до м.април 2021 г.;  
2. Доклад на Контролната комисия за периода от м. април 2017 г. до м. април 2021 г; 
3. Приемане на бюджет на СГЗБ за 2021, както и за 2022, 2023 и 2024 г.;  
4. Насоки за дейността на СГЗБ през следващия мандат. 
5. Изменение и допълнение на Устава на СГЗБ;  
6. Освобождаване на Управителния съвет и на Контролната комисия; 
7. Избор на членове на нов Управителен съвет на СГЗБ; 
8. Избор на Председател на СГЗБ: 
9. Избор на членове на нова Контролна комисия на СГЗБ; 
10.  Избор на Председател на Контролната комисия на СГЗБ; 
11. Избор на „Почетни членове“ на СГЗБ. 

 

Отчетния доклад бе изнесен от Председателя на СГЗБ – д-р инж. Иван Калчев. В него 
бе представена обобщена информация за дейността на СГЗБ за периода между X конгрес 
(27.04.2017г.) и Общо събрание - 24.06.2021г. Отчетът бе подготвен от ръководството на 
организацията с цел представяне пред Общото събрание на СГЗБ на резултатите от 
дейностите по изпълнение на приетите ОСНОВНИ НАСОКИ за дейността за периода 2017 – 
2021 година, приети на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, проведено на 27.04.2017 г. 

Целият доклад и проекто-бюджетът бяха предварително поместени на интернет 
страницата на Съюза. Делегатите бяха накратко запознати с акценти от организационна 
дейност и организационно състояние на Съюза, с научно-техническа дейност, с 
взаимодействието между организацията и други такива, с фирми и институции, с 
международна дейност, с издателска дейност, с професионална защита и квалификация и с 
финансово състояние на сдружението. 

  В заключение на доклада д-р инж. Калчев оцени работата на Съюза като обществено-
полезна, целенасочена, успешна и резултатна. 

  Секретарят на Съюза инж. Иванка Колева представи за коментар и приемане 
предложението за бюджета на Съюза за предстоящия период. 

  Докладът на КК бе представен от инж. Васил Чаушев - председател. Той докладва 
финансовото състояние на Съюза и направи следното заключение: КК не е констатирала 
нарушения на Устава и финансовата дисциплина. Комисията счита, че за трите години 
финансовата политика на Съюза е изключително точна и балансирана. 

   Доц. д-р инж. Тодор Костадинов представи на вниманието на присъстващите „Основни 
насоки за бъдещата дейност на СГЗБ“. Те включваха история, визия и основни цели на 
организацията. Откроена бе мисията й - да обединява и защитава професионалните 
интересите и да поддържа активна гражданска позиция, да участва при формиране на 
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експертни становища, да увеличи броя на членовете и да привлече млади членове - ученици 
и студенти 

   Отчетния доклад, бюджета, отчета на КК и насоките бяха приети след обсъждане.  

   По т.4 от дневния ред - изменение на устава - беше направено следното предложения: 

1. В Раздел V „ИЗБОР, МАНДАТНОСТ“ се правят следните промени: 
- Сегашният Чл.29. става Чл. 29 (1); 
- Създава се нов чл. 29 (2) Едно лице може да бъде избирано за Председател 

на Съюза за повече от два мандата след задължително прекъсване от 
поне един мандат. 

След обсъждане, предложението беше прието. 

   Активно участие в разискванията по точките от дневния ред имаха проф. д-р инж. 
Борислав Маринов, д-р инж. Добромир Филипов, доц. д-р инж. Костадин Костадинов, доц. д-
р инж. Тодор Костадинов, доц. д-р инж. Венета Коцева, инж. Иванка Колева, доц. д-р инж. 
Любка Пашова и др. 

   Преди избор на нови ръководни органи на СГЗБ, членовете на УС и КК бяха освободени 
от отговорност. 

  В състава на УС, освен досегашните членове, бяха предложени и нови. УС бе приет в 
следния състав:  

1 Иван Калчев Иванов 
2. Андрей Иванов Андреев 
3 Божидар Григоров Николов 
4. Борислав Емилов Александров  
5. Валентин Илиев Йовев 
6. Венета Иванова Коцева 
7. Валентина Ананиева Стефанова 
8. Георги Тончев Гладков 
9. Гинчо Петков Костов 
10. Диана Великова Иванова 
11. Димитър Генчев Арнаудов 
12. Дженко Геогриев Дженков 
13. Евгения Иванова Караджова  
14. Иван Георгиев Андреев 
15. Иван Стефанов Кунчев  
16. Иванка Георгиева Колева 
17. Илинка Методиева Иванова 
18. Керанка Славова Василева 
19. Кирил Иванов Стоянов 
20. Костадин Николов Костадинов 
21. Пламен Богданов Малджански 
22. Станислав Василев Василев 
24. Тодор Тодоров Костадинов 
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25. Мария Асенова 
26. Богдан Проданов 
27. Дейвис Динков 
28. Цветен Димитров Боев 

 
След отвода на инж. Васил Чаушев за председател и член на Контролната комисия, за 

председател на КК беше избрана инж. инж. Мария Занева, а за членове - доц. д-р инж. Любка 
Пашова и инж. Ваня Петрова.  

 
4. Участия в ръководните органи на Федерацията на научно-техническите съюзи 

Секретарят на Съюза е член на УС на ФНТС и редовно присъства на провежданите 
заседания. Обсъждат се дейността на федерацията, Методиката за съфинансиране на 
научно-техническата дейност на сдруженията, бюджета, материалната база, младежката 
дейност и др.  

На 24.11.2021 г. , по инициатива на ръководството на ФНТС, в Националния дом на 
науката и техниката, в кабинета на председателя на ФНТС, бе проведена традиционна среща 
с председателя и секретаря на Съюза, за обсъждане на организационното състояние, 
дейността, проблеми и перспективи за развитие на СГЗБ.  

Може да се отчетем, че близкото сътрудничество между ръководствата на СГЗБ и на 
ФНТС продължава да се развива успешно.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА СГЗБ 
 

1. Членове на СГЗБ 
 
Съгласно Устава на Съюза в него членуват физически и юридически лица. В 

изпълнение на решенията на XI конгрес Съюзът води регистър на членовете, съгласно който 
броят на членовете, заплатили членски внос към 31.12.2020г. е 69 физически лица и 6 
юридически лица. През 2021 г. са приети 5 нови членове на СГЗБ.  

 
2. Дейност на комисиите, секциите и клубовете на СГЗБ 
 
Анализа на дейността на комисиите, секциите и клубовете на СГЗБ показват следното:  
 

a) Някои от комисиите работят активно например по основните проблеми на 
геодезията, с председател д-р инж. Иван Калчев и по нормативните документи с 
председател проф. Георги Вълев. Комисията за работа с младежта, с председател 
инж. Иванка Колева планира мероприятия за 2021 година, които не бяха проведени, 
предимно по обективни причини. Активност е Комисията по социална дейност и 
работа с жените, което е следствие от добрата работа на Председателя на 
Комисията доц. Венета Коцева и секретаря на Съюза инж. Иванка Колева. 
Останалите комисии продължава да имат нужда от активиране на дейността си. 

b) Традиционно активна е дейността на секция „Фотограметрия и дистанционни 
изследвания“, която много редовно и отговорно провежда своите заседания. По 
утвърдената вече многогодишна практика и тази година, за 16 –ти пореден път, се 
организира национално съвещание от тази секция със символично домакинството 
на ЛТУ. Нейният председател – проф. Пламен Малджански продължава да бъде 
водещата фигура за професионалната общност.  

c) За съжаление останалите секции не могат да се похвалят с такава активност. Нужно 
е да се отчетат условията за организиране и провеждане на съвещания и тематични 
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срещи, да се търсят подходящи хора и нов подход за активизиране и на останалите 
секции. 

d) Дейността на клубовете на Съюза е доста различна като активност в различните 
региони. Част от клубовете имат по-активна дейност - провеждат полезни и 
интересни за колегите мероприятия в съответния регион. Такива са в Русе, Пловдив 
и Плевен. Желанието на ръководството на Съюза за възстановяване на 
регионалните клубове и създаване на нови на териториален принцип или по 
интереси, не може да се реализира при сегашните условия. 

 
Към организационната дейност ще отнесем активната работата на Секретаря на СГЗБ 

инж. Иванка Колева, която продължава движи организационния живот в Съюза. За по-активна 
работа в организационната дейност помага и г-жа Стоянка Комарова, която освен 
дългогодишния ангажимент като технически редактор на списание ГКЗ поема и част от 
организационните дейности. От месец май тази година, за  постоянен технически сътрудник 
в Съюза е назначена Христина Кръстева. 

От 2019 година продължава да стои въпросът за нов секретар на Съюза в предвид 
заявеното желание на инж. Колева за оттегляне от активна дейност. 

IV. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ 
 
Дългогодишните традиции в организирането и успешното провеждане на значими 

научно-технически мероприятия открояват СГЗБ като водеща съсловна организация по 
отношение на осигуряването на форуми за изява на учени от областта на геодезията и 
свързаните с нея области на познанието, както и за споделяне на идеи, резултатите и опит в 
областта на геодезическата практика и интердисциплинарните й приложения.  

 
Научно-техническите прояви се осъществиха в съответствие с приетия от УС план за 

дейността през 2021г., но пречупени през призмата на ограниченията на обявената пандемия 
на национално ниво. Някои от тях бяха организирани със съдействието на съорганизатори – 
институции, организации и фирми. За изтеклия отчетен период проведените научно-
технически изяви са следните: 

 
1. VIII честване на деня на геодезиста 
 
От името на ръководството на СГЗБ бе подготвен поздравителен адрес по случай 

Глобалния ден на геодезиста – 21.03.2021. 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.  

Отбелязано бе, че в настоящата ситуация на обявено извънредно положение 
Геодезията е една от многото професии, които не могат да се практикуват от вкъщи и 
дистанционно (с изключение на дистанционните методи, но и при тях трябва да поработим 
на полето). Поради това продължителното ограничаване на възможностите ни да работим би 
се отразило осезаемо на цялото ни съсловие. Изразена бе надежда за бързо и заедно 
преодоляване на това 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. 

2. Срещи на дамите, свързани с геодезическата професия.  
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 Дамският геодезически клуб към Съюза на геодезистите и земеустроителите 
организира на 31 май 2021 г. от 16,30 часа в зала 3 на Националния дом на науката и 
техниката,   среща (присъствена и on-line) на жените-геодезисти и тези, свързани с 
геодезическата професия. Темата на срещата беше: „Професионална, обществена и лична 
изява на жената“. Предварително бе изпратена покана за провеждане на срещата. 
Присъствено участваха 11 членове на СГЗБ, а други се включиха в on-line сесията, което 
беше приятна изненада за присъстващите.  

1. Д-р инж. Иван Калчев, председател на СГЗБ, поднесе приветствие към присъстващите 
и всички дами от професионалната общност. 

2. Доц. Венета Коцева, председател на Дамския геодезически клуб поздрави участниците 
в срещата и подчерта значението и ролята на клуба неговите деятелки и Съюза.  

3. Йорданка Траянова – преподавател, организатор и водещ на женски практики, 
консултации и групи, беше онлайн гост с видео обръщение „Силата на женските 
общности“. В лицето на дамите от геодезическия клуб г-жа Траянова спечели истински 
приятели. 

4. Доц. д-р инж. Любка Пашова представи доклада „Жената - геодезист в България“. В 
него бяха посочени постиженията на жените в науката и практиката и мястото им в 
обществения живот. 

5. Инж. Иванка Колева направи  изказване „Жената преди 135 години и днес“. Тя открои 
ролята на жената във важни за обществото събития, в нейната сила за мобилизация, 
мотивация и подкрепа при важни национални събития и защита на каузи и ценности. 

  

6. Стоянка Комарова направи трогателно обръщение: „За колежките-геодезисти“ и 
изтъкна, че жените се справят много добре и със семейните си задължения, и с 
професионалните си задачи, проявяват завидни умения, въпреки многото 
ангажименти. Г-жа Комарова се спря на разнообразните творчески увлечения и 
постижения на някои от колежките.  

 

В on-line сесията се включиха инж. Ваня Петрова, доц. д-р инж. Мария Асенова, Иван Калчев, 
Мария Калчева, 
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  След като приключи on-line срещата, присъстващите обсъдиха редица професионални 
теми, обмениха мнения и опит в своята професионална дейност.  

      Голяма благодарност изказваме на колегата доц. Христо Николов за техническото 
обслужване на срещата и проявеното внимание към присъстващите. 

Коледна среща, организирана от дамския геодезически клуб се проведе на  
22.12.2021година. 
 

Много задушевна, весела и красива премина срещата между дамите, свързани с 
геодезическата професия. Обстановката беше празнична, а настроението – приповдигнато. 
Личеше, колко е липсвало общуването между колеги и приятели. 

 
Специално поздравление за достойния си юбилей получи доц. д-р инж. Венета Коцева. 

Колежките й бяха подготвили забавен фотоколаж от съвместни срещи. 
 

Разиграна беше весела томбола с дребни, забавни печалби. Скъпата ни приятелка- 
Росица Бакалова, съпруга на нашия покоен колега доц. Паско Бакалов, зарадва всички с 
подаръчета от сладки с късмети и красиви фирмени календари за 2022 година.  

 
         Нашата колежка - инж. Катерина Иванова, представи последните си две свои книги и 
докосна сърцата на всички с изпълнението на някои от публикуваните в тях стихове. Тя получи 
признанието и възхищението на присъстващите за огромния си талант и успешно извървяния 
творчески път. 

    

   
 

 
 

 
3. XVl Национално съвещание на секция „Фотограметрия и дистанционни 

изследвания” към СГЗБ 
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На 8 юли 2021 г., от 16:30 ч., в зала 3 на Националния дом на науката и техниката, ул. 
„Г.С.Раковски“, 108, в София, се проведе традиционното националното национално 
съвещание, организирано от секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания“ към СГЗБ. 
Темата вече стана традиционна: „Развитие на фотограметричните технологии и 
дистанционните методи и тяхното приложение в практиката“. 

Който не можеше присъствено да участва във форума, имаше възможност да се 
присъедини онлайн чрез платформа, любезно предоставена ни от Федерацията на научно-
техническите съюзи.  

 Домакин на съвещанието беше Лесотехническият университет и по-специално - 
катедра „Лесоустройство“. Доц. д-р инж. Мария Асенова представи доклад на тема: 
„Обучението по фотограметрия и дистанционни изследвания в Лесотехническия институт“, 
изготвен съвместно с колегите от катедрата - проф. д-р инж. Юлин Тепелиев и доц. д-р инж. 
Радка Колева. Докладът представи богатата история, показа достиженията и отчете ролята 
на всички преподаватели в катедрата.  

Доц. д-р инж. Нели Здравчева от Университета по архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ), изнесе интересен и актуален доклад на тема: „Дистанционно доставяне на данни за 
климатичните промени“.  

  Презентацията на инж. Йоана Църовска - „Видове изображения и вегетационни 
индекси“, беше изслушана с интерес. 

 

   Научният доклад на тема: „Използване на дистанционни методи за регистриране на 
деформации по SAR данни за сеизмичното събитие от 03.03.2021 г.“, разработен от колектив 
в Българската академия на науката, в състав доц. д-р Мила Атанасова и доц. д-р Христо 
Николов, обобщаваше и анализираше актуални данни от проекта, по който колективът 
работи. 

 Студентите от 5 курс, специализация „Фотограметрия и ДМ“ в УАСГ, заедно с техните 
преподаватели гл.ас. Силвия Филипова и гл.ас. Добромир Филипов, представиха доклад на 
тема: „Фотограметрично моделиране и 3D принтиране на архитектурни обекти“. Докладът 
заинтересува и провокира аудиторията. 
      

Катя Димитрова от Риск-спейс-трансфер, БАН, се обърна към присъстващите и към 
СГЗБ и представи „Възможности за участие в състезанието за иновации, използващи 
навигационни данни „Galileo Masters Bulgaria 2021“. 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ЗА ПЕРИОДА 27.01.2021Г. ДО 31.12.2021Г. 

14/28 

 

 
Инж. Ваня Петрова, ГИС-София, беше подготвила трогателно слово към доц. д-р инж. 

Иван Кацарски, по случай неговата 90-годишнина. Поради невъзможността на юбиляря да 
присъства, неговата дъщеря прие сърдечните поздравления и пожелания за здраве и 
дълголетие. 

  
 
„Демонстрация на 3D PluraView - пасивна 3D мониторна система от Schneider Digital“- 

това беше изненадата за колегите. Представи я колегата Илиян Панчев. Системата беше 
инсталирана и всички можеха да я разгледат, да я изпробват и да получат отговор на 
възникналите въпроси. За да отговори на тях, от чужбина се включи г-н Адриан Йонеску.  

 

 

4. XXXl Международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и 
професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области” 

 

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България започна подготовката на 
XXXI-ия Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и 
професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“ с амбициозната задача 
за пореден път да се организира забележително международно научно събитие. За целта, 
като съорганизатори, бяха поканени авторитетни международни и национални организации, 
институции и професионални сдружения. 

Утвърден беше Организационен комитет в състав: 

- Почетен председател: чл.-кор. проф. дтн. инж. Георги Милев; 
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- Председател: д-р инж. Иван Калчев; 
- Зам.-председатели: проф. дтн. инж. Георги Вълев и д-р инж. Мариан Марков; 

и членове:  

- акад. дтн. инж. Ячко Иванов; 
- чл.-кор. д.а.н. арх. Атанас Ковачев;  
- проф. дтн инж. Андрей Андреев; 
- проф. д-р инж. Елена Пенева; 
- проф. дтн. инж. Станислав Василев; 
- проф. дтн. инж. Момчил Минчев; 
- проф. дтн. Бойко Рангелов; 
- проф. дтн. инж. Керанка Василева; 
- проф. Маргарита Мондешка; 
- доц. д-р инж. Тодор Костадинов; 
- доц. д-р инж. Костадин Костадинов; 
- доц. д-р инж. Венета Коцева; 
- доц. д-р инж. Радка Колева; 
- доц. д-р инж. Деница Борисова; 
- доц. д-р инж. Мила Атанасова-Златарева; 
- доц. д-р инж. Кристина Микренска; 
- д-р инж. Кирил Стоянов; 
- инж. Виолета Коритарова; 
- инж.-полк. Иван Инковски; 
- полк. Светослав Цуровски; 
- инж. Иван Деянов; 
- инж. Златан Златанов; 
- инж. Николай Киров; 
- инж. Цветен Боев. 

Утвърден беше и Технически комитет в състав: 

 Председател: инж. Иванка Колева и членове: 

- доц. д-р инж. Христо Николов; 
- доц. д-р инж. Мария Асенова; 
- гл.ас. инж. Надежда Ярловска; 
- Стоянка Комарова; 
- Христина Кръстева. 

 

Организационният и техническият комитети провеждаха регулярни заседания за 
разпределение, изпълнение и отчитане на текущите задачи. 

Съставена беше програмата на Симпозиума, която традиционно обхваща 
съвременните тенденции на развитие на геодезическата наука и практика, 
интердисциплинарните технологии, особено геопространствените, ГИС и проблемите на 
обучението, както и на свързаните с тях области.  

За втора поредна година СГЗБ, в тясно сътрудничество с Института за космически 
изследвания и технологии при БАН и с активното участие на доц. д-р инж. Деница Борисова, 
спечели проект към Фонд „Научни изследвания” при МОН, по който беше сключен Договор 
КП-06-МНФ/13 от 19.08.2021 г. между ИКИТ-БАН и ФНИ по „Процедура за подкрепа на 
международни научни форуми, провеждани в Република България“. Значителна финансова 
подкрепа получихме от Софийската колегия на КИИП. 
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Всичко това, заедно с подкрепата и домакинството, предоставено от Националния дом 
на науката и техниката при ФНТС, спомогнаха за много добрата организация на симпозиума, 
а също и за професионалното изготвяне на рекламните и техническите материали, 
изпълнено от студио ДАВГЕО, което издига представителността и общото ниво на събитието. 
За симпозиума беше изработена специална страница на сайта – на български и английски 
език. (http://sym2021.geodesy-union.org/): 

   

За съжаление, няколко дни преди откриването на симпозиума, когато всичко беше 
организирано за неговото тържествено присъствено откриване и провеждане, 
епидемиологичната обстановка, заради вируса Ковид-19 у нас се влоши. Подготвената 
изложба на професионална техника с демонстрации на технологии и софтуер не се проведе. 
Наложи се промяна във визията на организаторите и провеждане на симпозиума в две форми 
– присъствена и онлайн. Опитът от ХХХ-ия Юбилеен Международен симпозиум през м. 
ноември 2020 г., проведен също с доклади, представени  присъствено и онлайн, помогна на 
Организационния и на Техническия комитети да проведат успешно сесиите на симпозиума. 

XXXI-ят Международен симпозиум на тема „Съвременните технологии, образованието 
и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области” - със специална сесия 
на млади специалисти и студенти и изложба - се проведе в Националния дом на науката и 
техниката, София, 3-5 ноември 2021 г.  

Традиционно и ежегодно в Симпозиума участваха: геодезисти, земеустроители, 
архитекти, геофизици, физици, математици, ландшафтни архитекти, геоинформатици, 
специалисти по дистанционни (спътникови) изследвания, ГИС, селско и горско стопанство и 
други.  

Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев – Почетен председател на Съюза на 
геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Почетен председател на 
Организационния комитет на симпозиума, Почетен член на Федерацията на научно-
техническите съюзи (ФНТС) и на Международната федерация на геодезистите (Federation 
International of Geodesists – FIG) поднася приветствие онлайн. 
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 Приветствия към участниците в Симпозиума поднесоха чрез видео запис или oнлайн 
включване инж. Виолета Коритарова – Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, 
картография и кадастър, инж. Димитър Пенев – Председател на Секция „Геодезия и 
приложна геодезия“ към Софийската колегия на КИИП и доц. д-р инж. Бихтер Ерол от 
Техническия университет в Истанбул – съорганизатори на Симпозиума.  Д-р инж. Иван 
Калчев откри Симпозиума и пожела успех на работата му, която протече в комбинирана 
форма – присъствено и oнлайн.  

 

Наред със сериозните теоретични доклади, на симпозиума, бяха представени много 
разработки, които вече са успешно реализирани в практиката. Някои от фирмите, заявили 
участие в техническата изложба, участваха с технически презентации. Традиционно 
представените  доклади бяха фокусирани и върху важни национални, регионални и глобални 
проблеми. Няколко доклади на млади колеги – инженери, студенти и докторанти, бяха 
включени в съответните тематични сесии. 

Изнесени бяха общо 35 доклада. От тях – 1 доклад на двама колеги от Турция, 1 доклад 
от Република Сърбия, 1 доклад от САЩ, 1 доклад на двама колеги от Сирия и 1 доклад на 
четирима колеги от Русия, от които двама колеги присъстваха лично на заседанията. Общият 
брой на участниците от чужбина беше 10 души. Докладите бяха представени по преценка от 
докладчиците - присъствено, онлайн или на видеозапис.  
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Онлайн представяне на доклада от проф. Глигорие Перович от Република Сърбия 

За оценка на представянето на докладите на млади научни работници – докторанти, 
постдокторанти и студенти, общо 11 души, беше съставена комисия от представители на 
Организационния комитет на симпозиума в състав: доц. д-р инж. Мила Атанасова-Златарева, 
доц. д-р инж. Христо Николов, доц. д-р инж. Венета Коцева и инж. Иванка Колева. Всички 
участниците бяха поощрени, а трима от тях - наградени от специалния спонсор на 
симпозиума – фирма „ЕСРИ – България”.  

 

Част от Организационния комитет на XXXI-ия Международен симпозиум 

 

Подготовка за демонстрация на нов дрон 
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Първите трима участника получиха за награда едногодишен лиценз за ползване на 
програмния продукт „Arc GIS Desktop”, а останалите участници - MAP BOOK от специалния 
спонсор на симпозиума – фирма „ЕСРИ – България”.  

Всички автори на докладите, представени по време на симпозиума, получиха 
сертификат за участие.  

При закриването на симпозиума, бяха поздравени всички участници, авторите и 
организаторите на събитието. Специална благодарност беше изказана на съорганизаторите, 
изложителите и спонсорите. Бяха приети  препоръките на симпозиума, представени от доц. 
д-р инж. Тодор Костадинов – зам.-председател на СГЗБ.  

          Бяха споделени надежди за очаквана по-спокойна и по-сигурна от здравна гледна точка 
обстановка на следващия международен симпозиум, който ще се проведе през 2022 г. 

   Участниците в симпозиума изказват благодарност на Съюза на геодезистите и 
земеустроителите в България, на Научния комитет, на местния Организационен комитет и на 
спонсорите за провеждането на симпозиума, с оглед техническите възможности и 
преодоляването на възникнали проблеми. 

 
Цялата информация за симпозиума, включително докладите в представените от 

авторите им формати, и видеозаписите на презентациите, може да се намерят на интернет 
страницата на симпозиума http://sym2021.geodesy-union.org/, а докладите са оформени в 
електронен сборник. 
 

5. Фотоконкурс 2021 
 
Провеждането на фотоконкурса беше на няколко пъти под въпрос. Наложи се два пъти 

да се удължава срока, както и отправяне на апел към дейци на Съюза за съдействие за 
привличане на участници.  

 
Жури в състав: 
 
Гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска – Председател, 
и членове: 
доц. д-р инж. Борислав Александров 
инж. Стоян Стоянов 
инж. Ивайло Александров 
инж. Мария Димиева, 
инж. Иванка Колева 
 
разгледа и обсъди 51 творби. За победители бяха определени следните участници със 

съответните фототворби и присъдени награди: 
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 l място 

 
Мартин Берданков  

 

  
„Зимен изгрев“ 

 
300 лв 

 

 
 ll 
място 

 
Милена Генева    

 
„Фарът“ 

 
    200 лв 

 
 lll 
място 
 

 
Милена Динкова  

 
„Сканиране на Врачански карст“ 

 
    100 лв 

поощрителни награди: 

 
 IV 
място 
 

 
Катрин Славчева  

 
„Магията на природата“ 

   
Предметна награда 

 
 lV 
място 
 

 
Богдан Проданов  

 
„Остров „Св. Анастасия“‐ Контролки точки     

има и под водата“ 

 
 
Предметна награда 

 
   Всички постъпили предложения за фото конкурса са публикувани на интернет сайта на 
СГЗБ. Събитието придобива характера на традиционно, поради което в сайта е добавена 
специална страница с архиви с информация и снимки от предишни издания на фотоконкурса. 
 

Специална благодарност дължим на основния спонсор на проявата „КАДАСТРАЛНА 
КАНТОРА“ ЕООД и ентусиазираното жури. 
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6. Курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни 
лица по кадастър 

 
С влизането в сила на измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър от 

2019г. се прие нов чл. 20 (4) съгласно който всички правоспособни лица по кадастър следва 
да преминават обучение за поддържане и повишаване на квалификацията по кадастър на 
всеки две години по програма, одобрена от Агенция по геодезия, картография и кадастър. В 
тази връзка през 2021г. Съюза започна активна дейност за организиране на такива курсове. С 
решение на ИБ на СГЗБ се възложи на проф. Илинка Иванова и инж. Цветен Боев да подготвят 
предложение за учебна програма за провеждане на курсовете. Проф. Иванова организира и  
проведе анкета сред заинтересовани лица, подготви и публикува становище относно 
официална позиция на АГКК за обема и съдържанието на учебна програма, като в резултат 
на положените от нейна страна усилия подготви конкретно предложение за програма.   

 
От страна на ръководството на СГЗБ беше организирано допитване през онлайн форма 

за събиране на мнения и предложения относно организирането на курсовете за 
правоспособни лица по кадастър, които също бяха отчетени в подготовката. Проведоха се 
консултации и работни срещи с партньори на Съюза, в резултат на което се обединиха 
усилията и ресурсите на СГЗБ, УАСГ, МГУ и КИИП за общо организиране и провеждане на 
курсовете.  

 
Съорганизаторите подготвиха обща учебна програма, която беше одобрена със 

Заповед № РД-13-122/21.06.2021г. В процеса на подготовката за провеждане на курсовете се 
реши и пристъпи към създаване на web-платформа за обучение на правоспособни лица по 
ЗКИР, която се хоства на специално заплатен сървър и се достъпва от интернет сайтовете на 
съорганизаторите. В тази платформа (www.educad.geodesy-union.org) се събира и поддържа 
цялата информация, свързана с организирането и изпълнението на обучението: 

 
 

 За да се отговори на постоянната необходимост от коментари по актуални проблеми и 
конкретни казуси от практиката на платформата се организира и професионален форум. 
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В съответствие с приетите правила и задължения УАСГ издава удостоверения на 
преминалите курсовете след успешно провеждане на тест. 
 

От началото на месец октомври до края на 2021г. се проведоха три курса на обучение 
за поддържане и повишаване на квалификацията, като общия брой на участниците е 221. 
Първият курс се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн, а следващите курсове 
се проведоха основно в онлайн среда, на платформа осигурена чрез абонамент от ФНТС. На 
web-платформата е осигурена възможност и за онлайн самообучение на правоспособни лица 
по кадастър. В резултат от изпълнението на тези дейности се събраха общи приходи в размер 
на 39780лв., които бяха разпределени между основните ангажирани участници в 
организацията на курсовете в следните отношения – 5% за организационни разходи, 32% за 
СГЗБ, 28% за УАСГ и 35% за пряко ангажираните лектори във всяко проведено обучение. 
След покриване на всички разходи в края на 2021г. в бюджета на СГЗБ остана приблизително 
сумата от 14000лв. 
 
 Основна заслуга за успешната подготовка на web-платформата, организирането и 
провеждането на курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на 
правоспособни лица по кадастър по чл. 20 (3) на ЗКИР през 2021г. имат д-р инж. Иван Калчев, 
инж. Иванка Колева и Христина Кръстева от СГЗБ, доц. д-р инж. Христо Дечев и доц. д-р инж. 
Иван Кунчев от УАСГ, както и поканените лектори инж. Красимир Методиев (експерт по 
съвременни технологии в геодезията и кадастъра), адв. Емилия Ангелова и адв. Нели Митева 
(експерти по правни въпроси в геодезията и кадастъра) и Катерина Крумова (експерт по ИТ 
от АГКК). 

 Ръководството на СГЗБ е в процес на разговори с ръководителите на секция „Геодезия 
и приложна геодезия“ в КИИП и МГУ като съорганизатори на курсовете да активизират 
тяхното участие в процеса на популяризиране и провеждане на бъдещи обучения. Обсъждат 
се идеи и концепции за развитие на допълнителни web-базирани услуги за професионални 
технически и правни консултации в областта на геодезията, устройственото проектиране и 
кадастъра, които ще осигурят в бъдеще постигането на следните цели: 

1. Осигуряване на възможности за заинтересовани лица да споделят професионална 
информация, конкретни казуси и практически въпроси в областта на геодезията, 
устройственото проектиране и кадастъра и да получават своевременна, адекватна и 
експертна консултация по тях, както и мнения от другите участници в професионален форум; 

2. Създаване на подходяща web среда за споделяне на данни, информация и сигнали, 
свързани с геодезическото и кадастрално производство и устройственото проектиране с цел 
поддържане на актуална графична и текстова информация за различни случаи от практиката, 
различни видове пространствени данни за свободно използване, както и информация за 
състоянието на различни официални материали и данни от геодезически и проектантски 
дейности; 

3. Създаване на условия за продължаващо обучение и общо подобряване на 
компетентността и квалификацията на участниците чрез споделяне на добри практики и 
формиране на препоръки към специализираната администрация за уеднаквяване на 
практиката при изпълнение на дейности по ЗКИР, ЗГК и ЗУТ.  

4. Формиране на предложения за необходими промени в нормативната уредба в 
следствие на установени проблеми в практиката при прилагането на законовите и 
подзаконови нормативни актове в областта на геодезията, кадастъра и устройственото 
проектиране.  
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 В заключение може да се даде висока оценка за активната научно-техническа 
дейност на СГЗБ през 2021г. независимо от трудните условия за реализирането й. 

 

V. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ 

През 2021г. практически СГЗБ не реализира участие в дейността на международните 
организации, в които членува. Основната причина са натрупани задължения за членски внос, 
което прави включването на Съюза в официалните събития на организациите като 
консултативен член без право на глас при взимане на решения. 

 
Пред нашето сдружение стои въпроса за покриване на старите задължение, за 

формата на продължаване и реалното активиране на членството ни в международните 
организации (FIG, ISPRS и CLGE). 

 
Необходимо е да се потърсят възможности за организиране на общи събития с 

органите и комисиите на международните организации, с което би могло да се привлекат 
повече участници от чужбина за мероприятия в България. 

 
VI. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ 

 Издателската дейност на Съюза включва издаването на доклади от международните 
и национални прояви, проведени у нас, както и подготовката и отпечатването на съюзното 
списание „Геодезия, картография, земеустройство".  
 
 Сборника с докладите от международния симпозиум се подготвя през последните 
години основно в цифров вид на компактдиск. Издадения CD има ISSN от националната 
библиотека. 
      От три години 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 редовно благодарение на усилената и всеотдайна работа на 
главния редактор чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев, като книжка с брой 5-6‘2021 в момента 
се подготвя за печат. В предпечатната подготовка активно помага новият ни сътрудник инж. 
Бисера Иванова, както и г-жа Стоянка Комарова като щатен сътрудник на СГЗБ. С тези 
попълнения и с прякото участие и на други колеги от редакционната колегия подготовката на 
списанието би трябвало да продължи да се изпълнява все така успешно и занапред. 

 
Със съжаление трябва да отбележим, че не успяхме подобаващо да отпразнуваме 60 

годишния юбилей списанието, което се ограничи само в публикуването на статия в самото 
списание и изнасянето на доклад пред Международния симпозиум.  

 
Продължава въведената преди пет години практика списанието да се публикува в 

електронен вид и да е достъпно on-line на интернет страницата на Съюза, с отделен ISSN 
номер 2535-0927.  

 
Към издателската дейност на Съюза вече традиционно трябва да причислим 

поддържането на интернет страница http://geodesy-union.org/, в която се представят актуални 
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новини, документи, информация за дейността, програмата от събития и ежегодните 
международни симпозиуми. Сайта се използва за публикуване на важни за организацията и 
цялата ни колегия доклади, становища, новини, мнения и дискусии. Необходимо е да се 
отбележи, че предложението от предходен УС на СГЗБ  подготовката и актуализирането на 
материали за сайта да се поеме от редакционна колегия, все още не е реализирана. Към 
момента Председателят се опитва да съвместява и тази дейност, което определено не е 
достатъчно да се поддържа динамичното и своевременно списване на съдържанието на 
интернет страницата, за да се използват максимално възможностите на тази медия за 
отразяване и рекламиране на активната дейност на Съюза.  

 
Продължава да се използва активно популяризирането и отразяването на съюзните 

прояви чрез профила на нашата организация във Facebook, което също изисква специално 
внимание за по-активно присъствие на СГЗБ в бъдеще: 

 

 
 

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 
 
1. Състояние на сътрудничеството на СГЗБ с държавни институции 
 
За 2021г. трябва да отчетем не дотам доброто развитие на сътрудничеството между 

СГЗБ и държавните институции. За това, разбира се, има обективни и субективни причини.  
 
С Министерството на регионалното развитие и благоустройството връзката се 

осъществяваше благодарение и на зам. министъра инж. Валентин Йовев, от който винаги 
имахме подкрепа за организираните от Съюза събития. Поради персонални промени и 
дългия период през годината на управление чрез служебни правителства практически 
контактите с МРРБ бяха преустановени. 

 
Настоящото ръководство на АГКК в лицето на инж. Виолета Коритарова и главния 

секретар инж. Весела Тодорова прояви още с назначаването си през 2018г. добронамереност 
и желание за сътрудничество с професионалния сектор в лицето на геодезическите 
неправителствени организации. През 2021г. бяха проведени три срещи с ръководството на 
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СГЗБ, на които се обсъждаха общи инициативи и намерения за сътрудничество. АГКК взе 
пряко участие с приветствие и доклад в провеждането на XXXl международен симпозиум. 
Чрез подновения абонамент за съюзното списание АГКК подкрепи отново издаването му и 
през тази година. 
 

Както до сега, инициативите на Съюза и особено провеждането на Международния 
симпозиум, са били подкрепяни от ръководството на Военно-географската служба. 
Началникът на ВГС - полк. Инковски. В юбилейния брой на списанието беше поместен 
поздравителен адрес от ВГС. 

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

на добро ниво, като се надяваме те да се задълбочат в полза на професионалната ни 
общност и обществения интерес. 

 
2. Сътрудничество с учебни заведения и научни институции 
 
Като член на ФНТС, Съюзът поддържа традиционните служебни и персонални 

отношения с ръководството на Федерацията и другите професионални съюзи в нея. 
Секретарят на Съюза е член на УС на Федерацията. Участва в работните срещи, взема 
участие и предлага от името на Съюза становища по методиката за съфинансиране на 
съвместната дейност. 

 
През изминалият отчетен период продължи развитието на традиционно доброто 

сътрудничество на СГЗБ с УАСГ и по-специално с Геодезическия факултет. Повечето научно-
технически дейности на Съюза бяха организирани с участието или със съорганизаторството 
на Геодезическия факултет. Благодарност дължим за подкрепата и пряката ангажираност в 
дейностите на Съюза на доц. д-р инж. Кристина Микренска – Ръководител на катедра 
„Геодезия“, проф. д-р инж. Пламен Малджански и проф. др. инж. Станислав Василев от 
Катедра „Фотограметрия и дистанционни методи“, доц. д-р инж. Борислав Александров, гл.ас. 
д-р инж. Добромир Филипов. гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска-Филипова и и д-р инж. Надежда 
Ярловска. Специално трябва да отбележим активната роля за осъществяване на тясното 
сътрудничество с УАСГ на доц. д-р инж. Тодор Костадинов, който участва и в управлението 
на Съюза като зам. председател. Продължи развитието на стабилни и ползотворни 
отношения на сътрудничество с ръководство на Геодезическия факултет – декана проф. 
Елена Пенева и зам.декана доц. Иван Кунчев. На всички тях дължим популяризирането на 
дейността на Съюза сред студентите и докторантите по Геодезия, както и тяхното участие с 
доклади и присъствие на различните мероприятия на Съюза. Геодезическият факултет е 
основен съорганизатор на стартиралите през 2021г. курсове за обучение на правоспособни 
лица по кадастър, като за реализацията на тази нова дейност основна заслуга има доц. д-р 
инж. Христо Дечев. 

 
Традиционно добри са и отношенията на Съюза с МГУ. Трябва да отбележим 

активното участие в дейностите на СГЗБ на доц. д-р инж. Веселина Господинова, гл.ас.инж. 
Таня Славова. Все още не сме намерили форма за привличане на колеги от МГУ за по-дейно 
участие в обществения живот на Съюза. 

 
Преподавателите по Геодезия от ЛТУ продължават своята дългогодишна традиция на 

пряко участие в дейността на Съюза и научно-техническите мероприятия, следвайки примера 
на доц. д-р инж. Венета Коцева. От тази година доц. д-р инж. Мария Асенова е член на УС на 
СГЗБ. 
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Преподаватели от Шуменския университет също традиционно са активни с участието 
си в управленските структури и в събитията на СГЗБ. Проф. Андрей Андреев, проф. Илинка 
Иванова 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 и доц. д-р инж. Христо Николов. 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 проф. Милев, и тази 

година продължиха да се поддържат добри отношенията с Института по океанология на БАН, 
където в лицето на д-р инж. Богдан Проданов имаме един сериозен и обещаващ сътрудник, 
който вече е член на УС на СГЗБ. 

 
Младежката дейност винаги е била приоритетна за нашата организация. Тази година, 

за съжаление, не бяха затвърдени стъпките за съвместната работа с професионалните 
гимназии със специалност „Геодезия“.  

 
Необходимо е да се търсят нови начини и форми за провеждане на по-активна 

младежка дейност. В редиците на Съюза имаме нови, младежки попълнения и трябва да ги 
спечелим за включване в подготовката, организацията и провеждането на съюзните събития.  
 

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: 
 
ЕСРИ – БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ, ГЕОМЕРА, 

ГЕОПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ, ЕВРОСЕНС, ГЕОВАРА, ГЕО ЗОНА, ГЕО ПЛЮС, ИОЕС и др. 
 
На всички ръководители на тези фирми изказваме благодарност за оказаното 

съдействие и надежда, че ще продължат своето благородно дело. Надяваме се и други 
колеги да откликнат на призива ни за по-дейно участие в съюзния живот. 

 
Продължава сътрудничеството с фирмите, дистрибутори на геодезически инструменти 

и технологии.  
 

4. Сътрудничество с други професионални организации 
 

През настоящата 2021г. не се проведе нито една среща или общо мероприятие с други 
професионални организации, което донякъде може да се обясни с пандемичната обстановка 
в страната. 

 
КИИП е важен партньор на СГЗБ при провеждането на международния симпозиум. И 

тази година получихме финансова подкрепа от страна на софийската организация, за което 
поднасяме своята благодарност. 

 
Трябва да отчетем, че КИГ и АГФ не отказаха да бъдат съорганизатори на XXXl 

Международен симпозиум макар, че практически не взеха участие както в организирането и 
популяризирането на събитието, така и в самото му провеждане.  

 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ЗА ПЕРИОДА 27.01.2021Г. ДО 31.12.2021Г. 

27/28 

 

Както всяка година възнамеряваме отново да изпратим официални писма да 
институциите, организациите и фирмите с информация за дейността ни през 2022 година и 
отправяне на предложение за сътрудничество. 

 

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. Тази година основната промяна 
в приходите и съответните разходи произтече от заемането на СГЗБ с организирането и 
провеждането на курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на 
правоспособни лица по кадастър по чл. 20 (3) от ЗКИР. 

 
До 31.12.2021г. приходите възлизат на 65319.26. От членски внос за 2021г и абонамент 

за списанието са събрани 4113.34 лв. Разходите на Съюза са свързани с издаването на 
списанието, възнаграждение на служителите и сътрудниците, провеждане на научно-
технически прояви, кореспонденции, членски внос към ФНТС и др. Разходите за 2021г. 
възлизат на 47471.76. Видно е, че бюджетът на Съюза за отчетния период се е повишил 
значително спрямо предходни периоди във връзка с активната обучителна дейност, 
стартирала през годината. Другото основно перо като постъпления продължава да е 
отчисленията на Федерацията на научно техническите съюзи.  

 
Финансовата дейност на съюза е представена в следната таблица и графика за 

периода 2015-2021г.:  

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА СГЗБ 
за периода 2015‐2021 години 

Година  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Средно  Общо 

Приходи  14286  19777  15630  22503  13814  16511  65319  23977  167840 

Членски внос 
и абонамент 

1301  1300  1600  4710  1100  4460  4113  2655  18584 

Разходи  18109  26324  21830  27776  18169  15874  47472  21347  128082 

Баланс  ‐3823  ‐6548  ‐6200  ‐5273  ‐4355  637  17848  5285  58342 
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Както се вижда от сравненията за последните 6 години, отминалата 2021 е 

изключително благоприятна за подобряване на финансовото състояние на организацията. 
Въпреки това продължава необходимостта от търсене на нови форми за финансиране на 
Съюза и безспорно трябва всички да работим повече заедно, за да продължава тенденцията 
към подобряване на ситуацията.  

 
Подобряването на финансовия оборот на СГЗБ през последните три месеца на 2021г. 

доведоха до необходимостта от регистриране на организацията по ЗДДС, което действие 
вече е факт. Допълнителният ангажимент за подаване на ежемесечни декларации по ЗДДС 
наложи подписване на договор за счетоводно обслужване с нова счетоводна фирма. 

 
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“. Въпреки известната 
финансова стабилност, постигната през 2021г., е необходими да се продължи 
полагането на нови и допълнителни усилия, за да съществува достойно  
организацията ни и в бъдеще. Призоваваме за активност всички членове и 
симпатизанти да работят за укрепване на нашия Съюз на геодезистите и 
земеустроителите в България така, че да отбележим през 2022г. подобаващо и 
достойно 100-годишен юбилей от организираното научно-техническо геодезическо 
движение в България! 
 

 IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 Обобщавайки дейността на СГЗБ през изтеклия период от януари 2021г. до 31 
декември 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 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: 
20.01.2022 г.         /д-р инж. Иван Калчев/ 


