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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 20.01.2022 г. до 
31.12.2022 г. 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 2022 г.  

 
Сдружението следваше дефинираната в устава 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 
 
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 провело 4 заседания – на 11.03.2022 г., 06.04.2022 г., 
18.08.2022 г. и 13.09.2022 г. На заседанията са разглеждани и решавани следните въпроси: 

 Становища на СГЗБ относно законодателни и структурни промени в областта на 
геодезията, картографията и кадастъра; 

 Становище за професионалната квалификация и техническа правоспособност на 
регулираните професии „Инженер по геодезия“, „Инженер в инвестиционното 
проектиране“ и „Архитект“ по отношение на изработването на Подробни 
устройствени планове – планове за регулация; 

 Становище за необходимостта от индексиране на стойностите на геодезическите 
дейности, възлагани от държавни и общински организации; 

 Подробно обсъждане на Плана за дейността на СГЗБ за 2022 година – 
изпълнение и предстоящи събития, разпределение на задачите; 

 Утвърждаване на състава на Организационния комитет (ОК) на XXXII 
Международния симпозиум, насрочване на заседания на ОК и подготовката на 
симпозиума; 

 Избор на делегат на зам. председателя на СГЗБ инж. Иван Андреев за участие в 
работата на Генералната асамблея на CLGE в Скопие, Република Северна 
Македония; 

 Избор на делегат на зам. председателя на СГЗБ, д-р инж. Кирил Стоянов за 
участие в работата на XXVII Конгрес на Международната федерация на 
геодезистите (FIG) във Варшава, Полша; 

 Актуални професионални събития;                                                                          
 Информация по текущи организационни и финансови дейности в организацията; 
 Насрочване на заседание на Управителния съвет на СГЗБ; 
 Текущи въпроси. 
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2. Заседания на Управителния съвет (УС)  

УС е провел общо 3 заседания – на 20.01.2022 г., 27.04.2022 г. и 26.05.2022 г.  
Основните документи и дейности, разглеждани на тези заседания са: 

 Отчет на дейността на СГЗБ през 2021 г,;  
 Приемане План за работа за 2022 г.; 
 Финансов отчет – 2021 г. и актуализиране на бюджета за 2022 г.; 
 Отчет на Контролната комисия (КК) за 2021 г.; 
 Разглеждане на банковото обслужване на СГЗБ; 
 Обсъждане на предложения за федеративни награди на ФНТС; 
 Обсъждане на подготовката за провеждане на XXXII международен симпозиум 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В 
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“, съвместно с тържественото 
отбелязване на 100 годишнината от началото на организираната геодезическа 
общност в България.    

 Изготвяне на план за съставяне на юбилеен АЛМАНАХ за 100 годишнината от 
началото на организираната геодезическа общност в България.    

 Обсъждане на предстоящото отбелязване на 100 годишнината от началото на 
организираната геодезическа общност в България. 

 Основни задачи, касаещи научната и техническата страна на симпозиума и 
съпътстващите събития, подробно  разпределение на задачите, отговорници и 
срокове.  

 Информация по текущи дейности в организацията. 
 
3. Участия в ръководните органи на Федерацията на научно-техническите съюзи 

(ФНТС) 

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

 
Може да 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 31.12.2022 г. е 59 физически лица и 5 
юридически лица. През 2022 г. са приети 3 нови членове на СГЗБ. Кампанията за събиране 
на членския внос обикновено съвпада с набиране абонати за съюзното издание - списание 
„Геодезия, картография, земеустройство“. Тези дейности са взаимно свързани и 
затрудненията и закъсненията при издаване на списанието се отразиха неблагоприятно и на 
абонамента. Заслужава си да отбележим, че членовете на УС инж. Валентина Стефанова и 
инж. Диана Великова, отговорници на професионалните клубовете съответно в Плевен и 
Русе, отчетоха членския внос за 2022 година, въпреки посочените обстоятелства. Имаме 
внесен абонамент и от инж. Димитър Арнаудов, председател на клуба в Пловдив. Примерите 
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показват, че е важно да се работи с активисти по места и да разчитаме на тях и за в бъдеще, 
както да организират събирането на членски внос от настоящите ни членове, така и да 
привличат нови. Увеличаването на броя на членовете в нашата организация трябва да е 
задача на всеки един член от Управителния съвет. 

 
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 младежки семинар за 2022 година, който не беше 
проведен поради нестабилната обстановка в училищата и университетите. 
Възстановяването на контакти в СПГСАГ чрез осъществяване на среща с директора  
беше отлагана многократно и в крайна сметка неосъществена. Комисията по 
социална дейност и работа с жените и тази година беше активна в 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“. По утвърдената вече многогодишна практика и тази година, за 17 –ти 
пореден път, се организира национално съвещание на тази секция. Нейният 
председател – проф. Пламен Малджански продължава да бъде водещата фигура за 
професионалната общност в тази сфера.  

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 
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 и усилията на ръководството на Съюза за възстановяване на 
регионалните клубове и създаване на нови на териториален принцип или по 
интереси, не успява да достигне до реализация и положителни резултати. 

 
Към организационната дейност ще отнесем работата на Секретаря на СГЗБ инж. 

Иванка Колева, която продължава основно да движи организационния живот в Съюза. За по-
активна работа в организационната област, помагаше и г-жа Стоянка Комарова, която освен 
дългогодишния ангажимент като технически редактор на списание ГКЗ поемаше и част от 
организационната и административна дейност. Г-жа Комарова вече не е редактор на 
списанието и нейната работа като такъв се извършва от сътрудник Никол Велева. Постоянен 
технически сътрудник в Съюза беше Христина Кръстева, която отговаряше за курсовете за 
квалификация, проведени през 2022г. Въпросът за нов секретар на Съюза, предвид 
заявеното желание на инж. Колева за окончателно оттегляне от активна дейност, е 
наложително да бъде решен своевременно. 

 
 
 
 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ЗА ПЕРИОДА 20.01.2022 г. – 31.12.2022 г.  

6/33 

 

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 2022г. Някои от тях бяха организирани със съдействието на съорганизатори 
– институции, организации и фирми. За изтеклия отчетен период проведените научно-
технически изяви са следните: 

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

Глобалния ден на геодезиста – 21.03.2022. Ръководствата на международните организации 
на геодезистите (FIG, CLGE) взеха решение въпреки много сложната международна 
обстановка и тази година денят да бъде отбелязан, като този път вместо празнично честване  
се проведе церемония.Тази година американската организация Национално общество на 
професионалните геодезисти (National Society of Professional Surveyors – NSPS) организира 
онлайн сесии в различни часови пояси за отбелязване на церемонията за Глобалния ден на 
геодезиста през платформата Zoom.  

2. Прояви на комисията за социална дейност и работа с жените 
 

 А) Дамският геодезически клуб към Съюза на геодезистите и земеустроителите  
организира на  30 май 2022 г. от 16:30 часа в зала 3 на Националния дом на науката и 
техниката, среща на жените-геодезисти и тези, свързани с геодезическата професия.  

 

Както винаги, на срещата се обсъждаха делови професионални и организационни 
проблеми, дамите споделиха весели истории и забавни спомени. Импровизираната вкусна 
трапеза повиши допълнително настроението.  
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Дамските срещи са очаквани и желани, а на участничките в тях Съюзът винаги може 
да разчита.  

Б) По покана на Дамския геодезически клуб на Съюза на геодезистите и 
земеустроителите в България, на 13 юни 2022г., от 18:30 ч. в зала БИАД на Националния дом 
на науката и техниката, София,  ул. „Г. С. Раковски“  108, ет. 2, младата пианистка Мария-
Десислава Стойчева представи клавирен рецитал „Писма до Клара“. Тя е приятел на нашата 
организация,  включва се в наши мероприятия и ние с удоволствие й оказваме съдействие. 

3. XVlI Национално съвещание на секция „Фотограметрия и дистанционни 
изследвания” към СГЗБ 

На 30 юни 2022 год., в зала 105 на Националния дом на науката и техниката, ул. „Г. С. 
Раковски“ 108, София, се проведе традиционното  ежегодно национално съвещание на тема: 
„Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи, и тяхното 
приложение в практиката“. Партньор на Съюза за провеждането на събитието е Федерацията 
на научно-техническите съюзи в България. 

Секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания“ осъществява сътрудничество и 
подтиква към дейно участие своите членове, като е най-активната секция в организацията на 
СГЗБ. Сериозна роля в дейността й имат нейните дългогодишни членове, съхранили духа и 
силата на старите деятели. Актуалните и интересни теми привличат все повече млади хора, 
а техните преподаватели успяват да ги мотивират за участие в проявите на Секцията и на 
Съюза. 

Съвещанието премина при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване – проф. д-р инж. Пламен Малджански; 
2. Обръщение от ръководството на СГЗБ към участниците. - д-р инж. Иван Калчев; 
3. Анализ и оценка на фотограметрично заснети термографски изображения - Иван 
Марински, студент 5 курс, специализация "Фотограметрия и ДМ", д-р инж. Силвия 
Филипова, д-р инж. Добромир Филипов; 
4. Проследяване на движенията на ледниците на остров Ливингстън по данни от 
Сантинел-1 - доц. д-р Мила Атанасова, НИГГГ-БАН доц. д-р Христо Николов, ИКИТ-
БАН; 
5. Новости в LiDAR технологиите за прецизно безпилотно изработване на "3D LiDAR 
Ortho Photo" на урбанизирани територии. инж. Петър Тодоров, ИОЕС; 
6. Дистанционно изследване на околната среда доц. д-р инж. Нели Здравчева, УАСГ; 
7. Мониторинг на горски пожари на базата на изображения от Sentinel 2 - Елия 
Стоянова студент – специализант "Фотограметрия и ДМ" гл.ас. д-р инж. Силвия 
Филипова. 
 
Присъстваха преподаватели, научни работници, членове на секцията и 

заинтересовани лица. За тези, които не можеха да присъстват, беше осигурена възможност 
за онлайн участие. 

Председателят на секцията проф. д-р инж. Пламен Малджански откри съвещанието 
като поздрави участниците и накратко представи дейността на секцията.  
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Д-р инж. Иван Калчев приветства всички присъстващи, изказа благодарност на 
авторите на доклади и организаторите и пожела ползотворна работа на всички.  

  

Темата „Анализ и оценка на фотограметрично заснети термографски изображения“, 
разработена от  Иван Марински, студент 5 курс, специализация "Фотограметрия и ДМ", д-р 
инж. Силвия Филипова и  д-р инж. Добромир Филипов, предизвика интереса на 
присъстващите и адмирации към авторския колектив. 

Докладът „Проследяване на движенията на ледниците на остров Ливингстън по данни 
от Сантинел-1“ на доц. д-р Мила Атанасова, НИГГГ-БАН и доц. д-р Христо Николов, ИКИТ-
БАН, показа възможностите на българските учени в решаването на глобални проблеми. 

           

За разнообразие в тематиката допринесе инж. Петър Тодоров, (ИОЕС), със своите 
„Новости в LiDAR технологиите за прецизно безпилотно изработване на "3D LiDAR Ortho 
Photo" на урбанизирани територии“. Информацията беше изслушана с внимание. 

Атрактивно и интересно беше изнесен доклада „Дистанционно изследване на околната 
среда“, от  доц. д-р инж. Нели Здравчева (УАСГ).  
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Темата „Мониторинг на горски пожари на базата на изображения от Sentinel 2“ 
представи Елия Стоянова студент – специализант "Фотограметрия и ДМ" Разработена с 
участието на гл.ас. д-р инж. Силвия Филипова, тя показа все по-нарастващата роля и 
значение на научните анализи за местни и държавни структури. 

                   

След деловата част на срещата, по време на скромния коктейл, присъстващите 
продължиха да разговарят по темите  и непринудено да обсъждат професионални задачи.  

 

Трябва да изкажем специална благодарност на нашите членове д-р инж. Добромир 
Филипов и д-р инж, Силвия Филипова, които много отговорно поемат работата на секцията и 
осигуряват присъствие на студенти на събитията. 
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4. Национално съвещание „Нови геодезически инструменти и технологии“. 

 На 23 септември 2022 г., в Дома на науката и техниката,  гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 
1, зала № 1, се проведе научно-технически семинар „Нови геодезически инструменти и 
технологии“. Той се организира от СГЗБ и регионалната геодезическа организация, в 
партньорство с Федерацията на научно-техническите съюзи и Дома на науката и техниката - 
гр. Пловдив. Традиционно мероприятието се провежда по време на Международния 
технически панаир в Пловдив. 

 Поради епидемиологичната обстановка, през последните две години семинарът не 
беше организиран. Тази година, благодарение на отзивчивостта на фирмите, представящи 
нови геодезически инструменти и технологии, събитието се проведе при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 
 1. Откриване. Представяне на дейността на Пловдивската Регионална организация.               
 2. Новости от „ГЕОЗОНА“ ЕООД. 

3. Новости в LiDAR технологиите за прецизно безпилотно изработване на "3D LiDAR 
Ortho Photo" на урбанизирани територии.  

4. Лазерни системи от „СОЛИТЕХ“ АД  
          5. VRTK ГНСС с вградени 2 камери за фотограметрия и виртуална реалност и Wingtra 
Оne – лесният способ за точно картиране.      
 6. Новости от „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД. 
 7. Обсъждане на актуални професионални теми и на предстоящото отбелязване на 
100-годишнината от началото на организираното геодезическо движение в България. 
          Инж. Димитър Арнаудов, председател на Пловдивската регионална организация, откри 
семинара с приветствие към присъстващите и накратко представи дейността на 
ръководената от него организация. Той проследи развитието й и подчерта ролята на Научно-
техническите съюзи и техните структури за развитието на професионалните дейности. 

 

  Инж. Стела Димитрова и Мирослав Атанасов, от „ГЕОЗОНА“ ЕООД, запознаха 
присъстващите с най-новите предложения за специалистите в областта. 
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Новости в LiDAR технологиите за прецизно безпилотно изработване на "3D LiDAR Ortho 
Photo" на урбанизирани територии показа инж. Петър Тодоров -„ИOEС“ ЕООД. 

 

Инж. Младен Ценов и инж. Алекс Славов, представители на „СОЛИТЕХ“ АД, 
представиха последните новости, предлагани на професионалната общност. 

 

С VRTK ГНСС с вградени 2 камери за фотограметрия и виртуална реалност и Wingtra 
Оne – лесният способ за точно картиране, инж. Никола Димитров предизвика интереса на 
аудиторията. 
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 Новости от „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД показа д-р инж. Иван Калчев. 

 С дейността на СГЗБ през 2022 г. и по-специално с предстоящите мероприятия във 
връзка с отбелязването на 100-годишнината на организираната геодезическа общност в 
България, запозна присъстващите д-р инж. Иван Калчев, Председател на СГЗБ. Той изказа 
благодарност на домакините и на лекторите. 

         Като обобщение може да се каже, че има още какво да се желае, във връзка с 
организираните мероприятия на Съюза по региони. Важно е да се направи проучване за 
интереса на колегите, да се съобрази времето и възможностите на автори и посетители. 
Независимо от слабия интерес, изказваме благодарност за домакинството към инж. Димитър 
Арнаудов и Дома на науката и техниката в Пловдив.  

5. Тържествено честване на 100 години организирана геодезическа общност в 
България 

 
С решение на УС на СГЗБ бяха предприети действия за организиране и провеждане на 

тържествено честване на 100 години от полагане на началото на организирана геодезическа 
общност в България. Тържеството се проведе на 02.11.2022 г. в Централния дом на армията 
с любезното съдействие на Военно-географската служба. 

 
Водещи на тържеството бяха д-р инж. Кирил Стоянов (зам. председател на СГЗБ) и инж. 

Бисера Иванова (активен член на СГЗБ и редакционната колегия на списание ГКЗ): 
 

 
 
Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев, почетен председател на Съюза на геодезистите 

и земеустроителите в България, почетен член ФНТС и на Международната федерация на 
геодезистите, чл.-кор. на Баварската академия на науките и на Руската инженерна академия 
поднесе приветствие онлайн. В него проф. Милев отбеляза: 

             Уважаеми дами и господа, драги гости и колеги, 
 

С особено вълнение се обръщам към Вас, за да Ви поздравя по повод настоящото 
събитие – 100 години професионална обществена геодезическа дейност в България.  

Член съм на геодезическото сдружение вече 70 години, от 1953 г., още от студент.  
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Нашите предци геодезисти преди 100 години са осъзнали ролята и значението на 
тази дейност за страната, за нашето геодезическо съсловие и в рамките на 
инженерната общност са създали своя съсловна единица. 

В дългия период на нейното съществуване тя неизменно е държала високо факлата 
на единение, просвета, професионален просперитет и защита на геодезическото 
съсловие. 

Заедно с това ще отбележа, че Съюзът е бил винаги много близо до своите членове 
и геодезията в България. Издаваните от Съюза списание, сборници от научни 
конференции и други събития са били практически единствените възможни места за 
публикуване и професионално израстване на своите членове. Това се отнася и до много 
други сфери на дейност. 

Безспорно, като цяло, тази дейност е извършвана рамо до рамо с нашите останали 
колеги инженери от други сфери, основно на инженерната дейност в рамките на 
сегашната Федерация на научно-техническите съюзи, включително и до поста 
председател и зам. председател на Федерацията.  

Не бих се спирал на огромните усилия и отдаденост на активната безкористна 
дейност на плеяда членове на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България 
на национално и международно ниво. Иновативната роля на Съюза го откроява, през 
съществени периоди, сред останалите Съюзи на Федерацията. 
            За мен, членуването и дейността ми в Съюза и Федерацията са били винаги 
елементи на една вътрешна необходимост. Отдадеността ми да бъда обществено 
полезен е свързана именно с това призвание.  

Не бих правил ретроспекция на близо 70-годишното ми членство в Съюза. Но ще 
отбележа само, че и в най-трудните времена на прехода, 24 години  от тях са преминали 
като председател на Съюза, повече от 25 като главен редактор на списанието, 32 като 
председател и от тях, последните години като почетен председател на Международния 
симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в 
геодезията и свързаните с нея области“,  4 години като зам. председател на ФНТС и 
много други. Ще отбележа още, че почетният първи председател на СГЗБ, 
многоуважаемият проф. Васил Пеевски беше 34 г. председател и 30 години гл. редактор 
на списанието, а сегашният –  д-р инж. Иван Калчев е вече 9 години председател. 

Скъпи приятели, позволете ми още веднъж да Ви поздравя по повод този 
знаменателен юбилей и да Ви пожелая здраве, щастие, професионални и други успехи.   

 
Официални приветствия към участниците в тържеството и всички геодезисти бяха 

поднесени от д-р инж. Иван Калчев – председател на СГЗБ; инж. Виолета Коритарова – 
изпълнителен директор на АГКК, МРРБ; проф. д-р инж. Славейко Господинов – Зам.ректор 
на Университета по архитектура, строителство и геодезия; Жан-Ив Пирло - генерален 
директор на CLGE; проф. дтн Иван Ячев – Председател на ФНТС; инж. Иван Деянов – 
председател на Национална секция ПГП в КИИП, инж. Златан Златанов – председател на 
КИГ, инж. Веселка Дишева – управител на „ГИС-София“ ЕООД.  
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Бяха връчени почетни плакети на всички партньори на СГЗБ от институции и 

организации: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

1 АГКК 
2 ВГС 
3 ФНТС 
4 БАН-ИКИТ 
5 БАН-НИГГГ 
6 УАСГ Ректор 
7 УАСГ-Декан геодез. ф-т 
8 МГУ - Факултет по Маркшайдерство и геодезия 
9 ЛТУ 
10 ПГСАГ 
11 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
12 КИИП  София -град 
13 КИИП  Централно ръководство 
14 АГФ 
15 КИГ 
16 Български антарктически институт 
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Фирмите, подпомагали през годините дейността на СГЗБ, бяха наградени с юбилейни 

медали: 

№ ФИРМИ Ръководител 

1 Солитех Деян Киров 
2 ЕСРИ България Евгения Караджова 
3 ИОЕС Петър Тодоров 
4 ГЕОХАЙД Христо Съев 
5 ЕВРОСЕНС Данаил Евтимов 
6 ГЕОЗОНА Петър Балкански 
7 ГЕОВАРА Никола Димитров 
8 ГЕОПРЕЦИЗ Георги Райнов 
9 ДАВГЕО Дейвис Динков 
10 Българска геоинформ. компания проф. Момчил Минчев 
11 ГЕОМЕРА Райна Петрова 
12 ГЕОПЛЮС д-р инж. Иван Калчев 
13 ГЕОКАД 93 Златан Златанов 
14 ГЕОКОНСУЛТ Ангел Янакиев 
15 ГЕО ЧОНОВ Георги Чонов 
16 ГИС-София Веселка Дишева 
17 ЕТ-Геоник доц. Божидар Николов 
18 ГЕО ИВАНОВ Марио Иванов 
19 ГЛОБАЛГЕО Румен Георгиев 
20 КАДАСТРАЛНА КАНТОРА Мария Димиева 

 
С юбилейни медали, значки и грамоти бяха почетени 115 деятели и активисти на 

Съюза: 
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Всички присъстващи на тържеството получиха малки юбилейни значки на СГЗБ. 
 
Тържеството продължи с коктейл и кратки музикални поздрави към участниците, в 

изпълнение на Мария-Десислава Стойчева – пиано и фолклорен музикален дует Бисера и 
Лидия – изпълнение на  автентичен фолклор в характерния стил на два гласа: 

   
 
6. XXXlI Международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и 

професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области” 
 

XXXII-ят Международен симпозиум на тема „Съвременните технологии, образованието 
и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области” се проведе в 
Националния дом на науката и техниката, София, 2-4 ноември 2022 г.  

 
Той беше организиран под егидата на Международната федерация на геодезистите 

(ФИГ), Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS), 
Европейския комитет по геодезия (CLGE), Европейската група на геодезистите (EGoS), както 
и със съдействието на следните  научни институции, съсловни организации и министерства:  

- Техническия университет в Истанбул; 
- Съюза на геодезистите и земеустроителите в България;  
- Федерацията на научно-техническите съюзи;  
- Българската академия на науките (БАН) – Национален институт по геофизика, 

геодезия и география (НИГГГ) и Институт по космически изследвания и технологии 
(ИКИТ);  

- Университета по архитектура, строителство и геодезия – Геодезически факултет 
(УАСГ – ГФ);  
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- Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър (МРРБ – АГКК);  

- Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ);  
- Министерството на отбраната – Военно-географска служба (МО – ВГС);  
- Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Секция „Геодезия 

и приложна геодезия”;  
- Камарата на инженерите по геодезия (КИГ);  
- Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ); 
- Съюза на учените в България (СУБ) – Секции „Технически науки” и „Геолого-

географски науки“.  
 

Утвърден беше Организационен комитет в състав: 

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

и членове:  
- акад. д.т.н. инж. Ячко Иванов; 
- чл.-кор. д.а.н. арх. Атанас Ковачев;  
- проф. д. ик. н. инж. Андрей Андреев; 
- проф. д-р инж. Елена Пенева; 
- проф. д.т.н. инж. Станислав Василев; 
- проф. д-р инж. Момчил Минчев; 
- проф. д-р инж. Бойко Рангелов;  
- Проф. д-р инж. Деница Борисова; 
- проф. д-р 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. Мила Атанасова-Златарева; 
- доц. д-р инж. Кристина Микренска; 
- д-р инж. Кирил Стоянов; 
- инж. Виолета Коритарова; 
- инж.-полк. Иван Инковски; 
- полк. Светослав Църовски; 
- инж. Иван Деянов; 
- инж. Златан Златанов; 
- инж. Цветан Георгиев; 
- 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. 
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За трета поредна година СГЗБ, в тясно сътрудничество с Института за космически 
изследвания и технологии при БАН и с активното участие на проф. д-р инж. Деница Борисова, 
спечели проект към Фонд „Научни изследвания” при МОН, по който беше сключен Договор 
КП-06-МНФ/17 ОТ 21.09.2022 г. между ИКИТ-БАН и ФНИ по „Процедура за подкрепа на 
международни научни форуми, провеждани в Република България“. Значителна финансова 
подкрепа получихме отново от Софийската колегия на КИИП. 

 
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 Картографско студио „ДАВГЕО“, което издига представителността и общото 
ниво на събитието. За симпозиума беше изработена специална страница на сайта – на 
български и английски език. (http://symp2022.geodesy-union.org/): 

     

Опитът от провеждането на предходните два симпозиума през 2020 и 2021г. помогна 
на Организационния и на Техническия комитети да проведат успешно сесиите на симпозиума 
в хибридна форма – чрез присъствено и он-лайн участие. 

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) поднесе приветствие онлайн. 
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 Приветствия към участниците в Симпозиума поднесоха лично инж. Виолета 
Коритарова – Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, инж. 
Иван Деянов – Председател на Национална секция „Геодезия и приложна геодезия“ към  
КИИП и чрез видео обръщение Жан Ив Пирло от CLGE – съорганизатори на Симпозиума.   

Д-р инж. Иван Калчев откри Симпозиума и пожела успех на работата му, която протече в 
комбинирана форма – присъствено и oнлайн.  
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Наред със сериозните теоретични доклади, на симпозиума, бяха представени много 
разработки, които вече са успешно реализирани в практиката. 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 от Турция, 1 доклад от САЩ и 1 
доклад на четирима колеги от Русия. Общият брой на участниците от чужбина беше 10 души. 
Докладите бяха представени по преценка от докладчиците - присъствено, онлайн или на 
видео записи. 

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.  

Участниците в симпозиума изказаха 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 https://symp2022.geodesy-union.org/reports-bg/, а докладите са 
оформени в електронен сборник: 
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 Информация за симпозиума е включена в брой 5-6/2022 на списание „Геодезия, 
картография, земеустройство“. 

7. ФОТОКОНКУРС 2022 

Провеждането на фотоконкурса тази година беше на няколко пъти поставяно 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. Въпреки трудностите и тази година 
конкурса се проведе успешно. 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. Иванка Колева 
разгледа и обсъди 52 творби. Бяха обявени победителите сред участниците в конкурса, на 
които бяха присъдени съответните награди. Повече подробности за предложените 
фотографии и резултатите от фотоконкурса 2022 г. могат да се намерят на интернет 
страницата на СГЗБ (https://geodesy-union.org/?page_id=3194). 
  

Прекрасните творби на колегите, ентусиазмът и вдъхновението на д-р инж. Надежда 
Ярловска, важната техническа помощ на инж. Ивайло Александров, желанието и 
ангажираността на всички членове на журито, които спешно и отговорно си изпълниха 
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ангажиментите за успешното провеждане на фотоконкурса затвърдиха традицията в 
ежегодното провеждане на това събития, което внася своеобразен творчески колорит в 
дейността на нашата организация. 

8. Участия в мероприятия на други партньорски организации 
 

СГЗБ беше поканен на тържеството по случай 130 годишнината от създаване на 
Военно-географската служба като дългогодишен партньор на службата. Събитието се 
проведе на 20.09.2022 г. в присъствието на личния състав на службата, ветерани и гости. 

 

 Събитието беше отразено в съюзното списание ГКЗ. 

 

СГЗБ получи специална покана за участие в тържеството по случай „80 години висше 
геодезическо образование“ в рамките на 80-годишния юбилей на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия. То се състоя на 10.11.2022 г. от 17:00 ч. в Аула 
Максима, УАСГ. На председателя на Съюза, д-р инж. Иван Калчев беше връчен юбилеен 
плакет, а той поднесе поздравителен адрес към Геодезическия факултет на УАСГ.  

 

На проведената научна сесия „ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ И 
ГЕОИНФОРМАТИКА“ в рамките на юбилейната международна научно-техническа 
конференция „80 години УАСГ“ д-р инж. Иван Калчев представи доклад „Същност, роля 
и значение на системата от монографии в инженерната геодезия“ с автори чл-кор. 
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проф. д-р инж. ГЕОРГИ МИЛЕВ - БАН, ИКИТ и поч. проф. ф-р инж. ИВО МИЛЕВ - 
Берлин, Германия. По решение на двамата автори на системата от монографии и на 
ръководството на СГЗБ в качеството на издател беше подарен за нуждите на 
библиотеката на УАСГ комплект от издадените книги. Връчването на дарението се 
състоя в кабинета на Ректора на УАСГ – проф. д-р инж. Иван Марков: 

 

 

 На 12 и 13 ноември 2022 г. се проведе организираната от Федерацията на научно-
техническите съюзи XVII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ. Участие в нея взе и нашият колега гл. ас. д-р Антон Иванов, НИГГГ –БАН, с 
доклад:  

           “ Изследвания на морското ниво от мареографна станция Варна”.   

 
 
          Това участие добавя допълнителни точки съгласно Методиката за съфинансиране на 
ФНТС, което ни носи и допълнителна финансова подкрепа. Благодарим на колегата Иванов 
и на неговия ръководител доц. Мила Атанасова за спешната реакция и своевременно 
включване в програмата. 
 

За поредна година Съюзът беше партньор на  ЕСРИ България при провеждането на 
Световния ГИС Ден на 16 ноември 2022 г. и  получи  благодарствено писмо за подкрепата и 
сътрудничеството по повод организацията на събитието в България: 
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9. 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 2021 г. Съюза започна активна дейност за организиране на такива курсове.  

 
Съорганизаторите на обученията от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ подготвиха обща учебна 

програма, която беше одобрена със Заповед № РД-13-122/21.06.2021 г. 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: 
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 За да се отговори на постоянната необходимост от коментари по актуални проблеми и 
конкретни казуси от практиката на платформата се организира и професионален форум. 
 

В съответствие с приетите правила и задължения УАСГ издава удостоверения на 
преминалите курсовете след успешно провеждане на тест. 
 

През 2022 г. се проведоха общо 7 курса за поддържане и повишаване на 
квалификацията, участие в които са взели общо 231 правоспособни лица по кадастър. С това 
броя на участниците в курсовете от началото на провеждането им достигна 452. 

Практиката наложи курсовете да се провеждат основно в онлайн среда, в платформата 
ZOOM осигурена чрез платен абонамент от СГЗБ. В резултат от изпълнението на тези 
дейности се събраха общи приходи в размер на 41 580 лв., 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. С остатъка от приходите след покриване на всички разходи 
бяха финансирани основните дейности на СГЗБ през 2022 г. 

 
 В заключение може да се даде много висока оценка за активната научно-
техническа дейност на СГЗБ през 2022 г. 

V. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ 

През 2022 г. СГЗБ започна постепенно възстановяване на активността си в дейността 
на международните организации, в които членува след успешното покриване на 
задълженията за членски внос към FIG и CLGE. Зам. председателите на СГЗБ бяха избрани 
за делегати и взеха участие в най-големите международни събития, организирани през 2022 
г. съответно от FIG и CLGE.  

 

Генералната асамблея на CLGE в Скопие, Република Северна Македония се проведе 
на 12-14.05.2022 г. Делегат на асамблеята от страна на СГЗБ беше инж. Иван Андреев. 

 
XXVII Конгрес на Международната федерация на геодезистите (FIG) се проведе на 11-

15.09.2022 г. във Варшава, Полша. Делегат на конгреса от страна на СГЗБ беше д-р инж. 
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Кирил Стоянов. Подробен отчет за участието си в конгреса д-р Стоянов представи в 
специален доклад, публикуван в бр. 3-4‘2022 на съюзното списание ГКЗ стр. 51 (в електронен 
вид може да се види на следния адрес: http://geodesy-union.org/?page_id=1668): 

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

формата на продължаване и реалното активиране на членството ни в ISPRS, както и 
продължаването на активното участие в организационния живот на FIG 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". В издателската дейност се включва и 
продължаващото издаване на отделни студии в областта на геодезията – системата от 
монографии Приложно геодезия – Инженерна геодезия. 
 
 Сборникът с доклади от международния симпозиум се подготвя през последните 
години основно в цифров вид на компактдиск. Издадения CD има ISSN от националната 
библиотека. От четири години съюзното списание и компактдискът с докладите от 
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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‘2022 и 1-2‘2023 
в момента се подготвя за печат. В предпечатната подготовка активно помага новият ни 
сътрудник инж. Бисера Иванова, както и Никол Велева като 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. 

 
Продължава въведената 2016 година 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 
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. 
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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 2022 г. трябва да отчетем активизирането и доброто развитие на сътрудничеството 

между СГЗБ и държавните институции.  
 
Настоящото ръководство на АГКК в лицето на инж. Виолета Коритарова и главния 

секретар инж. Весела Тодорова прояви още с назначаването си през 2018 г. 
добронамереност и желание за сътрудничество с професионалния сектор в лицето на 
геодезическите неправителствени организации. През 2022г. бяха проведени няколко срещи 
с ръководството на СГЗБ, на които се обсъждаха и реализираха общи инициативи и 
сътрудничество в различни законодателни и практически аспекти. АГКК взе пряко участие с 
приветствие и доклад в провеждането на тържественото честване на 100 годишнината от 
началото на организираната геодезическа общност в България, както и при откриването на 
XXXlI международен симпозиум. Чрез подновения абонамент за съюзното списание АГКК 
подкрепи отново издаването му и през тази година. От началото на годината ръководството 
на СГЗБ проведе поредица ползотворни срещи с ръководството на АГКК за съгласувани 
общи действия в защита на професионалните интереси на геодезическия бранш. При тези 
срещи бяха обменени мнения и предложения относно актуалните въпроси и формите за 
продължаване на конструктивното сътрудничество на администрацията и колегията. От 
страна на ръководството на АГКК беше получавана актуална информация за състоянието на 
сектора, както и предприемани мерки за стабилизиране и подобряване на дейностите в 
областта на геодезията и кадастъра, които можем да оценим като своевременни и адекватни. 
Представители на ръководството на СГЗБ подкрепиха основателните искания за повишаване 
на заплатите в структурите на АГКК по време на организираната от служителите 
предупредителна стачка, като изразиха активно  съпричастността си с колегите от 
държавната структура. 
 

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. инж. Иван Инковски. В брой 3-4’2022 на списанието беше поместен 
специален материал от честването на 130 годишнината на 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. В определени аспекти методиката не удовлетворява положението и 
претенциите на Съюза. 

 
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 
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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 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 2022 г. 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 през годината на проф. Станислав Топалов (р-л на 
катедра Маркшайдерство и геодезия) и доц. д-р инж. Веселина Господинова. 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 и взе много активно участие в организирането и провеждането на събитията на Съюза. 

 
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, вече и от страна на Военния 
университет с възстановената специалност по геодезия. 

 
СГЗБ развива дългогодишни отлични отношения с различни институти и департаменти 

на БАН. Тук трябва са е посочи активната дейност на проф. д-р инж. Деница Борисова и доц. 
д-р инж. Мила Атанасова – Златарева и проф. д-р инж. Христо Николов. Има огромен 
потенциал в развитие на бъдещи връзки с колегите от БАН и той трябва да се развива. 
Благодарение на усилията на проф. Борисова за трета поредна година се получава 
финансова помощ от Фонд „Научни изследвания“ на МОН за провеждане на международния 
симпозиум, организиран от 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“. Предстои да се работи по инициативата на автора, 
която предвижда да се предоставят на професионалните гимназии  дигиталния вид на 
системата от монографии по Приложна геодезия – Инженерна. Благодарение на учителите 
по геодезия от СПГАСГ „Христо Ботев“ беше отбелязано активно участие на ученици от 
гимназията в тържественото отбелязване на годишнината от организираната геодезическа 
общност и международния симпозиум. 
 

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: 
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ЕСРИ – БЪЛГАРИЯ, 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 2022 г. беше поставено началото на осъществяване на 
дългогодишните намерения за адекватни и ефективни действия за консолидиране на 
дейността на професионални геодезически организации в нашата страна. 

 

Провокирани от събитията, започнали в началото на 2022 г., различни организации, 
представляващи професионалната геодезическа общност, намериха път и начин да 
обединят усилията си в общ интерес. По инициатива на СГЗБ, през февруари и март 2022 г., 
председателя на Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в 
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), организира и домакинства 
провеждането на няколко предварителни работни срещи на ръководителите на КИИП, СГЗБ, 
КИГ, АГФ и Геодезическия факултет на УАСГ.  

След обсъждане на обстановката в бранша от ръководството на СГЗБ беше 
предложено учредяване на общ Координационен съвет за обсъждане и предприемане на 
възможни съвместни инициативи. В резултат на постигнатото съгласие се подписа 
Меморандум за партньорство на професионалните организации и образователни институции 
в областта на геодезията, картографията и кадастъра, който беше публикуван на 09 март 
2022 г. Като приложение към меморандума беше утвърден и регламент за работата на 
координационния съвет. С официалното приемане на меморандума за сътрудничество и 
регламента за работата на Координационния съвет се реализира окончателно заявеното 
намерение за консолидиране на организациите в геодезическата професионална общност. 
Пълният текст на меморандума и регламента може да се прочете на http://geodesy-
union.org/?p=2954. Важно е да се подчертае, че меморандумът е отворен за включване на 
други организации, които приемат целите му. 

След конституирането на Координационния съвет бяха проведени няколко заседания 
с цел формиране на общи становища за: 

 Законопроекти за изменение на статута на АГКК; 
 Законопроект за създаване на Държавна агенция по вписванията; 
 Искане на архитект за становище относно правата за изработване на ПУП-ПР; 
 Изменения на закони и подзаконови нормативни документ в областта на 

инвестиционното проектиране, геодезията и кадастъра. 

В резултат на положените общи усилия, всички участници в координационния съвет 
заедно с ръководството на АГКК взеха изключително активно участие в проведеното на 
31.05.2022 г. заседание на постоянната парламентарна комисия по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание на Република България 
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за обсъждане на законопроект за Държавна агенция по вписванията. Всички организации 
предварително бяха депозирали писмени становища, в които единодушно се защитава 
мнението, че АГКК не трябва да се заличава и дейностите по геодезия, картография и 
кадастър механично да се прехвърлят под шапката на нова мега административна структура 
с водеща роля на досегашната Агенция по вписванията. При дискусията всички геодезически 
организации в конструктивен тон и с взаимно допълващи се изказвания обосноваха пред 
народните представители становищата си и подкрепиха предходния законопроект на МРРБ 
за създаване на Държавна агенция по геодезия, картография и кадастър. Внушително 
впечатление направи на всички присъстващи народни представители, че освен настоящия 
изпълнителен директор на АГКК – инж. Виолета Коритарова, зад консолидираното мнение на 
геодезическия бранш застанаха и трима бивши изпълнителни директори – инж. Цветен Боев, 
инж. Александър Лазаров и инж. Валентин Йовев.  

В дискусията по сведения на народни представители се установи, че не е постъпило 
нито едно положително становище по внесения законопроект. След ярката и единна изява 
на изказалите се представители на геодезическия бранш, по предложение на трима народни 
представители, председателят на комисията подложи на гласуване и отложи разглеждането 
на законопроекта! В резултат на това решение предвиденото за следващия ден разглеждане 
на законопроекта от Комисия по електронно управление и информационни технологии, както 
и по-нататъшното придвижване на законопроекта в Народното събрание, беше отменено. 

Като продължение на общите действия УАСГ организира кръгла маса на тема 
„Българската геодезия – настояще и бъдеще“, която се проведе на 10.06.2022 г. с участници 
от АГКК, УАСГ, ВГС, СГЗБ, КИИП, КИГ, АГФ, БКА и депутати. На събитието всички участници 
взеха отношение към събитията, случващи се в бранша и изказаха мнения и предложения за 
бъдещи действия за развитие на бранша. Участвалите депутати също получиха възможност 
освен да чуят гласа на представителите на бранша, също да споделят мненията и 
вижданията си за структурни промени в българската геодезия. Резултатите от работата на 
кръглата маса ще бъдат систематизирани в бъдещ визионерски документ на геодезическата 
колегия. 

През месец ноември се проведе среща на участниците в Координационния съвет с инж. 
Тихомир Георгиев, геодезист и депутат в 48-то Народно събрание на Република България. 
На срещата бяха представени конкретни предложения за изменения в законодателството в 
областта на кадастъра, геодезията, устройственото и инвестиционното проектиране. 
Направените предложения от съсловните организации, УАСГ и АГКК са намерили вече място 
в конкретни законопроекти, внесени от колегата Георгиев за разглеждане в Народното 
събрание. 

По предложение на ръководството на АГФ съвместно със СГЗБ стартира нова група 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ във Facebook с цел да се публикуват материали от 
дейността на Координационния съвет, да се организират общи събития и да се 
популяризират резултатите от съвместната работа на организациите, включили се в съвета 
(https://www.facebook.com/groups/636932868180472). 

 
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. 
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Трябва да отчетем, че представители на партньорските организации почетоха 
тържеството по случай 100-годишнината на организираната геодезическа общност в 
България. През 2022 г. КИГ и АГФ отново не отказаха да бъдат съорганизатори на XXXlI 
Международен симпозиум макар, че практически не взеха участие както в организирането и 
популяризирането на събитието, така и в самото му провеждане.  

 
Както всяка година възнамеряваме отново да изпратим официални писма до 

институциите, организациите и фирмите с информация за дейността ни през 2023 година и 
отправяне на предложение за сътрудничество. 

 

VIII. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА 
 
Професионално финансовата дейност се осчетоводява от счетоводна фирма по 

договор със СГЗБ. 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 31.12.2022 г. приходите възлизат на 49343.70. От членски внос за 2022 г. и 

абонамент за списанието са събрани 1330 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 международните организации 
и др. Разходите за 2022 г. възлизат на 48013.70. Видно е, че бюджетът на Съюза за отчетния 
период се е повишил значително спрямо предходни периоди във връзка с активната 
обучителна дейност, стартирала през 2021 година. 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 2015-2022 г.:  
 
 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА СГЗБ 
за периода 2015‐2022 години  

Година  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  Средно  Общо 

Приходи  14286  19777  15630  22503  13814  16511  65319  49371  27152 
 

217220 

Членски внос 
и абонамент 

1301  1300  1600  4710  1100  4460  4113  2580  2520 
20164 

Разходи  18109  26324  21830  27776  18169  15874  47472  49614  28146  225167 

Баланс  ‐3823  ‐6548  ‐6200  ‐5273  ‐4355  637  17848  ‐243  ‐994  ‐7947 

 
Забележка: Сумите са закръглени с точност до лев. 
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Трябва да се отбележи, че подобряването на финансовия оборот на СГЗБ през 2022 

г. беше свързано с активното провеждане на курсове за обучение на правоспособни лица по 
кадастър, интереса към които обаче значително намалява поради факта, че по-голяма част 
от заинтересованите вече са преминали такива. Същевременно през годината бяха 
проведени много събития, които изчерпаха натрупаните активи в сметката на Съюза. Налице 
е отново тежка финансова ситуация за Съюза, което налага 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. 

 
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 2022 г., 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! 
 

 IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 Обобщавайки дейността на СГЗБ през изтеклия период от януари 2022 г. до 31 
декември 2022 г. 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: 
15.01.2023 г.         /д-р инж. Иван Калчев/ 
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