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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА УЛ. „МУСАЛА“  
В КВ. ПАВЛОВО, ГРАД СОФИЯ 

НА УЛ. „АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ХРИСТОВ“ 
 
Идеята за именуване на улица на името на акад. Владимир Христов е на инж. Васил 

Станев – студент на академика и дългогодишен преподавател по геодезия и картография в 
Строителния техникум „Христо Ботев“, гр. София (сега Софийска гимназия по архитектура, 
строителство и геодезия). Предложението е активно подкрепено от полк. доц. д-р инж. Илия 
Йовев и подето от Клуб топографи „Акад. Владимир Христов“ към Столичния съвет на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), който обединява бивши 
офицери, старшини и военни служители от системата на Военногеографската служба на 
Българската армия. Инициативата е съгласувана с наследниците на акад. Христов и се 
подкрепя от следните държавни, научни, образователни и професионални геодезически 
организации: 

1. Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството; 

2. Военно-географска служба към Министерство на отбраната; 
3. Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, Българска академия на 

науките; 
4. Геодезически факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия, 

София; 
5. Съюз на геодезистите и земеустроителите в България; 
6. Камара на инженерите по геодезия; 
7. Секция по геодезия към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; 
8. Асоциация на геодезическите фирми. 
 

Кой е академик Владимир Христов? 
 

 
 
На 5 /18/ декември 2017 година ще се навършват 115 години от рождението на големия 

български учен Владимир Кирилов Христов. Името на академик Христов се свързва с 
развитието на геодезията в България, в частност висшата геодезия и международното 
признаване на българската геодезическа наука. Той е един от основателите на висшето 
геодезическо образование у нас, създател и дългогодишен ръководител на катедра „Висша 
геодезия” към Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и 
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геодезия (УАСГ), София, създател и дългогодишен директор на Централната лаборатория 
по висша геодезия (ЦЛВГ) при Българска академия на науките (БАН). Възстановява 
прекъснатата от Втората световна война дейност на Българския национален комитет по 
геодезия и геофизика (БНКГГ) и в качеството на негов дългогодишен председател активира 
дейността му в рамките на Международната асоциация по геодезия и геофизика (МАГГ). 
Участва с поканени доклади в различни международни форуми, както и организира такива в 
София, посветени главно на космическата геодезия и дефинирането на глобални и 
континентални геодезически референтни системи. Организира издаването на първото в 
България научно геодезическо списание „Известия на ЦЛВГ”, чиято „първа книга” излиза 
през 1958 г. под негова редакция. Автор е на редица научни статии и книги, публикувани 
предимно в чужбина и получили висока оценка и признание от международната научна 
общност.    

Богат интелект, необикновена научна ерудиция, висока професионална и обща култура, 
безгранично трудолюбие и неизчерпаема умствена енергия са качествата, които определят 
творческия път на акад. Христов. От него лично, под негово ръководство или базирани 
върху негови трудове и учебници са дефинирани и създадени всички доспътникови 
български геодезически референтни системи, в това число БГС42/83. Има сериозен принос в 
дефинирането на фундаменталната глобална референтна система GRS’80, която е в основата 
на дефинираните по-късно Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС). 

Едно от най-големите международни признания, акад. Христов получава с издаването 
през 1943 г. в Лайпциг на неговата книга „Die Gauss-Krügerschen Koordinaten auf den 
Ellipsoid“ (Гаус-Крюгеровите координати върху елипсоида). В нея авторът обобщава своите 
изследвания и практики от приложението на Гаус-Крюгеровите координати в България, 
отразени до тогава в повече от 30 негови публикации в германското списание „Zeitschrift für 
Vermessungswesen”. И както сам казва за своята работа: „Убеден в това, че бъдещето 
принадлежи на Гаус-Крюгеровите координати, авторът е обърнал особено внимание 
върху тяхната разработка”. Книгата претърпява в следващите години още няколко 
издания - в България, Германия (2 издания) и Русия. За всяко от тези издания, в предговора 
или в научната критика, са оценени високо както значението на Гаус-Крюгеровите 
координати за геодезическата практика, така и „пълната теоретична чистота”, с която те 
са представени в тази книга. 

Днес, в съвремието на космическите технологии, убеждението на акад. Христов, „че 
бъдещето принадлежи на Гаус-Крюгеровите координати”, се потвърждава по безспорен 
начин. В широко известната навигационна спътникова GPS система (същото и във всички 
други ГНСС), както за масовата геодезическа практика, така и за професионално или друго 
ориентиране и навигация, се използват Гаус-Крюгеровите координати. 

Няма друг български учен в областта на геодезията, получил такова значимо 
световно признание, с което българската геодезическа общност основателно се гордее. 
У нас акад. Вл. К. Христов е получил най-високите научни степени и звания и най-високите 
държавни награди и отличия. 

 
Защо ул. „Мусала“ да се преименува на ул. „Академик Владимир Христов“? 

 
На тази малка улица в кв. Павлово, гр. София се намира централния вход на 

единствената държавна институция, отговорна за геодезическите дейностите в България – 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). С основание района около ул. 
„Мусала“ може да се определи като „геодезическия квартал“ на България – в същия сграден 
комплекс освен АГКК се намират Службата по геодезия, картография и кадастър – София и 
София област, ГЕОКАРТФОНД, държавната фирма ГЕОПЛАНПРОЕКТ ЕАД, комплекса на 
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бившата държавна фирма КАРТОГРАФИЯ ЕООД. Давайки името на най-признатия 
български учен в областта на геодезията на тази улица неговото дело ще бъде почетено не 
само от геодезическата общност, но заслугите му към българската и световната геодезия ще 
станат достояние и на широката общественост, която се ползва от дейността на АГКК. 
Предлага се на фасадата на АГКК да се постави информационна плоча, която да представя 
накратко делото на акад. Христов. 

 
 
Инициативен комитет: 
 
1. инж. Васил Станимиров Станев   ______________________________ 

 
2. полк. доц. д-р инж. Илия Йовев   ______________________________ 

 
 

3. инж. Мима Чалева     ______________________________ 
Изп. Директор на АГКК 
 

4. полк. инж. Румен Димитров   ______________________________ 
Н-к ВГС при МО 
 

5. проф. дтн инж. Иван Георгиев   ______________________________ 
Зам. Директор на НИГГГ - БАН  
 

6. проф. д-р инж. Елена Пенева   ______________________________ 
Декан на Геодезически факултет на УАСГ 
 

7. полк. инж. Радослав Джамбазов   ______________________________ 
Председател Клуб Топографи към СОСЗР 
 

8. д-р инж. Иван Калчев    ______________________________ 
Председател на УС на СГЗБ 

 
9. инж. Милен Демиев    ______________________________ 

зам. Председател на УС на КИГ 
 

10. инж. Николай Главинчев    ______________________________ 
Председател на Секция по геодезия към КИИП 

 
11. инж. Николай Киров    ______________________________ 

Председател на УС на АГФ 


