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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 30.11.2018г. до
30.11.2019г. 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 2019г.

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 функционирало редовно, като са проведени 2
заседания през отчетния период - на 23.01.2019г. и на 12.09.2019г. (неприсъствено). На
заседанията са разглеждани и решавани основно текущи проблеми. По важните от тях
са:
• насрочване на УС на СГЗБ;
• подготовка и отчети за предстоящи и минали мероприятия и специално
международния симпозиум;
• проблеми при списване и издаване на съюзното списание ГКЗ
• текущи актуални проблеми и кореспонденция с АГКК и МРРБ. Съставени са
становища от СГЗБ по законодателни инициативи, които са подлагани на
обсъждане в ИБ преди тяхното окончателно издаване и изпращане към МРРБ
и АГКК;
• обсъждане и взимане на решения за участието в дейността на CLGE и
организирането на Генерална асамблея на тази организация в София
съвместно с КИГ.
Необходимо е да се отбележи, че не всички членове на ИБ взеха дейно участие в
заседанията и в многобройните случаи през тази година на необходимост от обсъждане
на проекти за нормативни документи и съставяне на становища и мнения от името на
СГЗБ. С уважение и благодарност трябва да се подчертае, че инж. Цветен Боев, д-р инж.
Кирил Стоянов, доц. Венета Коцева, инж. Иван Андреев и доц. Костадин Костадинов са
най-активните членове на УС, които винаги се отзовават с компетентно мнение,
навременна реакция и пряко участие в съставянето на документи от името на Съюза и
във важни срещи, обсъждания и отстояване на интересите на колегията в МРРБ и АГКК.
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.
2. Заседания на Управителния съвет
Съгласно решение от 23.01.2019г. на ИБ на СГЗБ, на 30.01.2019 г. се проведе
заседание на УС на СГЗБ за обсъждане на предложение на зам. председателя д-р инж.
Кирил Стоянов за промяна на статута на Съюза като сдружение в обществено полза.
Членовете на УС бяха запознати предварително с мотивите за предлаганата промяна.
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Председателят на Съюза предложи да бъде свикано Общо събрание на СГЗБ с
цел промяна на устава на сдружението. След проведеното обсъждане УС взе решение
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 18 ал. 2 от Устава на СГЗБ да свика
извънредно Общо събрание (ОС) на СГЗБ на 18 април 2019 г. /сряда/ от 13.00 часа в гр.
София, ул. „Г. С. Раковски” № 108. УС определи дневния ред на извънредното ОС:
Изменения и допълнения в устава на сдружението. Беше одобрена и покана за свикване
на общото събрание на СГЗБ и беше възложено на секретаря на СГЗБ, инж. Иванка
Колева, да извърши всички необходими действия по свикване на общото събрание на
СГЗБ.
УС избра комисия по предложения за изменения и допълнения в устава на
сдружението в състав: д-р инж. Иван Калчев – председател, д-р инж. Кирил Стоянов, инж.
Дженко Дженков, инж. Цветен Боев и инж. Иванка Колева.
Председателят на СГЗБ запозна присъстващите с проведената среща през месец
януари 2019 между ръководителите на професионалните геодезически организации,
обсъжданите общи инициативи и проблеми за нормативната уредба. Прие се
предложението да се формулира тема и да се предприемат действия за провеждане на
национално съвещание през месец април 2019г. съвместно с всички геодезически
неправителствени организации и АГКК.
3. Общо събрание
На 18 април 2019 г. се проведе извънредно Oбщо събрание (ИОС) на СГЗБ. То се
свика съгласно решение на УС на сдружението от 30.01.2019г. Дневният ред беше от
една единствена точка: Изменения и допълнения в Устава на сдружението.
Основната цел на предлаганите промени в Устава е да се отразят действителните
ориентация и философия на дейността на СГЗБ в полза на обществото такива, каквито
са били през цялото съществуване на сдружението от 1922г. Единодушно бяха приети
представените от комисията по предложения конкретни изменения и допълнения в
Устава. Основната промяна в устава се отнася до статута на Съюза – с приетите
изменения СГЗБ вече е сдружение в обществена полза по смисъла на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). С тази промяна СГЗБ се превръща в
единствената геодезическа професионална организация в България, която ясно заявява,
че не работи в частна полза на членовете си, а развива дейността си не само в рамките
на професионалната общност на заетите в геодезията и свързаните в нея области, но
най-вече в полза на Обществото.
Друга цел на приетите от ИОС промени в Устава е да се определят стопанските
дейности, които СГЗБ може да изпълнява регламентирано съгласно ЗЮЛНЦ за постигане
на основните си цели. Така пред СГЗБ се откриват възможности да развива още поактивна и обществено полезна дейност, като ще може да разработва проекти и да
кандидатства за тяхното изпълнение за финансиране от Съвета за развитие на
гражданското общество към Министерски съвет на Република България, както и по
различни европейски програми.
В унисон с утвърдените промени в Устава на СГЗБ след разглеждане и дискусии
ИОС прие предложените от Европейския съвет на геодезистите (CLGE) Кодекс за
професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра и Кодекс за поведение
на европейските геодезисти. Тези документи заявяват принципни позиции на
геодезистите от Европа по отношение на квалификацията, професионалната етика и
отговорностите на геодезистите към потребителите и обществото.
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След проведеното ИОС на СГЗБ от ръководството на Съюза бяха извършени
всички действия, предвидени в ЗЮЛНЦ и Закона за търговския регистър и регистъра на
ЮЛНЦ за пререгистриране на сдружението от Софийски градски съд в Регистър
БУЛСТАТ и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по
вписванията към Министерството на правосъдието.
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. Може да се отчете, че близкото сътрудничество между ръководствата на
СГЗБ и на ФНТС продължава да се развива много успешно, като представители на
Федерацията бяха поканени и взеха участие в редица мероприятия на Съюза и през тази
година.
По инициатива на инж. Иванка Колева, подкрепена от ръководството на СГЗБ беше
организирана среща с председателите и секретарите на националните сдружения и
ръководството на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). Целта на
срещата беше подобряване на връзката между сдруженията във ФНТС, осъществяване
на взаимно полезни контакти и обсъждане на инициативи за общи действия, които да
следват основните и цели и задачи на федерацията, в духа и традицията на предците ни
Срещата се състоя на 28 май 2019г. в зала 4 на Националния дом на науката и техниката,
София. Секретарят на СГЗБ представи дейността на организацията, сподели успехите и
проблемите пред Съюза, проведе се дискусия с изказани мнения и предложения от
страна на представители и на другите съюзи.

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 30.11.2019г. е 79 физически лица
и 3 юридически лица. През 2019 г. са приети 4 нови членове на СГЗБ. През 2018 година
47 членове са платили членски внос, но все още не са се отчели за 2019 г. По устав те
продължават да са наши членове.
С приетите изменения в Устава на Съюза от 2017 година със заплащането на
членски внос членовете на Съюза придобиват правото на достъп до електронното
издание на съюзното списание.
2. Дейност на комисиите, секциите и клубовете на СГЗБ
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, по нормативните документи с
председател проф. Георги Вълев и комисията за работа с младежта, с
председател инж. Иванка Колева. Активност проявява и Комисията по социална
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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 13 –ти пореден път,
се организира национално съвещание от тази секция. Нейният председател –
проф. Пламен Малджански продължава да бъде обединителна фигура в тази
част от професионалната ни общност.
c) Младежката секция под ръководството на Зам. председателя на СГЗБ д-р инж.
Кирил Стоянов и тази година организира вече утвърдилия се в календара на
Съюза семинар на младите геодезисти съвместно с геодезическия факултет на
УАСГ и учители от СГАСГ „Христо Ботев“.
d) 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.
e) 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, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Ямбол. За съжаление не всички
клубове представят данни за състоянието при тях, а усилията на ръководството
на Съюза за възстановяване на регионалните клубове и създаване на нови на
териториален принцип или по интереси, не могат да се отчетат като успешни.
Към организационната дейност ще отнесем многостранната, компетентна и
всеотдайна работа на Секретаря на СГЗБ инж. Иванка Колева, която продължава да
поддържа организационния живот. За известно време като сътрудник на Съюза беше
привлечена инж. Никол Николова. 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.
Продължава да стои въпросът за привличане на нов постоянен сътрудник в
канцеларията на Съюза, както и разглеждане в спешен порядък на кандидатури 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 2019г. Някои от тях бяха организирани със съдействието на
съорганизатори – институции, организации и фирми. За изтеклия отчетен период
проведените научно-технически изяви са следните:
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1. VIII Тържествено честване на деня на геодезиста
Съгласно съвместно решение на Международната федерация на геодезистите
(FIG), Европейския съвет на геодезистите (CLGE) и Националното общество на
професионалните геодезисти (NSPS) на САЩ от 2018 година, денят на европейския
геодезист и геоинформатик вече се отбелязва като „Глобален ден на геодезиста“.
Отбелязването на Световния ден на
геодезиста в София тази година започна с
официална среща на Министъра на
регионалното развитие и благоустройството
госпожа
Петя
Аврамова
с
висши
представители на Комитета за връзка между
европейските геодезисти (CLGE), водени от
президента Морис Барбиери. Срещата се
проведе на 21.03.2019г. от 09:00 в МРРБ,
като присъстваха също Зам.министър инж.
Валентин Йовев и инж. Виолета Коритарова
- Изпълнителен директор на АГКК, както и
представители на българските геодезически
професионални организации, членки на CLGE - СГЗБ и КИГ.
Традиционно СГЗБ организира тържествен семинар, който се състоя в
Националният музей „Земята и хората“.
Официални гости на събитието бяха Морис Барбиери – Президент на Комитета
за сътрудничество на европейските геодезисти - CLGE, Жан-Ив Пирло – Генерален
директор на CLGE, инж. Валентин Йовев – Заместник министър на Регионалното
развитие и благоустройството, инж. Виолета Коритарова - Изпълнителен директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проф. Елена Пенева - Декан на
Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, инж.
Златан Златанов - Председател на УС на Камарата на инженерите по Геодезия - КИГ,
инж. Каралеев - Председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране,
инж. Николай Главинчев – Председател на Националната професионална секция по
геодезия и приложна геодезия - КИИП, инж. Николай Киров - Председател на
Асоциацията на геодезическите фирми – АГФ.

Тържественият семинар беше под мотото „Предизвикателствата на дигиталната
геоматика 2030“ и се ръководи от Владимир Тихонов (RU), Генерален секретар на CLGE.
В програмата бяха включени три презентации:
1. Визия 2030. Предизвикателствата пред геодезистите - Thomas Jacubeit (DE), Вице
президент на CLGE и Вице президент на Bund der Vermessungsingenieure, BdVI (DE)
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2. Информационната система на кадастъра в България. Данни и услуги – д-р инж.
Стефан Петров, Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър;
3. Визия 2030 - състояние, развитие и перспективи за българските геодезисти – инж.
Цветен Боев, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

След интересните представяния се проведе оживена и активна дискусия с
участието както на официалните лица така и на много от присъстващите колеги.
Личността, на която бе посветен Глобалният ден на геодезиста тази година, беше
унгарският учен Loránd Eötvös (1848-1919). Презентация за неговия живот и делото му
беше представена от унгарския делегат на GA на CLGE Zsolt Vidovenyecz.

На тържеството присъстваха много делегати на Генералната асамблея на CLGE,
колеги от фирми и институции, студенти и преподаватели от Геодезическия факултет
УАСГ и МГУ „Св. Иван Рилски“, учени от НГГГ-БАН, млади специалисти, ветерани.
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Специални музикални поздрави към колегите бяха отправени от ръководената от
нашата бъдеща колежка Бисера Иванова музикална школа „Иркапей“ и от младата
талантлива пианистка Мария - Десислава Стойчева. Всички присъстващи получиха
подарък – книгоразделител, извезан с българска шевица. Забележителната обстановка
в музея „Земята и хората“, поздравителната програма и добрата организация
допринасяха за тържествената атмосфера и утвърждават празника като забележително
международно събитие с български облик и звучене.

Голяма подкрепа при организиране на празника Съюзът получи от АК и КИИП (в
това число и финансова). Добрата работата с колегите от КИГ като съоганизатори,
допринесе за издигане престижа на страната ни пред чуждестранните гости.
По предложение на СГЗБ за първи път беше осигурено видео излъчване на
събитието на живо в YouTube, като тази инициатива бе високо оценена от ръководството
на Европейската организация. Запис от цялата тържествена церемония е на
разположение на интернет страницата на СГЗБ (https://youtu.be/RLhcDCVf7zI).
2. Срещи на дамите, свързани с геодезическата професия
На 14.03.2019 г. се проведе поредната среща на дамите, свързани с
геодезическата професия, която беше една от най-посетените такива срещи. Поканени
бяха специално и присъстваха д-р инж. Иван Калчев – председател на УС на СГЗБ,
проф. дтн. инж. Георги Вълев – почетен член на СГЗБ и г-жа Нина Комарова – педагог
и магистър-богослов, дъщеря на нашата уважавана колежка Тони Комарова, сътрудник
на СГЗБ и дългогодишен редактор на съюзното списание. Доц. д-р инж. Венета Коцева
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приветства всички присъстващи дами и официалните гости с „Добре дошли!” и даде
думата на д-р инж. Калчев да сподели и осветли всички сериозни проблеми, свързани
с геодезическата професия.
Беше коментирано странното намерение на Председателката на Националната
секция „Транспортно строителство” в КИИП, при това официално отстоявано през
последните година и половина, да се отнемат голяма част от правата на инженеритегеодезисти да изготвят Част „Геодезия” от проектите на транспортната инфраструктура.
В отговор СГЗБ подготви официално становище, изпратено до МРРБ, АГКК и КИИП и в
знак на протест инициира Петиция, официално отворена в сайта за петиции в България
“Petitsia.com” за всички граждани, които желаят да я подкрепят срещу продължаващите
опити за изземването на голяма част от присъщите ни професионални дейности като
инженери-геодезисти. Разгоря се оживена дискусия, в която се включиха с компетентни
мнения и предложения преобладаващата част от присъстващите колежки – инженеригеодезисти и инженери-земеустроители.
Секретарят на СГЗБ - инж. Иванка Колева, както обикновено, запозна
присъстващите с хода на подготовката на предстоящите мероприятия - отбелязване на
Световния ден на геодезиста, традиционния младежки семинар и регионалната
геодезическа среща, която тази година ще се проведе във Варна. Специалният гост на
срещата – г -жа Нина Комарова, представи с много професионализъм темата за ролята
на жената в християнското семейство и го свърза с навечерието на големия християнски
празник „Благовещение Господне”.
Ограниченото време не позволи да се проведе дискусия по повдигнатите въпроси,
но пък оставихме тези възможности за в бъдеще. Г-жа Комарова подари на Дамския
клуб две много интересни книги – „Патриарх Кирил - мисли за всеки ден от годината“ и
„Целебник – православен календар 2019“, както и броеве от Църковен вестник. Книгите
и вестниците се намират в съюзната канцелария и са на разположение за четене от
всички желаещи. От името на всички присъстващи беше изказана любезна благодарност
за беседата-лекция и за подарените книги. По идея на г-жа Нина Комарова, която е и
професионален екскурзовод, по повод Деня на българската писменост и култура, ще се
организира посещение на храма – паметник „ Александър Невски“, за да се запознаем с
неговата история и стенописите.
Много приятна изненада предизвика инж. Иванка Колева – секретар на СГЗБ, като
подари на всички присъстващи дами по една лично нарисувана от нея акварелна
пеперуда.

Отново бяха обсъдени няколко идеи за именуване на клуба на дамите към СГЗБ,
но до единодушно решение не се стигна.
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Както винаги досега, последните ни две поредни срещи бяха много полезна в
тясно професионален аспект, много сърдечни и толерантни, а и много „вкусни“. По
традиция, колежките бяха донесли лакомства и освежителни напитки.
По случай 24 май - деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост, Дамският геодезически клуб към СГЗБ организира на 30 май 2019 г.,
четвъртък, от 17:30 ч. посещение в катедралния храм-паметник „Свети Александър
Невски“. Приятелката на клуба - г -жа Нина Комарова – педагог, магистър-богослов и
професионален екскурзовод разказа интересни факти от построяването на сградата и
изписването на храмовия интериор.
Желаещите да разгледат храма - един от символите на гр. София, се събраха
пред централния вход, откъдето започна беседата. Решението за построяване на храм
в памет на загиналите за освобождението на българския народ от петвековното робство
е взето от Учредително събрание през 1879 г. в Търново. Строежът започва през 1904 г.
и е завършен през 1912 г. Храмът е осветен на 24 август 1924 г. Построен е по проект
на руския архитект проф. Александър Померанцев.
Г-жа Нина Комарова ни разказа за вътрешната архитектура на храма и по-точно,
че северният иконостас, посветен на св.св.Кирил и Методи, както и иконите на светите
братя, на Иисус и Пресвета Богородица са изписани от Иван Мърквичка. Разглеждайки
стенописите, по които са създадени стенописите от известни български и чужди
художници: А.Митов, Васнецов, Мърквичка, Мясоедов и мн.др., запозна ни с различните
видове мрамор. Обърна ни внимание на особеното въздействие на централния купол.

На 17 декември предстои провеждане на коледна среща на клуба.
3. IX Младежки семинар
На 14.05.2019 г. от 12:30 часа в зала 318 в Университета по строителство,
архитектура и геодезия /УАСГ/, София, за девета поредна година СГЗБ проведе
младежи семинар на тема: “Мястото на
младите геодезисти в България“
Съорганизатори на събитието бяха: Геодезическият факултет на УАСГ, Софийската
професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Хр.Ботев“ /СПГСАГ/
и Федерацията на научно-техническите съюзи.
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Повече от 60 младежи бяха посрещнати с ентусиазъм и надежда за бъдещето на
професията. Проф. Елена Пенева-Златкова, декан на Геодезическия факултет при
УАСГ, се обърна към присъстващите с поздравление и пожелание да продължат
образованието си в престижния УАСГ. От името на СГЗБ обръщение направи инж.
Иванка Колева, секретар на СГЗБ, която поднесе поздравление и пожела ползотворно
провеждане на семинара.
Специалността „Устройство и управление на земи и имоти“ в Геодезическия
факултет на УАСГ представи проф. д-р инж. Маргарита Мондешка, ръководител катедра
„Земеустройство и аграрно развитие".
Инж. Иванка Колева представи интригуващо, с много снимки и факти дейността
на СГЗБ. Тя призова младите хора да се включват активно в организационния
професионален живот, да опознават историята на професията и личностите, които са я
творили, да бъдат горди последователи на забележителните преподаватели,
ръководители и обществени дейци и да градят настоящето и бъдещето на геодезията
навсякъде по света.
Михаил Веновски и Максим Какакурдов, ученици в СПГСАГ, съвсем искрено и
чистосърдечно представиха геодезията през своя поглед.

С особено вдъхновение и ярък професионализъм инж. Явор Димитров разказа за
обучението по геодезия и професионалния си път, свързан с нея. В презентацията си
инж. Димитров подробно представи геодезическите дейности при строителството на
язовир „Цанков камък“, извършени под негово ръководство. Младите хора слушаха
внимателно и силно впечатлени. Инж. Димитров сподели признателността си към
преподаватели и ръководителители, към всички колеги. И макар че понастоящем
работата му не е пряко свързана с геодезията, тя винаги ще остане фундамента в
кариерното му развитие.
Асист. инж. Георги Танчев привлече интереса на аудиторията с откровено и много
силно изказване за необходимостта от сериозно отношение към образованието, за
възможността и амбицията да се достигат високи цели в професията.
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Изказваме благодарност за непосредствената помощ, оказана ни от членовете на
УС на СГЗБ - доц. Иван Кунчев и зам.-председателя на СГЗБ - доц. Тодор Костадинов.
Специална благодарност дължим и на инж. Боряна Марина, преподавател в СПГСАГ,
която за пореден път наистина с младежки дух и ентусиазъм се включи в организацията
на семинара и мотивацията на учениците.
Ръководството на младежката секция към Съюза обмисляше провеждането на
още едно младежко мероприятие през тази година, с участието на студенти, млади
специалисти и млади научни работници, но идеята не беше осъществена.
4. Регионална геодезическа
информация“ - гр. Варна

среща

„Технически

новости

и

актуална

На 21.06.2019г. СГЗБ и КИГ проведоха поредната регионална геодезическа
среща, съгласно Плана за работа на Съюза за 2019 година. Срещата се организира със
съдействието на колеги от Варна и Домът на науката и техниката - гр. Варна.
Присъстваха колеги от Община Варна, от Община Шумен, от геодезическите
фирми в града, от Химпроект Девня, дейци на Федерацията на научно-техническите
съюзи (ФНТС) - гр. Варна и др.
Д-р инж. Иван Калчев, председател на СГЗБ, откри срещата, поздрави
присъстващите и изказа специална благодарност на коледите от НИГГГ – БАН за
участието им в събитието с научен доклад, както и на представителите на фирмите –
дистрибутори на геодезическа техника за включването им в програмата на срещата.
Доц. д-р инж. Николай Димитров, зам. председател на КИГ, също отправи поздрави и
пожелания за успешно провеждане на мероприятието.
Съгласно програмата, доц. д-р инж. Мила Атанасова- Златарева представи
ръководен от нея проект на тема: „ Мониторинг на свлачищни процеси по Северното
Черноморие на България чрез съвместно използване на данни от глобални
навигационни спътникови системи и интерферометрични изображения от радари със
синтезирана апeртура“. Презентацията предизвика голям интерес и одобрение. Авторът
отговори на повдигнатите въпроси.
Проф. Момчил Милчев представи новостите в Българска геоинформационна
компания. Д-р инж. Иван Калчев презентира новости от партньорите на „Гео плюс“
ЕООД. Инж. Росен Петров заинтригува присъстващите с последните новости от
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TRIMBLE. Инж. Ташо Стойчев и Мирослав Атанасов направиха интересна презентация
на продуктите на GEOMAX, представлявани от „Геозона“ ЕООД. Инж. Лазар Пепечков и
Васил Иванчев впечатлиха колегите с новостите в продуктите, предлагани от „Геовара“
ЕООД.

Въпреки напредналото време, болшинството от присъстващите проявиха интерес
към обявения в програмата разговор по професионални и организационни теми, който
се ръководеше от д-р инж. Иван Калчев в качеството му на Председател на СГЗБ.
Повдигнати бяха важни за професията въпроси, а споделените мнения и направените
предложения затвърдиха, за пореден път, необходимостта от подобни срещи.
В заключение следва да отправим нашите специални благодарности към
директора на Дома на науката и техниката – гр. Варна, инж. Неделчо Вичев за оказаното
съдействие и проявеното гостоприемство.
5. XIV Национално съвещание на секция „Фотограметрия и дистанционни
изследвания” към СГЗБ
На 01.07.2019 г. секция „Фотограметрия и Дистанционни изследвания” към СГЗБ
за четиринадесети пореден път проведе традиционното национално съвещание на
тема: „Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното
приложение в практиката“. Съорганизатор на събитието бяха Федерацията на научнотехническите съюзи /ФНТС/ и Национален институт по геофизика, геодезия и география
/НИГГГ/ при Българската академия на науките /БАН/. Съвещанието се проведе в
библиотеката на БАН, което внесе особен дух, обогатен с атмосферата и традицията на
знания и наука.

14/31

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ЗА ПЕРИОДА 30.11.2018 – 30.11.2019Г.

Присъстваха членове на секция ФДИ, представители на домакините и колеги.
Специални гости бяха проф. дтн инж. Иван Георгиев - Зам директор на НИГГГ, проф.
Георги Вълев - почетен член на СГЗБ, доц. д-р инж. Николай Димитров - Ръководител
Департамент "Геодезия".
Доц. д-р инж. Мила Атанасова-Златарева, като главен организатор на събитието,
откри съвещанието. Проф. Иван Георгиев поднесе своето приветствие към
присъстващите, оцени високо идеята за подобни съвместни прояви и пожела успешно
провеждане на съвещанието. Приветствие от името на ръководството на СГЗБ и от
ръководството на секция ФДИ поднесе инж. Иванка Колева, секретар на СГЗБ.
Ролята и значението на фотограметрията и дистаннционните методи бяха
подробно и емоционално презентирани в доклада на доц. д-р инж. Нели Здравчева.
Доц. д-р инж. Мила Атанасова -Златарева изнесе презентация за приложението на
InSAR данни за регистриране на деформации на земната кора при геодинамични
процеси. Актуални приложения на оптичните дистанционни изследвания с безпилотни
летателни апарати представи д-р инж. Дейвис Динков. Инж. Добромир Филипов и д-р
инж. Силвия Филипова показаха анализ на резултатите, получени чрез
аерофотограметрично заснемане с БЛС и геодезическо заснемане с ГНСС на тестови
обекти извън урбанизирана територия. Мултиспектрални изображения за мониторинг на
растителността представи инж. Йоана Църковска. Много интересна ретроспекция на
дисертацията си от преди повече от 30 години направи д-р инж. Лилия Колева. Нейната
работа беше насочена към използването на земната фотограметрия за изследване на
деформации на инженерни съоръжения. В своята презентация доц. д-р инж. Любка
Пашова направи презентация на тема "Геодезически изследвания на черноморската
топографска повърхност по данни от спътникови измервания“. Гл. ас. д-р инж. Христо
Николов презентира дейността на секция "Фотограметрия и дистанционни изследвания"
към геодезическия департамент на БАН.

Проф. д-р инж. Геори Вълев връчи сертификати на докладчиците. Цветя с
благодарност от всички на доц. д-р инж. Мила Атанасова - Златарева поднесе
дългогодишния активен член на Секцията и СГЗБ Петър Тодоров.
Специална благодарност изказваме на Директора на НИГГГ БАН - чл.- кор.
Николай Милошев за приетото домакинство и съдействие при организацията на
събитието.
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6. Ежегоден специализиран семинар "Нови геодезически инструменти и
технологии" в гр. Пловдив
На 28.09.2019 г. Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюзът на
геодезистите и земеустроителите в България и Регионалната организация на НТС с
Дома на науката и техниката - гр.Пловдив, проведоха традиционния технически семинар
на тема: „Нови геодезически инструменти и технологии”.
Зала 1 на Дома на техниката в гр. Пловдив се изпълни с колеги от града, с.
Моминско, гр. Габрово, гр. Ямбол, гр. Съединение, гр. София, гр. Асеновград, гр. Варна
и др. И тази година присъствието на ученици от Професионалната гимназия по
строителство, архитектура и геодезия /ПГСАГ/ – гр. Пловдив, водени от техните
преподаватели - инж. Стайков, инж. Цанкова, инж. Георгиева, придадоха както младежки
тон на събитието, така и увереност за необходимостта от провеждането на подобни
прояви.
Инж. Димитър Арнаудов, председател на регионалната организация на СГЗБ,
откри семинара и представи участниците в програмата. Д-р инж. Иван Калчев,
председател на СГЗБ, поздрави присъстващите, благодари на домакините и лично на
инж. Арнаудов и пожела успешно провеждане на форума.
В програмата на специализирания семинар бяха представени следните
презентации от съответните автори:
1. Обучението в Геодезическия факултет на УАСГ - ас. инж. Георги Танчев,
катедра „Земеустройство и аграрно развитие“, УАСГ
2. Приложени на данни получени от радари със синтезирана апeртура за
проследяване на геодинамични процеси на земната кора - доц. д-р инж. Мила
Атанасова, БАН
3. Trimble – професионални геодезически решения - инж. Росен Петков,
“СОЛИТЕХ“ АД
4. Професионални решения за геодезия и строителство - инж. Петър Балкански
„ГЕОЗОНА“ ЕООД
5. Решенията на Hi-Target за българския пазар - инж. Никола Димитров,
„ГЕОВАРА“ ЕООД
6. RIEGL – Реалновременна регистрация при сканиране - инж. Петър Тодоров
„ИOEС“ ЕООД
7. Новости от партньорите на ГЕО ПЛЮС – д-р инж. Иван Калчев, „ГЕО ПЛЮС“
ЕООД
8. Разговор по професионални и организационни теми - д-р инж. Иван Калчев,
Председател СГЗБ
В провелата се дискусия по последната точка от дневния ред д-р инж. Иван
Калчев посочи, че професионалните проблеми тряба да се решават съвместно с
Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Съюзът разчита на ползотворни
контакти, но досега за съжаление е проведена само една среща през настоящата
година. Той подчерта, че проблемите се натрупват, част от измененията в Закона за
кадастъра и имотния регистър, отнасящи се за специализираните карти (внесени между
първо и второ четене) не бяха обсъждани предварително и отново ни изненадаха като
крайни решения. При обсъждането на наредбите, съпътстващи ЗКИР от СГЗБ бяха
предложени конкретни текстове, от които бяха приети едва около 20%. Д-р инж. Калчев
отчете като пропуск липсата на конкретни текстове, касаещи таксите на услугите и
нарушенията от правоспособните лица, които ще подпомагат дейността на Агенцията.
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Колеги отбелязаха, че не не се движи идеята с контролиращите фирми. Инж.
Арнаудов сравни проблема с контролиращите фирми с този с надзорните фирми.
В разговора се засегна продължаващото с години състояние на липса на визия и
стратегия за развитие на геодезията, картографията и кадастъра, за която се взе
решение на геодезическия събор.
Специално място в разговора бе отделено на продължаващите опити за
изземване на изконно геодезически дейности от некомпетентни специалисти (съответно
пътни специалисти и архитекти). Д-р инж. Иван Калчев посочи, че проблемът е залегнал
в закона за камарите, където не са определени ясно и категорично границите на
компетентност между различните специалности. Бяха чути и други мненията на колегите
по поставените въпроси за атаките от страна на камарата на архитектите в България, за
участието и предложенията на Съюза в обсъждането на нормативната база. Нужни са
промени в закона, за да се пресекат опитите за присвояване на дейности, нужни са общи
усилия, за да се защитят нашите професионални интереси.
Доц. Мила Атанасова отбеляза, че от гледна точка на науката, научното списание
на Съюза и Международния симпозиум нямат научен ранг и не се признават като актив
на научните работници и препоръча СГЗБ да работи в тази насока.
Оживените разговори потвърдиха необходимостта от провеждането на подобни
събития и затвърдиха ролята на пловдивския семинар като събитие от регионално и
национално значение.
7. XXIX
Международен
симпозиум
"Съвременните
технологии,
образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с
нея области”
По решение на ръководството на СГЗБ и
организационния
комитет
на
Международния
симпозиум, като следствие на създалите се
дългогодишни
добри
професионални
и
лични
отношения с колегите от Техническия университет в
Истанбул (ТУИ), XXlX Международен симпозиум се
проведе на 5-6.11.2019 г. в Истанбул, Турция.
Подготовката на симпозиума започна съвместно
от двата организационни комитета на СГЗБ и ТУИ още в
началото на 2019г. Учредени бяха Научен и
консултативен комитет от научни дейци от България,
Турция, Гърция, Великобритания, Канада, Аржентина,
Иран, Египет, Холандия, Индия, Белгия, Германия и
Саудитска Арабия. Техническата организация беше
поверена
на
Местен
секретариат
от
трима
представители на Факултета по Геоматика в ТУИ.
Безспорни са усилията и заслугите специално на проф. Бихтер Ерол, в резултат
на които събитието получи голяма подкрепа от страна на ръководствата на Факултета
по геоматика, на Техническия университет в Истанбул и съорганизаторите.
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Предварително беше подготвена интернет страница на XXIX Международния
симпозиум с подробна информация за събитието, която се актуализираше
своевременно (http://www.gravity.itu.edu.tr/symp2019/):

Организацията за провеждане на Симпозиума беше перфектна, а условията в
кампуса на Техническия университет в Истанбул бяха отлични. Много сътрудници от
Факултета по геоматика осигуряваха технически и организационно събитието.

Проф. Бихтер Ерол поднесе приветствие от страна на домакините от ТУИ, в което
подчерта успешното организиране на Симпозиума от СГЗБ, водещо началото си от
1990г. Тя изрази особената благодарност и гордост за възможността събитието да се
организира съвместно между Съюза и ТУИ в годината на честване на 70-та годишнина
на геодезическото образование в Турция и 50-та годишнина на ТУИ.
Д-р инж. Иван Калчев представи приветствено обръщение от чл.кор.проф.д-р
иннж. Георги Милев - Председател на организационния комитет на Международния
симпозиум и Почетен председател на СГЗБ. Председателят на СГЗБ също поздрави
присъстващите на церемонията по откриването на Симпозиума и изрази увереност, че
със съвместните усилия на СГЗБ и ТУИ успешно ще бъдат пренесени духът и
атмосферата, съпътстващи събитието в дългогодишната му история, като научнотехнически и интердисциплинарен форум за споделяне на познания и опит между
професионалистите от научните среди, индустрията, публичната администрация и
младите учени и специалисти в областта на геодезията.
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Участниците в Симпозиума получиха сборник с отпечатани подробна програма на
събитието и всички абстракти на заявените за участие доклади.

В изключително интензивната двудневна програма на симпозиума тази година
бяха заявени за представяне 67 доклада, разпределени в 10 сесии и 3 постера с автори
от 10 различни страни - от България, Турция, Русия, Иран, САЩ, Китай, Полша,
Малдиви, Бруней, Италия. Бяха установени строги правила за презентациите, които
сравнително точно се спазваха от авторите и водещите.
Разбираемо, значителен брой участници бяха от страната домакин. Голямо
впечатление направи сериозното присъствие с доклади на млади учени, докторанти и
студенти от различни университети от Турция и Иран. От България бяха заявени 14
доклада, като пряко участие взеха 9 представители на СГЗБ, ИГГГ-БАН, УАСГ и МГУ.
Конферентната зала беше удобна и красива, а кафе – паузите се състояха в
откритата вътрешна градина на факултета по геоматика, около малко изкуствено езеро.
Това създаваше условия за отмора и полезни контакти.
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В програмата беше включено техническо посещение на Центъра за сателитни
комуникации и дистанционни изследвания на ТУИ, което предизвика значителен
интерес. Модерното съвременно оборудване, подходящата атмосфера и любезното
посрещане и представяне дейността от специалистите в центъра, впечатлиха
присъстващите, които се почувстваха попаднали на място, мечтано за всеки колега, учен
и ценител.

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

Предстои издаването на всички представени доклади на симпозиума в
електронен формат със съответния ISSN номер.
Изводите и ползите от проведения XXIX Международен симпозиум на СГЗБ
съвместно с ТУИ ще продължаваме да анализираме и оценяваме. Едно е сигурно –
направеният ход определено беше подходящ за продължаване на традицията и
разширяване на географията на международното събитие на Съюза. В нашите ръце е
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възможността да се възползваме от натрупания опит и сътрудничество за създаване на
добра организация, мобилизация и сериозни стъпки за провеждането на юбилейния XXX
Международен симпозиум. Подготовката вече е стартирала - отправена е официална
покана към ФНТС да бъде съорганизатор на събитието, като осигури зали за 5-6.11.2020
година. Нашите колеги и приятели от Техническия университет в Истанбул също бяха
поканени за съорганизатори на бъдещото събитие в София.
В обобщение може да се даде положителна цялостна оценка на научнотехническата дейност на Съюза. С проведените мероприятия през отчетния
период СГЗБ за поредна година се затвърждава като единствената
професионална организация в областта на геодезията с наситена и ползотворна
програма от научно-технически събития.

V. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ
Съюзът продължава да членува в международните организации - FIG, ISPRS и на
европейската организация - CLGE.
На 22 и 23.03.2019г. в хотел Рамада, София се проведе Генерална асамблея на
CLGE. България за втори път е домакин на събитие на CLGE след 2012г. когато в Албена
беше проведено общо събрание за обединение на тогавашните две европейски
геодезически организации. Така нашата страна се нарежда след Германия, Франция и
Испания, които са организирали ГА на CLGE по три пъти.

В тазгодишната ГА участваха 40 делегата от страни членки на CLGE. Делегати на
Генералната асамблея от българска страна бяха представители на двете геодезически
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организации СГЗБ и КИГ, членки на Европейският комитет за сътрудничество на
геодезистите – д-р инж. Иван Калчев – Председател на СГЗБ, инж. Иван Андреев – Зам.
председател на СГЗБ, инж. Златан Златанов – Председател на УС на КИГ и инж. Ангел
Янакиев – представител на КИГ в CLGE.
Инж. Валентин Йовев – зам. министър на МРРБ участва в церемонията по
откриване на Генералната асамблея и поднесе приветствено слово към делегатите.

На специална церемония на 23.03.2019 г. в присъствието на всички колеги
делегати на ГА на CLGE и под надзора на Морис Барбиери – Президент на CLGE,
представителите на България, Албания и Македония подписаха Кодекс за
професионалните квалификации на европейският геодезист в кадастъра.

По време на Генералната асамблея на CLGE в Барселона през 2018г.
българските делегати инж. Иван Андреев – зам. председател на СГЗБ и инж. Ангел
Янакиев, представят официално предложение Глобалният ден на геодезиста 2022 г. да
бъде посветен на акад. Владимир Кирилов Христов (1902-1979) по повод 120 години от
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рождението му. Това предложение беше представено официално по време на
Генералната асамблея в София пред Морис Барбиери, президент на CLGE, подписано
от д-р инж. Иван Калчев - председател на СГЗБ и инж. Златан Златанов - председател
на УС на КИГ.
В края на програмата на ГА ръководството на CLGE изрази своето задоволство
от добрата работа по организирането и провеждането на събитието в София и поднесе
поздравления към българските членове СГЗБ и КИГ.

На форума на CLGE бяха представени различни инициативи, които Съюзът прие
да популяризира в България и сред европейските колеги. В една от тези инициативи, а
именно VIII Студентски конкурс на CLGE за 2019г. българския участник инж. Маринели
Данчева от УАСГ спечели първа награда, а инж. Йоана Царовска има поощрителна
награда. Наградите са връчени на специална церемония на 18 септември в Щутгарт,
Германия по време на световното събитие INTERGEO:
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Обобщено може да се даде добра оценка за активизирането на
международната дейност на съюза през изминалата година, като тази тенденция
следва да се продължи с нейното разширяване и разнообразяване. 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 от дванадесет
години основно в цифров вид на компактдиск. Издаваното за целта CD има ISSN от
националната библиотека. От тази година съюзното списание и компактдискът с
докладите от Международния симпозиум са включени в Националния референтен
списък на редактираните научни издания към МОН.
Издаването на списанието на Съюза „Геодезия, картография, земеустройство"
през отчетния период продължи редовно благодарение на усилената работа на главния
редактор чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и екипа, като книжка с брой 5-6‘2019 в
момента се подготвя за печат. В предпечатната подготовка активно продължава да
помага бившият ни сътрудник инж. Кристина Гълъбова, както и г-жа Стоянка Комарова
като щатен сътрудник на СГЗБ. В изпълнение на решението на УС в ръководството на
редакционната колегия като заместник главен редактор от 2018г. е привлечена проф.
Керанка Василева. 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.
С безпокойство трябва да споделим, че за съжаление през 2019г. не се разреши
проблема с поддръжката от страна на нашите партньорски организации за съиздаване
на съюзното списание. Това развитие отново отнема възможността за предвидимост и
увереност за бъдещето на съюзното издание, което през неговата над 58 годишна
история е доказало незаменимото си значение като форум за публикуване на научни и
технически статии и съобщения, популяризиращи геодезическите постижения у нас и по
света. По инициатива на доц. Мила Атанасова от НИГГГ-БАН, Секретаря на Съюза инж.
Иванка Колева подготви проект за кандидатстване пред Фонд научни изследвания на
Министерство на образованието и науката, който беше подкрепен от ръководството на
СГЗБ и главния редактор на списанието ГКЗ чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев.
Благодарност дължим на доц. д-р инж. Венета Коцева, която съдейства в процедурата
по кандидатстване да подготвим и публикуваме етични норми за публикуване в
съюзното списание. Проектът е внесен във Фонда и очакваме решение до края на 2019г.
Продължава въведената преди четири 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. Поради приетата допълнителна такса за абонамент за
книжното издание на списанието се преустанови възможността за неограничен достъп
до електронното издание, като само на членовете на СГЗБ и абонатите се предоставят
специални пароли за достъп.
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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.

VII. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ,
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ, ЧАСТНИ
ФИРМИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Състояние на сътрудничеството на СГЗБ с държавни институции
През 2019г. отново трябва да отчетем не дотам доброто развитие на
сътрудничеството между СГЗБ и държавните институции.
С Министерството на регионалното развитие и благоустройството връзката се
осъществява благодарение на личното участие на зам. министъра инж. Валентин Йовев
в организираните от Съюза събития. Няма служебно координирана връзка между
министерството и нашето сдружение, която трябва да се потърси и осъществи.
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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. В началото на 2019г. бяха проведени
две срещи с ръководството на СГЗБ, на които се обсъждаха общи инициативи и
намерения за сътрудничество за формулиране на визия и стратегия за развитие на
бранша, както и за съставянето на конкретни подзаконови нормативни документи.
Ръководството на АГКК подпомогна (включително и финансово) организирането и взе
пряко участие в провеждането на Тържественото отбелязване на Глобалния ден на
геодезиста на 21.03.2019г.
За съжаление трябва да се отчете, че след първоначалния импулс за
възстановяване на диалога между администрацията и НПО в областта на геодезията,
картографията и кадастъра взаимоотношенията значително намалиха своя интензитет
и ползотворност. Представители на СГЗБ бяха поканени да представят становища и
участват в обсъждания по подготвяни нормативни документи, като значителна част от
конкретните ни предложения не бяха взети предвид в окончателните текстове на
утвърдените документи. Още през февруари 2019г. беше изпратено писмо съвместно
от ръководителите на СГЗБ, КИГ, АГФ и КИИП до АГКК с искане за организиране на
среща за обсъждане на актуални въпроси, която до момента не се е провела! За
11.12.2019г. ръководството на АГКК е организирало работна среща с ръководителите на
геодезическите организации на тема „Постигнати резултати през 2019г. и
предизвикателства пред администрацията и професионалните организации през
предстоящата 2020 г.“. Искрено се надяваме тази среща да не е формална и да доведе
до възраждане на диалога и положителните практики от началото на мандата на това
управление на АГКК!
Съюзът постоянно информира ръководството на АГКК и търси контакти за
съвместно провеждане на планираните събития. За съжаление не можем да отчетем
положителен резултат от тези усилия, тъй като няма участие на представители на АГКК
в събитията, на които са били поканени от СГЗБ след месец март 2019г. През тази
година АГКК не отговори на писменото ни предложение да поднови абонамент за
съюзното списание за всички Служби, като по този начин отказва към момента да
подкрепи финансово отпечатването на списанието в много критичен момент за
съществуването му.
Това състояние ни дава повод да оценим отношенията между СГЗБ, АГКК и
МРРБ като далеч от желаното високо ниво, което през последните месеци
значително охладнява, като се надяваме в най-кратък срок да се стабилизира 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
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съорганизаторството на Геодезическия факултет. Благодарност дължим за подкрепата
и пряката ангажираност в дейностите на Съюза на проф. д-р инж. Пламен Малджански,
проф. Станислав Василев и доц.д-р инж. Нели Здравчева от Катедра „Фотограметрия и
дистанционни методи“, доц. Борислав Александров 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.
На тържествена церемония за връчване на дипломите на абсолвентите от
Геодезическия факултет тази година, присъстваха и представители от СГЗБ. Инж.
Иванка Колева отправи специално поздравление към бъдещите инженери от името на
ръководството на Съюза и обяви решението всички абсолвенти да получават
електронното издание на списание ГКЗ са 2020 година. Все още е проблем набирането
на абонамент за списанието точно в УАСГ, от където традиционно сме имали най-много
абонати, както и най-много автори на публикации.
Традиционно добри са и отношенията на Съюза с МГУ. Трябва да отбележим
активното участие в дейностите на СГЗБ на доц. д-р инж. Аспарух Камбуров, 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.
Преподаватели от Шуменския университет и Благоевградския университет също
традиционно са активни с участието си в управленските структури и в събитията на
СГЗБ. Проф. Андрей Андреев, проф. Илинка Иванова, доц. Пенка Кастрева, редовно
участват в мероприятията на съюза.
СГЗБ развива дългогодишни отлични отношения с различни институти и
департаменти на БАН. Тук трябва са е посочи активната дейност на доц. д-р инж. Мила
Атанасова - Златарева. Има огромен потенциал в развитие на бъдещи връзки с колегите
от БАН и той трябва да се развива.
Особено активни и взаимно полезни са връзките на Съюза с СПГСАГ“ Христо
Ботев“. Ръководството на професионалната гимназия подкрепя и с интерес участва в
дейността на СГЗБ. Високо ценим и личният ангажимент към дейността на Съюза и
осъществяването на сътрудничеството с гимназията на преподавателя по геодезия инж.
Боряна Марина.
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:
СОЛИТЕХ, ГЕО ПЛЮС, БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ,
ГЕОМЕРА, ЕВРОСЕНС, ГЕОВАРА, ГЕО ЗОНА, ИОЕС и др.
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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. През 2019г. се затвърди традиция почти всички мероприятия
на СГЗБ да бъдат съпътствани с презентации и изложба на най-съвременни
геодезически инструменти, което обогатява събитията и е много полезно за
присъстващите колеги.
4. Сътрудничество с други професионални организации
Продължава доброто сътрудничество със секцията по "Геодезия" към Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Реализирани са добри контакти
и активно сътрудничество, като Председателя на националната секция инж. Николай
Главинчев участва в много от мероприятията на Съюза. Председателите на
Националната и на Софийската регионална колегия на Секцията по Геодезията в
Камарата и на Съюза са в тесен контакт и обменят мнения и становища по актуални
въпроси. СГЗБ излезе с официално становище по повод на нападките на Секция
„Транспортно строителство“ към ръководството на Секция „ГПГ“ в КИИП, като подкрепи
усилията на геодезическата секция за защита на професионалните ни интереси.
Подкрепа и съдействие, макар и не в документална форма, беше осъществена и по
повод на нападките от страна на Камара на архитектите в България, като
Председателите на Секция Геодезия и на СГЗБ осъществяваха много близка и активна
комуникация за формиране на обща позиция при създалата се кризисна ситуация.
Връзката се заздравява и от факта, че и в двете организации заместник председател е
д-ц. д-р инж. Тодор Костадинов, което спомага за лесната комуникация и
сътрудничество. Специално бихме искали да благодарим на софийската колегия от
секция „Геодезия и приложна геодезия“ на КИИП с ръководител гл.ас. инж. Иван Деянов
за финансовата подкрепа за организирането и провеждането на Глобалния ден на
геодезиста през тази година.
Трябва да се отбележи, че в отчетния период не се осъществиха никакви опити за
консолидация и формиране на общи мнения и предложения от името на геодезическите
организации по актуални въпроси от интерес на цялата ни професионална общност. В
това направление все още надделяват по-скоро тесните интереси на всяка една от
организациите пред търсенето на общи позиции. Факт в тази посока е, че предложението
на СГЗБ за провеждане на национално съвещание през месец април 2019г. съвместно
с всички геодезически неправителствени организации и АГКК, разгледано на
единствената среща за годината, провела се през януари 2019г., беше неглижирано
впоследствие и не се стигна до реализиране на инициативата.
От името на СГЗБ положихме значителни усилия да осъществим диалог с ново
избраното през месец март 2019г. ръководство на КИГ в лицето на Председателя на УС
инж. Златан Златанов. Тези усилия до момента не са дали резултат, като контактите се
осъществяват протоколно по време на други събития. По време на провелите се
обсъждания на предложени текстове за подзаконови нормативни документи колегите от
КИГ продължиха да търсят възможности да решат основните си вътрешно
организационни проблеми, като отново предлагаха предимно текстове в посока
придаване на тежест на камарата в процеса на предоставяне на правоспособност по
кадастър и геодезия. Тези предложения отново не бяха предварително съгласувани с
никого в професионалната ни общност и бяха отхвърлени обосновано от юридическия
екип на АГКК.
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През отчетния период липсват официални контакти с Асоциацията на
геодезическите фирми и Българска Картографска Асоциация (БКА), въпреки че
представители на тяхното ръководство се забелязваха сред присъстващите на някои от
събитията, организирани от СГЗБ. През годината от ръководството на АГФ получихме
на два пъти покани за участие в събития, които обаче съвпадаха по време с официални
мероприятия на СГЗБ, обявени още в плана за дейността за 2019г., с който в началото
на годината беше запознат Председателя на УС на АГФ. Това обстоятелство дава
представа до каква степен колегите от АГФ омаловажават възможностите за общи
инициативи и събития.
Има положителни опити за контакти по общи проблеми със създадената през май
2016г. Камара на геодезистите в България със седалище в гр. Варна, но не се е стигнало
до конкретни взаимодействия.
По повод предстоящите разработвания на подзаконови нормативни документи в
областта на специализираните карти след извършените промени в ЗКИР от тази година,
ръководството на СГЗБ изпрати писмени покани за съвместно разглеждане и съставяне
на инструкции и наредби до заинтересовани субекти в областта на енергетиката. В
резултат се осъществиха срещи с представители на Електроенергиен Системен
Оператор ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение – България“ АД. И в двете срещи инициативата на
СГЗБ за предизвикване на предварителни обсъждания на нормативни текстове, с които
след това ще трябва да работим заедно, беше оценена много положително и се
положиха основи за бъдещо сътрудничество. Предполагаме, че в близко бъдеще може
да се осъществят ползотворни контакти и с други задължени организации и институции,
ангажирани по закон със създаването на специализирани карти.
Все още не може да се отчете напредък по инициативата, подкрепена от всички
държавни, научни, образователни и професионални геодезически организации да се
преименува ул. „Мусала“ в гр. София на името на признатият ни учен акад. Владимир
Христов.
Както всяка година възнамеряваме да изпратим писма да институциите,
организациите и фирмите с информация за дейността ни през 2020 година и отправяне
на искане 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. До 30.11.2019г.
приходите възлизат на 13814.08лв. От членски внос за 2019г и абонамент за списанието
са събрани 1100 лв. Разходите на Съюза са свързани с издаването на списанието,
възнаграждение на служителите и сътрудниците, провеждане на научно-технически
прояви, кореспонденции, членски внос в международни организации и ФНТС и др.
Разходите за 2019г. възлизат на 18169. 26лв. (финансовият отчет не е окончателен).
Отрицателният баланс е покрит с приходи от минали периоди. Видно е, че бюджета на
Съюза за отчетния период е повече от скромен за активната дейност, която се
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реализира от организацията. Трябва да се отбележи още, че постъпленията, които
Съюзът има от отчисленията на Федерацията продължават да са относително
преобладаващи.
Членският внос на Съюза в международните организации – FIG и ISPRS все още
не е платан. Проблем е и покриването на членския внос за участие в европейската
организация CLGE за минали години.
Финансовата дейност, при съществуващите затруднения и относително големите
разходи за Съюза, които се налага да бъдат направени, може да се оцени като
незадоволителна, на фона на факта, че набирането на средства става все по-трудно.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА СГЗБ
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Приходи
Членски внос
Разходи
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2015
14285.76
1301
18108.58
-3822.82
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19776.68 15630 22502.92 13814.08 17201.89 86009.44
1300 1600
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10011
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Както се вижда от сравненията за последните 5 години настоящата 2019 е
изключително критична за финансовото състояние на организацията.
Продължаващата трайна тенденция за увеличаване на отрицателния баланс вече
няма как да продължи да се покрива с приходи от отминали периоди. Очевидна е
крайната необходимост от намиране на нови форми за финансиране на Съюза и
явно трябва всички да работим повече заедно за да намерим изход от ситуацията,
като отчитаме реалностите и съзнавайки, че явно не е достатъчно да черпим сили
от здравите ни корени, уповавайки се на примера на предците ни и вярвайки в
смисъла на целите, които сме си поставили и в идеите, които ни обединяват.
Трябва да се отчете, че не сме направили много по идеята за търсене на
възможности за участие на СГЗБ в международни и други проекти по програми
финансирани от Европейския съюз, каквито възможности се откриват след
реализираните промени в Устава на сдружението през тази година. Очакваме
предложения и по-активна дейност на членовете на УС в това отношение.
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Необходимо е още и съдействието на цялата колегия за финансово
стабилизиране на Съюза и най-вече по отношение на издаването на съюзното
списание ГКЗ. Необходими са нови и допълнителни усилия за да оцелее
организацията ни и в бъдеще, като призоваваме за активност всички членове и
симпатизанти да работят за укрепване на нашия Съюз на геодезистите и
земеустроителите в България така, че да посрещнем достойно 100-годишен
юбилей през 2022г.!

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщавайки дейността на СГЗБ през изтеклия период от ноември 2018г. до
ноември 2019г. 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 найактивната 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
10.12.2019 г.

Председател на УС на СГЗБ:
/д-р инж. Иван Калчев/

31/31

