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РЕЗЮМЕ 

 Една от актуалните задачи днес в областта на геодезията и свързаните с нея области е 

създаването на световна височинна референтна система, която да се използва за изучаване на 

процеси, касаещи цялата Земя. Дефинирането на такава система на базата на нулевия 

геопотенциал и геопотенциалните числа от своя страна, дава средството за по-лесното 

обединяване на съществуващите национални височинни системи на отделните държави в 

една, но и гарантира възможността за плавен преход между двете. Като реализация на такава 

система, но на регионално ниво, може да се разглежда Европейската вертикална референтна 

система EVRS; тази система е и част от дефинициите на Българската геодезическа система 

2005. Но практическата реализация на тази система на територията на дадена страна, в 

частност – у нас, се състои не само в определянето на стойности на височините на точки от 

местната геодезическа основа в нея. Необходимо е още тя да бъде законово установена в 

актуалните нормативни уредби за нивелация и гравиметрия; да бъдат ясни начинът на 

получаване на данни в тази система, спазвайки съвременните изисквания за точност, 

актуалността им, трансформацията на съществуващи данни в новата система, отговорните за 

съхранението им институции и др. Това са и някои от проблемите и предизвикателствата, 

стоящи пред модернизацията и развитието на Българската височинна референтна система 

към днешна дата и предмет на настоящия доклад. Целта на последния е да предизвика 

открита дискусия по тези проблеми и предизвикателства. В тази връзка са разгледани някои 

релевантни проекти, свързани със съществуващите нивелачни и гравиметрични мрежи като 

реализация на височинната система, по които е работено у нас, и други имащи отношение 

публикации, с акцент на важна и/или липсваща информация в тях. В края на доклада са 

представени и най-належащите направления на работа за решаване на посочените проблеми. 
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