
 

 

 

 
Федерацията на научно-техническите съюзи, 

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ -  
секция „Фотограметрия и Дистанционни  изследвания”  
и Институт за космически изследвания и технологии  

при Българската академия на науките /БАН/, 
 

Ви канят на национално съвещание на тема: 
 
 

„Развитие на фотограметричните технологии и 

дистанционните методи  

и тяхното приложение в практиката“ 

 
9 юли (четвъртък) 2020 год. 

 
ул. „Акад. Г. Бончев“, Научен комплекс на БАН,  

бл. 1, зала 309, от 15:00 часа 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

        - Откриване – 15:00 ч. 

 

        - Приветствие от ръководството на ИКИТ-БАН 

 

        - Презентации: 

         1. Постижения на направление "ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 

ЗЕМЯТА И ПЛАНЕТИТЕ" към ИКИТ-БАН. 

проф. Георги Желев, зам. директор на ИКИТ-БАН  

2. Изследване динамиката на сипеи и срутища по склоновете на 

Витоша на базата на SAR данни.  

 доц. д-р Мила Атанасова, НИГГГ-БАН 

 гл.ас. д-р Христо Николов, ИКИТ-БАН 

3. Фотограметричните  и дистанционните методи и екологичното 

бъдеще. 

доц. д-р инж. Нели Здравчева, УАСГ 

4. Сравнителен анализ между геодезическата и безпилотната 

въздушна фотограметрична технологии за създаване на кадастрални 
карти. 

инж. Екатерина Кичекова 



 

 

 

 

5.  Анализ на методите за класификация на въздушни снимки, 

използвани за мониторинг на земната повърхност. 

инж. Йоана Църовска  

6.  Моделиране на морфохидрограските условия в долините на реките 

Огоста и Лом за целите на екологичния мониторинг. 

доц. д-р инж. Георги Железов, НИГГГ-БАН 

7.  "Космическо училище": как Космосът влезе в класната стая. 

 гл. ас. д-р Стефан Стаменов – ИКИТ-БАН 

 доц. д-р Ваня Стаменова – ИКИТ-БАН 

 

 

 Уважаеми колеги, 

 Информираме Ви, че организаторите са предвидили спазване на всички предохранителни 

мерки, осигуряващи неразпространение на COVID-19. 

 Напомняме, че присъстващите трябва да носят маски при влизане в сградата на бл.1, ще 

бъдат осигурени дезинфектанти, ще се сяда през стол, а воденето на разговори трябва да става на 

препоръчаната от МЗ дистанция. 

 

 

 

 
зала 309 – изглед 

 

             ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

 

За повече информация и справка: 

инж. Иванка Колева,  секретар СГЗБ, 0889731838 

гл.ас. д-р Христо Николов ИКИТ-БАН, 0886932509 

 

Забележка: Организаторите си запазват правото за промени в програмата. 


