
 

 

 

 

         

         

          
 

 
МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ 

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ГЕОДЕЗИЯ 
ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ 

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ИСТАНБУЛ 

 
 

СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ  И  ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ 
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И  ХРАНИТЕ 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ВОЕННОГЕОГРАФСКА СЛУЖБА 
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ  ПО ГЕОДЕЗИЯ 

АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ 
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ – СЕКЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ 

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ  - СЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ И ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ НАУКИ 
 
 
 

ПОКАНА 
 

XXX ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

 
 

 
 

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С 
НЕЯ ОБЛАСТИ 

 
със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти 

и изложба 
 

София, 05 - 06 ноември 2020 г. 
 
 
 
 



 

 

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

Почетен председател: чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев 
Председател: д-р инж. Иван Калчев  
Зам. председател: проф. д.т.н. инж. Георги Вълев – наука 
Зам. председател: доц. д-р инж. Аспарух Камбуров – организация 

 
 Членове:  
 
 инж. Валентин Йовев – Зам. министър на МРРБ 
 акад. д.т.н. инж. Ячко Иванов, НТССБ 
 чл.-кор. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, ЛТУ 
 проф. д.ик.н инж. Андрей Андреев, ШУ 
 проф. д-р инж. Елена Пенева, УАСГ 
 проф. д.т.н.  инж. Станислав Василев, УАСГ 
 проф. д-р инж. Момчил Минчев, МГУ 
 проф. д-р инж. Бойко Рангелов, МГУ 
 проф. д-р инж. Керанка Василева, БАН-НИГГГ 
 проф. Маргарита Мондешка, УАСГ 
 доц. д-р инж. Тодор Костадинов, УАСГ 
 доц. д-р инж. Костадин Костадинов 
 доц. д-р инж. Иван Кунчев, УАСГ 
 доц. д-р инж. Венета Коцева, ЛТУ 
 доц. д-р инж. Деница Борисова, БАН-ИКИТ 
 доц. д-р инж. Мила Атанасова-Златарева, БАН-НИГГГ 
 доц. д-р инж. Кристина Микренска, УАСГ 
    д-р инж. Кирил Стоянов, МЗХГ  
    инж. Виолета Коритарова, АГКК 
 полк. инж. Иван Инковски, ВГС 
 инж. Иван Деянов, КИИП 
 инж. Златан Златанов, КИГ 
 инж. Николай Киров, АГФ 
 инж. Цветен Боев 

  
ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ   

 инж. Иванка Колева – Ръководител 
 гл. ас. д-р инж. Надежда Ярловска, УАСГ 
 гл. ас. д-р инж. Таня Славова, МГУ 
 инж. Кристина Гълъбова 
 инж. Йоана Църковска 
 инж. Стоянка Комарова 



 

 

 
ОБРЪЩЕНИЕ 

 
 

 

 

 Скъпи приятели, колеги и дългогодишни партньори, 
 
 Имам честта и удоволствието да Ви поканя на XXX 
Международен симпозиум „Съвременни технологии, образование и 
професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“, 
София, 05 – 06. 11.2020 г. 
 Симпозиумът си завоюва свое име и традиция, през дългите – 30 
години на неговото ежегодно провеждане. Той отразява съответните 
съвременни тенденции на развитие, интердисциплинарни 
технологии, особено геопространствените, образованието и 
професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области 
на конкретния етап.  Наред със сериозните теоретични разработки на 
симпозиума се представят и много приложни такива, заедно с 
национални, регионални и световни проблеми. В симпозиума редовно 
има сесии за млади специалисти и студенти. Обичайно той е 
придружен с изложба на съвременни системи, инструменти и 
технологии, проекти, дипломни работи на завършващи студенти, 
фотоизложби и др.  

Наред с това през годините има подчертан интерес и динамично 
участие, предимно от българска и турска страна, поради което XXIX  
симпозиум се проведе, много успешно организиран, в гр. Истанбул, 
Турция.  

 
Добре дошли в София. 
 
С уважение, 
 
проф. д-р инж. Георги Милев, чл.-кор. на БАН/BG и BAW/DE 
 
Почетен председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в 
България и почетен член на ФНТС и FIG 

 
 
 



 

 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ  
 
1. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ  

1.1. ГЕОДЕЗИЯ  

 Методи и реализация 
 Обработка на геодезически измервания и бази данни 

 Национални, инженерни, геодинамични и други приложения 

 Маркшайдерство 

1.2. ФОТОГРАМЕТРИЯ  
 Дигитална фотограметрия  

 Проектиране и реконструкция на обекти 

 Мултимедийно визуализиране 

 Лазерно сканиране 

 Безпилотно въздушно снимане 

1.3. КАРТОГРАФИЯ  
 Нови технологии за съставяне и издаване на карти 

 Интернет картография 

 Тематична картография  
1.4. СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ  

 Глобални навигационни спътникови системи (GNSS) 

 Спътникови (дистанционни) изследвания  

 Радарни (SAR, InSAR) технологии 
1.5. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ  

 Урбанизирани територии 

 Извънселищни територии  
 Защита на териториите. Природни бедствия и катастрофи  

1.6. КАДАСТЪР  

 Кадастрална основа и кадастрални системи 

 Тридименсионален кадастър 

 Приложение на кадастъра 
1.7. ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 Тенденции в ГИС – нови концепции за моделиране, визуализация и 

структуриране на данните 

 Иновативни приложения  

2. ОБРАЗОВАНИЕ   

 Модели в геодезическото образование. Нови решения  
 Тенденции в развитието на геодезическото образование 

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА 

 Професионална реализация, ефективност 

 Развитие на балканското сътрудничество 



 

 

МЯСТО 
 

Дом на науката и техниката 
София, ул. „Г. С. Раковски” 108 

 
 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

 Участие с доклад: 
Регистриране на заявка за участие по имейл office@geodesy-union.org или 
чрез онлайн форма за регистрация: 

https://form.jotformeu.com/71423803438353 

Краен срок за регистрация и изпращане на доклад: 25.10.2020 г. 

 Участие без доклад: 
Краен срок за регистрация на горепосочените адреси: 30.09.2020 г. 

 Участие в техническата изложба 
Специалистите и фирмите, които искат да участват в симпозиума и 
изложбата е необходимо да се свържат с организаторите за уточняване на 
необходимото пространство и техника. 

ТАКСИ 
 
 За членове на СГЗБ 

 Физическо лице - 50 лв. 

 Представители на фирми и институции - 100 лв. 

 Изложители: 200 лв. за 1 m2 хоризонтална площ (мин. 3 m2).  

Начини на плащане 
 Банков път 

IBAN: BG03UNCR76301022561964 (в лева) BIC: UNCRBGSF, „СГЗБ, за Международен симпозиум “ 

 На място при регистрацията 

Таксата дава право на: 
 участие в заседанията, изложбата и коктейла 

 получаване на компакт диск с доклади и рекламни материали 

 кафе и безалкохолни напитки 

Пенсионери, студенти и ученици участват в заседанията и изложбата без такса. 
 

 Цена само на компакт диск с доклади – 10 лв. 

 Цена само за участие в коктейла – 20 лв. 

mailto:office@geodesy-union.org
https://form.jotformeu.com/71423803438353


 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ 
 
 

Работни езици: английски и български 
Оформление: съгласно изискванията, публикувани тук: 

https:// 

Презентация: на английски или български език 
Постерна сесия: на английски или български език 

 
Регламент за изнасяне на доклада: до 15 минути 
След всяка сесия се предвижда обща дискусия  
 
 

ИЗЛОЖБА И ТЕХНИЧЕСКА СЕСИЯ 
 

05 ноември 2020 
 09:00 - 17:00 

 
На изложбата ще бъдат представени геодезически, 
фотограметрични, GNSS и други апарати, инструменти, системи и 
технологии, проекти, компютърна техника, програмни продукти и 
др. 

 

06 ноември 2020 
 09:00 - 17:00 

 
Техническа сесия за представяне на новости от фирмите 
производители на геодезически инструменти и технологии. 
 



 

 

СПОНСОРИ И ИЗЛОЖИТЕЛИ 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 

 

                          
  
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

КОНТАКТИ 

 
 

 http://symp2020.geodesy-union.org 
 

Следвайте ни и във Facebook 

 https://www.facebook.com/BGGeodesyUnion/  

 
 

Онлайн форма за регистрация: 
 

https://form.jotformeu.com/71423803438353  
 

 
 
 

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България 

1000 София, ул. „ Г.С. Раковски” 108, п.к. 431,  
тел. (+359) 02 987 58 52;  

Мобилен: (+359) 889 731 838 
e-mail: office@geodesy-union.org 

 web: http://geodesy-union.org/ 
 

http://symp2020.geodesy-union.org/
https://www.facebook.com/BGGeodesyUnion/
https://form.jotformeu.com/71423803438353
mailto:office@geodesy-union.org
http://geodesy-union.org/

