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Умен град или Smart City е градът на бъдещето. Място за живеене на интелигентни хора 

където интелигентно са свързани и автоматизирани всички дейности и технологии осигуряващи 

удобно и безпроблемно битуване и ползване на преимуществата на големия град.  

 В основата на съществуването и правилното функциониране на „Умния град“ лежат 

геопространствените данни за местността и заобикалящата ни действителност. Казано по друг 

начин за да функционира адекватно и пълноценно „умният град“ трябва да притежава органи, 

средства и технологии за събиране и обработка на пространствена и гепространствена информация, 

нейният анализ и вземане на решения. По тази логика науките занимаващи се със събиране, 

структуриране и анализиране на геопространствената информация играят ключова роля, като 

осигуряват основната теоретична рамка и практическите процедури за събиране, обработка, анализ 

и представяне на данни.  

Каква е ролята на геодезистите при реализиране на концепцията „Умен град“? 

Отговорът на този въпрос се дава от формирания през 2010 г. в Сингапур  - ЕТ център за 

устойчиво развитие на околната среда в световен мащаб - FCL-Future Cities Laboratory, 

представляващ обединение на ETH Zurich и Националната фондация за научни изследвания на 

Сингапур (NRF). В своята концепция за изграждане на „Умен град“ наред с ИКТ технологиите FCL 

включва и такива базови дейности като: 

•Автоматично или полуавтоматизирано генериране на цифрови повърхностни модели 

(DSM) от сателитни, въздушни и наземни изображения и / или данни LiDAR, 

•Създаване на рационално организирани и оптимизирани технологии и информационни 

канали за обработка и разпространение на облаци от данни включително и термовизионни 

изображения придобити с БЛА, 

•Създаване на ГИС с 3D / 4D възможности. 

Т.е. за правилното функциониране на един  „Умен град“ от решаващо значение е 

прилагането на технологии за непрекъснато събиране и на геопространствени данни с различни 

технически средства в това число и БЛА и тяхното разпространение в реално време. Това е бъдещето 

на геодезията. Бъдеще, на добре подготвени специалисти по цифрова фотограметрия, лазерно 

сканиране и ГИС.  

В доклада е направен опит да се потърси отговор на два основни въпроса свързани с 

повишаване интереса към тези технологии на днешните студенти по геодезия, фотограметрия и 

картография и решително подобряване качеството на професионалната им подготовката, а именно: 



1. Има ли нормативно заложени предпоставки регламентиращи еднозначно и коректно 

използването в геодезическата практика на  съвременните технологии по фотограметрия и лазерно 

сканиране ?  

2. Правилата за достъп до финансовите средства свързани с инвестиции в областта на 

геодезията и картографията стимулират ли масовото внедряване от геодезическите фирми на  

съвременните технологии по фотограметрия и лазерно сканиране за да могат същите да изпълнят 

отредената им  в „Стратегията за развитието на висшето образование след 2020 г.“ роля на основен 

елемент в системата на дуалното обучение ? 
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В съвременни условия, особено през последните няколко години всички сме свидетели на 

изключително динамичното развитие на технологиите във всички сфери на материалното и не 

материалното производство. Времето за преминаване от една към друга технически революции 

става все по-кратко и по-кратко. Днес, високоразвитите в индустриално и технологично отношение 

държави започват да живеят в условията  на четвъртата индустриална революция – революция чиито 

основни характерни особености са сливането чрез интернет и безжичните комуникации на 

виртуалния с реалния свят, създаване и поддържане на облаци от данни от всякакво естество, 

получаване на всеобхватна информация за заобикалящият ни свят в реално време, развитие на 

изкуствен интелект чрез създаване и масово използване на смарт устройства с различно практическо 

приложение включително и автомобили. 

Този динамичен свят изисква наличието на подходяща образователна система осигуряваща 

подготовка на всеки специалист съобразно изискванията на бъдещето. В отговор на това изискване 

от страна на Българската държава в лицето на Министерството на образованието и науката е 

разработена стратегия за развитие на висшето образование след 2020г. [1] 

 В нея приоритетно място заема изграждането на ефективна връзка „образование–наука–

бизнес“. 

В обхвата на тази стратегия най-голямото предизвикателство пред държавните висши 

училища е това да се подготвят за епохата на цифровата революция и изкуствения интелект. По 

подобие на средните училища те трябва да променят учебните си планове така, че в тях да намери 

подобаващо място дуалната форма на обучение. Обучение обвързано възможно най-тясно с 

практиката и бизнеса, обучение отговарящо на нововъзникващите специфични потребности на 

пазара на индустрията, услугите и труда.  

В тази връзка пред специалността по Геодезия, Фотограметрия и Картография възникват 

редица въпроси такива като: Какво е бъдещето на геодезията?. Непрекъснатата цифровизация на 

икономиката, изкуствения ителект, Интернет пространството и облаците от данни в него ще 

променят ли изискванията към геодезическите измервания  изобщо като метод за събиране на 

геопространствени данни?. Как трябва да се развиват геодезическите фирми за да отговорят 

адекватно както на стратегията за дуалното обучение, така и на новите технологии за събиране на 

геопространствени данни за местността?. 

Един от отговорите на тази група въпроси се корени в изследванията на учените и 

специалистите от всякакъв ранг и професионална насоченост свързани с условията и 

предпоставките за създаването и функционирането на т.н. „умни градове“  (smart city). 

Какво означава „умен град“ ? 

Умен град или Smart City е градът на бъдещето. Място за живеене на интелигентни хора 

където интелигентно са свързани и автоматизирани всички дейности и технологии осигуряващи 



удобно и безпроблемно битуване и ползване на преимуществата на големия град. Като се започне 

от улично осветление, което се регулира самостоятелно спрямо нивото на осветеност, контейнери 

за отпадъци със сензори, намаляване на задръстванията, ефективно функциониране на обществения 

транспорт, мониторинг на комуналните услуги, предотвратяване на злополуки, приложения, които 

ви казват къде има свободни паркоместа и т.н. и т.н. Накратко – неща, които правят ежедневието ни 

доста по-лесно,а средата на живот – по-чиста и приятна. Разбира се, за да са възможни всички тези 

е удобства, е нужна технология – достатъчно бърза, за да поеме огромен обем от информация, 

достатъчно съвършена за да предложи оптимални решения, достатъчно евтина, за да бъде достъпна 

за повече хора и достатъчно устойчива, за да посрещне новостите, появяваващи се непрекъснато.  

Концепцията за „Умния град“ може да се представи чрез т.н. 6-осов модел на организация 

включващ: интелигентна икономика, мобилност, околна среда, хора, живот и управление. Само ако 

всички тези елементи са в равновесие, един град може да изпълни искането си за устойчивост и 

качество на живот.  

Каква е ролята на геодезистите при реализиране на концепцията „Умен град“? 

За да намерим отговора на този въпрос е необходимо да се изясни какви са условията за 

правилно и пълноценно функциониране на цитирания по-горе 6-осов модел на организация. 

Преди всичко следва да се има в предвид, че „Умният град“ като такъв не е нещо имагинерно 

или виртуално явление функциониращо отделно и независимо от реалността в интернет 

пространството. Умният град е съвкупност от добре организирана реално съществуваща 

разностранна инфраструктура, чието състояние, функциониране и развитие непрекъснато се следи, 

отчита и прогнозира чрез  анализ на най-различна информация за околната действителност. 

Т.е. в основата на съществуването и правилното функциониране на „Умния град“, в неговите 

така да се каже „темели“ лежат геопространствените данни за местността и заобикалящата ни 

действителност. Казано по друг начин за да функционира адекватно и пълноценно „умният град“ 

трябва да притежава органи, средства и технологии за извършване на т.н. „пространствено 

разузнаване“. Т.е. „умният“ град трябва да има възможности за събиране и обработка на 

пространствена и гепространствена информация, нейният анализ, предупреждения в реално време, 

прогнозиране, вземане на решения. По тази логика науките занимаващи се със събиране, 

структуриране и анализиране на геопространствената информация играят ключова роля, като 

осигуряват основната теоретична рамка и практическите процедури за събиране, обработка, анализ 

и представяне на данни.  

Е, кой ако не геодезистите изучават средствата, методите и технологиите за събиране на 

геопространствени данни? 

За изучване на възмножностите и принципите за създаване и поддържане на този 6-осов 

модел съществуват редица институти и научни организации. Редица от тях в своите разработки и 

изследвания въвеждат едно специално понятие наречено „цифрова верига. Това понятие обединява 

в едно процесите по придобиване на данни, тяхната обработка, вземане на архитектурни решение, 

проектиране, строителство и управление. В съвременните научни дисциплини голяма част от тези 

дейности са обединени в общото понятие „Геоматика“. Ако осъзнаем, че Геоматиката като наука 

обединява дейностите по придобиване, моделиране, анализиране и представяне на пространствено 

обвързани данни, то тя логично следва да интегрира в себе си като ключови дисциплините Геодезия, 

Геодезическо измерване, Фотограметрия и Дистанционно проучване, Картография и 

Геоинформатика. 

За нас обаче като специалисти в областта на науките за придобиване на геопространствени 

данни особено внимание заслужават изследванията на създадения в Сингапур  - ЕТ център за 

устойчиво развитие на околната среда в световен мащаб - FCL-Future Cities Laboratory, който е 

създаден през 2010 г. от ETH Zurich и Националната фондация за научни изследвания на Сингапур 

(NRF). В своята концепция за създаването на „Умния град“ FCL центърът обръща особеното 

внимание на конкретизирането и  изпълване със съдържание на понятието „цифрова верига“. 



Според Future Cities Laboratory (FCL) „цифровата верига“ включва изпълнението на следните 

основни дейности: 

•Автоматично или полуавтоматизирано генериране на цифрови повърхностни модели 

(DSM) от сателитни, въздушни и наземни изображения и / или данни LiDAR, 

•Създаване на рационално организирани и оптимизирани технологии и информационни 

канали за обработка и разпространение на облаци от данни включително и термовизионни 

изображения придобити с БЛА, 

•Създаване на ГИС с 3D / 4D възможности,  

•По-нататъшното развитие на полуавтоматизираните техники (като CyberCity Modeler) на 

по-високо ниво на автоматизация, 

• Актуализирането на базите данни, 

•Комбинация от реални и синтетични (например планирани) обекти (реалност и генерично 

моделиране) CC-Modeller и City Engine, 

•Обработка на динамични и семантични аспекти на градското моделиране и симулация.  

Всичко това води до създаването на т.н. 4D градски модели, при които освен трите 

пространствени измерения ширина дължина и височина е включено и четвъртото измерение – 

времето както настоящото, така и миналото и бъдещото време. 

От казаното по-горе следва един особено важен извод касаещ теоретичната и практическа 

подготовка на съвременните геодезисти, а именно: Задълбоченото изучаване и практическо 

овладяване на технологиите свързани със събирането, структурирането, филтрирането, и 

съхранението във виртуалното пространвто на геопространствени данни и по-специално на облаци 

от геопространствени данни е от ключово значение за изграждането им като конкурентно способни 

специалисти на бъдещето. 

Несъмнено овладяването на общо приетите геодезически технологии базирани на линейно-

ъгловите и GPS измервания също е от значение за подготовката на инженера геодезист. Тези 

технологии обаче вече са класика в геодезията и така както развитието на класическата триангулаци 

и линейно-ъглова трилатерация днес са само един носталгичен спомен, така и ходенето по полето с 

отражателя или GPS за събиране на подробни точки неминуемо ще остане в миналото. 

 Колкото по-скоро се осъзнае, че използването на такива системи за дистанционно събиране 

на геопространствени данни като лазерното сканиране (въздушни или наземни), въздушната 

фотограметрия (близко-образна базирана на БЛА, класическа или космическа) е бъдещето на 

геодезията, което чука на вратата, толкова нашите специалисти ще влязат по-скоро в крак със 

съвременното състояние и развитие на тази толкова древна и полезна професия. 

 Погледнато от гледната точка на стратегията за развитието на висшето образование след 

2020 г. акцентираща върху по-качественото включване на завършващите в пазара на труда чрез т.н. 

„Дуално обучение“ в средното и висшето образование, това означава следното: Създаване на реални 

предпоставки и условия за все по масово прилагане в производствената дейност на геодезическите 

фирми на технологии за дистанционно събиране на геопространствени данни за местността при това 

с приоритет – използване на фотограметрични и лидар системи базирани на платформи БЛА.  

 Единствено и само по този начин може да се изпълни стратегическата цел на реформата в 

образованието за подготовка на висши специалисти отговаряща на специфичните потребности на 

пазара на труда, чрез засилване на дуалната форма за връзка между висшето образование и бизнеса  

Тази тенденция се разбира прекрасно от бизнеса развиващ геодезическо производство и 

понеже ВУЗ не подготвят достатъчно добре геодезистите в тези направления някои фирми се 

спасяват грубо казано „по единично“.  

Например по данни от Интернет: ГИС София чрез своя център за професионално обучение 

провежда 40 дневен курс по „Дигитална Фотограметрия“ по време на който се изучава практически 

цялата фотограметрия – технически средства, софтуер, включително и лазерно сканиране.[2] 

Фирма Aerocam.bg, която всъщност е обикновена търговска фирма - дистрибутеор на 

дронове също предлага провеждането на обучителни курсове  по заснемането на обекти с дрон, 



дигиталната фотограметрия и работа с 3D модели, която се представя като иновативна технология, 

малко позната в инженерните среди, но изключително ефективна във всяка една индустрия. По 

данни от интернет от услугите на Aerocam.bg се е възползвала фирма „Джи Пи Груп“ 

специализирана в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, жилищни 

комплекси и хотели, бензиностанции, която е осигурила подготовката на свои шестима от 

геодезисти по автоматизирано заснемане от въздуха, обработка на данни със специален софтуер, 

изработване на ортофотоплан, 3D модели и определяне на изкопи и насипи и др.[3] 

За съжаление това все още „бели лястовици“ по отношение практическото прилагане на 

съвременните технологии за автоматизиране събиране на геопространствени данни за местността, 

облаци от точки и 3D модели.  

Що се отнася до чисто геодезическите фирми които използват тези съвременни технологии 

в своята практическа дейност – те са твърде малко и могат да се изброят на пръстите на едната ръка. 

Логично възниква въпросът: Коя е причината за това драстично изоставане в технологично 

отношение на нашите геодезически фирми?  

Да се отговори на този въпрос не е толкова лесна задача защото той се обуславя от влиянието 

на редица обективни и субективни причини: 

Към обективните причини могат да бъдат отнесни следните: 

Първа причина:  Неадекватно съдържание на нормативната база по отношение на 

съвременното състояние и тенденции за развитие на техничеките средства и технологии за събиране 

на геопространствени данни за местността.  

Проблемът се състои в това, че професията „Инженер в геодезията, картографията и 

кадастъра“ е „Регулирана професия“. Т.е за да изпълняват дейности по геодезия и кадастър 

геодезическите фирми трябва да притежават призната от държавата правоспособност, а видът и 

характерът на дейностите които геодезистите могат да изпълняват в рамките на своята 

правоспособност се определят от нормативни документи регламентиращи тази дейност. Съгласно 

директива  2005/36 / на Европейската комисия (ЕС) [4] допустимите дейности, които могат да се 

изпълняват от специалистите с професия геодезист са следните: „Oпределяне и осъвременяване на 

геодезическата система; създаване и поддържане на държавната геодезическа мрежа; 

геодезическите мрежи с местно предназначение; държавната нивелачна мрежа; държавната 

гравиметрична мрежа и на мрежите от мареографни и магнитни станции; създаване и поддържане 

на държавните топографски карти, кадастрални и специализирани карти и регистри; създаване и 

поддържане на геоинформационни системи. Обхватът на тези дейности се регламентира със закона 

за кадастъра и имотния ртегистър ЗКИР и Закона за геодезията и картографията ЗГКК.“  

Т.е. регламентация на дейностите свързани с добиването и съхранението на 

геопространствени данни, които могат да бъдат отнесени към „цифровата верига“ на „Умния град“ 

в този нормативен документ липсва. 

Освен това съдържанието на Закона за кадастъра и имотния регистър и на Закона за 

геодезията и картографията, които са преднаначени да изпълнят с конкретно съдържание 

професията „Инженер в геодезият, картографията и кадастъра“ е изключително неактуално и 

морално остаряло.  

Така например в ЗКИР никъде не фигурира понятието „фотограметрия“  докато 

словосъчетанието „геодезически имервания“ се използва осем пъти. Понятието „Фотограметрична 

технология“ което е използвано в подзаконовия нормативен акт регламентиращ създаването на 

кадастрални карти - Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15 Декември 2016 г. „За съдържанието, създаването 

и поддържането на кадастралната карта и кадастралнните регистри“ е свързано с морално 

остарялата и не адекватна по съдържание на съвременните условия „Наредба № РД-02-20-16 от 

2011г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на 

резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната 

повърхност“ в сила от 23.08.2011 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 



В закона за Геодезията и картографията „Геодезическите измервания“ са отделени от 

фотограметричните дейности, които са записани най-общо като аерофотоснимачни дейности. Тук е 

използвано понятието аерозаснимане, което обаче отново е обвързано с цитираната по-горе наредба 

№ РД-02-20-16 от 2011г. На МРРБ и е подходящо по-скоро за създаване на рекламни видеоклипове 

от въздуха, отколкото за създаване на качествена геодезическа продукция. 

Да не говорим за все още действащата „Инструкция за изработване на едромащабни 

топографски карти 1:10000, 1:5000 и 1:2000“ – издание на ГУГК – 1985г. в която все още се говори 

за мензулна снимка – метод, който много от младите колеги надали занаят какво представлява, 

понятието цифров и цифровизация е свързано с техническото средство дигитайзер. 

Т.е. по своето съдържание, нормативната база призвана да регулира и регламентира 

практикуването на геодезическата професия по своето съдържание особено по отношение на 

дистанционните методи базирани на използването на БЛА е морално остаряла и не създава условия 

и стремеж към внедряването на тези нови и съвременни технологии за събиране на 

геопространствени данни за местността във вид на облаци от точки, DSM и ДЕМ модели, ортофото 

изображения и т.н. 

Втора причина: Неравномерно или по-скоро неправилно разпределение на средствата 

инвестирани в строителството на големи инфраструктурни обекти – такива като транспортна 

инфраструктура, газопреносна мрежа, екологични и други мащабни проекти вклюващи в своето 

изпълнение не малък сегмент геодезически дейности в изпълнението на които могат да се прилагат 

съвременни дистанционни методи за събиране на геопространствени данни. Възприетото от 

държавата възлагане на обществените поръчки в тези сектори по метода на т.н. „инженеринг“ 

лишава от възможността чисто геодезически фирми да се състезават и да усвояват частта от 

средствата по тези проекти предвидени за изпълнение на дейностите включени в тяхното 

портфолио. Ограничената възможност на болшинството геодезически фирмаи за участие в 

разпределнието на финансовите средства предвидени за изпълнение на геодезически дейности не 

ги стимулира да инвестират в технически средства, технологии и софтуер свързани с изпълнение на 

нови високотехнологични методи и способи за събиране на геопространствени данни за местността 

базирани на БЛА. 

   Към субективните причини може да бъде отнесена неофицално изразената, но 

изключително силна съпротива на ръководствот на Агенцията по геодезия картография и кадастър 

срещу използването на съвременните технологии свързани с използването на БЛА за геодезически 

и кадастрални нужди. Доказателство за това са, че въпреките множеството публикации в наши и 

чужди специализирани списания за възможностите на цифровта фотограметрия базирана на БЛА в 

техническите задания за изпълнение на обявените от АГКК обществени поръчки свързани с 

геоедезически измервания се поставят изисквания към участниците за използване единствено на 

геодезически (линейно-ъглови и GPS) измервания и нищо друго. Като конкретен пример за 

неадекватно и несъобразено с възможностите и ефективноста на съвременните технологиии за 

събиране на геопространствени данн техническо задание може да бъде посочено съдържанието на 

раздел V „Обхват на дейностите“ от документа на АГКК - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка в 

неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, 

Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, 

Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики 

Преслав, Тунджа и Елхово” [5] в което буквално е записан следния текст: „За правилното 

изобразяване на очертанията на обектите се заснемат достатъчен брой характерни подробни точки. 

Координатите на подробните точки се определят чрез геодезически измервания, при спазване 

изискванията на приложение № 8 към чл. 36, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и 

Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с 

помощта на глобални навигационни спътникови системи.“ 



Ако продължим с разсъжденията в тази насока ще са необходими десетки страници за да се 

изложат всичк проблеми свързани с нормативната база и субективните спънки създавани срещу 

внедряването в практиката на новите технологии за събиране на геопространствени данни. 

Технологии които според европейската комисия са технологии на бъдещето (особено тези базирани 

на БЛС)  

Изводи,  или какво да направим? 

 Отговорът на въпроса е изключително лесен и той е: Час по скоро държавната 

администрация в лицето преди всичко на МРРБ и АГКК трябва да осъзнае и приеме като обективна 

даденост, че технологиите за събирането на геопространствени данни за местността са подвластни 

на непреодолимата тенденция към цифровизация и автоматизация на геодезическото производство 

в частност базирано и на използването на безпилотни летателни апарати и изкуствен интелект. 

Тогава и само тогава ще стане ясно, че: 

1. В условията на всестранна цифровизация, непрекъсното променящи се технологии и 

технически средства неадекватното съдържание на  нормативната база  регламентираща 

упражняването на „регулираната професия Геодезист“ е спирачка както за професионалното 

развитие на специалистите геодезисти, така и за технологичното развитие на геодезическите фирми. 

2. Ограничаването на директния достъп на геодезическите фирми до публичните финанси, 

чрез включване на мащабни геодезически дейности по събиране на геопространствени данни като 

инженерингов етап при изпълнението на големите инфраструктурни обекти ги лишава от свеж 

финансов ресурс позволяващ внедряването на скъпи и високо-производителни технологии.  

3. В противен случай, колкото и да се стремят колегите преподаватели по дистанционни 

методи и фотограметрия да „запалят“ студентите по съвременните технологии, каквито и лекции и 

семинари да подготвят техният труд ще бъде напразен. Просто защото това, на което те ще учат 

студентите няма да има масово приложение в практиката. С други думи внедряването на дуалното 

обучение по фотограметрия и дистанционни изследвания ще остане само едно добро пожелание в 

стратегията за развитието на висшето образование след 2020 г., а за обслужване на „умните 

градове“ с необходимата геопространствена информация след някоя и друга година ще внасяме 

специалисти от чужбина, а може би ще ползваме само тези от словенската  „Хръдличка груп“? 
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