
 

 

Докладът да бъде оформен както следва: 
 

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ 

ОБЛАСТИ” 

София, 08 -  09 ноември 2018 г. 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION 

AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 

Sofia, 08 - 09 November 2018  
 

 Заглавие на доклада, автор, институция по 

отделно на английски и на български език. 

Резюме на доклада - на английски и на български 

език. 

 Изложение на доклада. Да има подзаглавия. 

4. На всеки, който изпрати заявка и такса за 

правоучастие в определеното време ще бъде 

резервиран хотел (при желание) и ще му бъде 

предоставена програма и друга информация. 
 

5. Предвижда се на изложбата да бъдат 

представени геодезически, фотограметрични, 

GNSS и други инструменти и системи, 

компютърна техника и програмни продукти, 

проекти, технологии. 

 Таксата за участие в изложбата е € 50 за 1m2 

хоризонтална площ (мин. 3 m2) за целия период.  

 Изложбата ще бъде открита за посетители  

от 0900 до 1700 часа на 08.11.2017 г. 

 

V. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И 

ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ 
 
 

1000 София, ул. „ Г.С. Раковски” 108 

Съюз на геодезистите и 

земеустроителите в България 

п.к. 431,  

тел. (+359 2) 987 58 52; (+359) 889731838 

e-mail: office@geodesy-union.org 
 

 
 

 

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

Име.....................................................……………….. 

Презиме....................................……………………... 

Фамилия....................................................................... 

Научни степени /длъжност......................................... 

Адрес........................................................................... 

..................................................................................... 

Телефон...................................Факс............................ 

e-mail........................................................................... 
 

Заглавие  на доклада……………………………….... 

………………………………………………………. 

….…………………………………………………… 

Докладът да бъде включен към проблем 

 № …………………..  ( – английска/българска сесия) 
 

Докладът да бъде включен в постерна сесия 

     да     не 

Докладът да бъде включен в сесията на български 

език     да     не 

Участието ми ще бъде в Сесията на младите 

специалисти и студенти:   да     не 
 

Изложбена площ................m2 за фирма..………….... 

.........………………………………………………… 
 

Бих желал да ми резервирате легло в хотел 

за.................................11. 2018 г. 
 

(Организационният комитет не носи отговорност 

за получените заявки за участие след 31.05.2018 г.) 
 

Определената такса от....................лв. съм превел  на 

.................................2018 г. 

 

           ...........2018. г.          Подпис:  
 

Подробности и бъдеща информация ще намерите 

и на World Wide Web: 

http://symp2018.geodesy-union.org 

 

         

         

          
 

 
МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ (FIG) 

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ (ISPRS) 

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ГЕОДЕЗИЯ (CLGE) 

ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ  (EGoS) 

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ (IAG) 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ИСТАНБУЛ (TUI) 

СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ  И  ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СГЗБ) 

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ (ФНТС) 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН) – ИНСТИТУТ ЗА 

КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ  (УАСГ) 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  

-  АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЪР  (МРРБ – АГКК) 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И  ХРАНИТЕ  (МЗХ) 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА -  ВОЕННОГЕОГРАФСКА СЛУЖБА (МО-

ВГС) 

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ  ПО ГЕОДЕЗИЯ  (КИГ) 

АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ (АГФ) 

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ – 

СЕКЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ 

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ  - СЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ И ГЕОЛОГО-

ГЕОГРАФСКИ НАУКИ  (СУБ-СТН,СГГН) 

 

 

 

 

ПОКАНА 
 
 

  XXVIII  МЕЖДУНАРОДЕН 

СИМПОЗИУМ 

 
 

 

 

 

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ 

С НЕЯ ОБЛАСТИ” 
 

(със специална сесия за млади научни 

работници и специалисти и за студенти) 

 

Изложба 
 

        София, 08 - 09 ноември 2018г. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 
 

Председател: чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев 

Зам. председатели:проф. дтн инж. Георги Вълев,  

   д-р инж. Иван Калчев 

Членове:     акад. д.т.н. инж. Ячко Иванов, НТССБ 

                    чл.-кор. д.а.н. арх. А. Ковачев, ЛТУ 

       проф. д.ик.н инж. Андрей Андреев 

       проф. д.т.н.  инж. Станислав Василев 

       проф. д-р инж. Бойко Рангелов, МГУ 

       проф. Иван Младенов Кралов, СУБ 

                    доц. д-р инж. Тодор Костадинов 

                    доц. д-р инж. Костадин Костадинов 

                    доц. д-р инж. Иван Кунчев 

                    доц. д-р инж. Венета Коцева 

       доц. д-р инж. Ана Делиева 

                    доц. д-р инж. Дойно Петков,БАН-ИКИТ 

                    доц. д-р инж. Пенка Кастрева 

                    полк. инж. Румен Димитров, ВГС  

                    д-р инж. Кирил Стоянов 

                    инж.  Георги Гладков, АГКК                               

                    инж. Николай Главинчев, КИИП 

                 инж. Милен Димиев, КИГ 

      инж. Николай Киров, АГФ                                                             

      инж. Цветен Боев                         
 

ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ                                   
инж. И. Колева    –  Секретар на СГЗБ 

гл.ас. д-р инж.Аспарух  Камбуров, 

    гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска 
 

 
 

 
 

I. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ 
 

 

1. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1.1. ГЕОДЕЗИЯ  
▪ Методи и технологии – мрежи и 

сканиране 

▪ Обработка на геодезическите измервания    

и база данни  

▪ Национални, инженерни, геодинамични 

и други приложения 

1.2. ФОТОГРАМЕТРИЯ  
▪ Дигитална фотограметрия  

▪ Проектиране и реконструкция на обекти 

▪ Мултимедийно визуализиране 

▪ Лазерно сканиране 

1.3.   КАРТОГРАФИЯ  
▪ Нови технологии за съставяне и издаване 

на карти 

▪ Интернет картография 

▪ Тематична картография  

1.4.  СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ  

▪ GNSS (Глобални навигационни  
спътникови системи) 

▪ Дистанционни изследвания  

▪ InSAR технологии  

1.5.  УСТРОЙСТВО НА       

ТЕРИТОРИИТЕ  
▪ Урбанизирани територии 

▪ Извънселищни територии  

▪ Моделиране  

▪ Защита на териториите - Природни 

бедствия и катастрофи  

1.6.  КАДАСТЪР  
▪ Кадастрална основа и кадастрални 

системи 

▪ Тридименсионален кадастър 

▪ Приложение на кадастъра 

1.7. GIS 
▪ Изисквания към GIS – концепция, 

моделиране и структурни данни 

▪ 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   

 

II. МЯСТО И ВРЕМЕ 
Симпозиумът и изложбата ще се проведат в 

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

Раковски” 108 на 08 – 09.11.2017 г. oт 900 до 1800  

часа. Бюро Регистрация ще работи на същия адрес 

на 07.11.2018г. от 1400 до 1900 часа и на 08.11.2018 

г. от  от 8 00 часа. 

 

III. РАБОТНИ ЕЗИЦИ 

 Работни езици на симпозиума са английски и 

български.  

  

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
    Специалистите и фирмите, които искат да 

участвуват в симпозиума и изложбата е 

необходимо: 
 

1. Да попълнят и изпратят на адреса: 

office@geodesy-union.org заявка за участие и 

резюме на доклада на английски и български 

език, които трябва да бъдат получени до 

30.06.2018г. и пълният текст на доклада до 

30.08.2018г., а при участие без доклад – до 

30.09.2018г. 

2. Да изпратят до 30.09.2018 г. такса: 

за индивидуално участие - 30 лв., а за    

представители на фирми и  институции - 

50 лв. на адрес:  

София 1000, Уникредит Булбанк, клон 

Аксаков BIC код: UNCRBGSF; сметка – BGN: 

BG 03 UNCR 7630 1022 5619 64, СГЗБ, за 

Международен симпозиум. 
 

    Таксaта дава право за участие в 

заседанията, изложбата и коктейла,  

получаване на компакт диск с докладите, 

рекламни материали, кафе и безалкохолни 

напитки. Пенсионери, студенти и ученици 

участвуват в заседанията и изложбата без 

такса. 

 Цена само на компакт диск с доклади – 

10.00 лв. Цена само за участие в коктейла – 

15.00 лв. 

3. Да изпратят доклада (на английски 

респективно на български език за българска 

сесия, с резюмета ) до 30.08.2018 г. на адреса  

за кореспонденция. Докладът да бъде до 10 

стр. - във формат A-4, готов за печат и в 

електронен вид (Microsoft Word 2003 - 2010), 

шрифт Times New Roman, 12 pt;  полета: 

отгоре, отляво и отдясно - 2 cm; отдолу - 2.5 

cm; междуредие - Single. Да не се номерират 

страниците! Заглавие - 16 pt. Имената на 

авторите и институциите да са написани с 

размер 14 pt.  Адресът на авторите - 12 pt се 

включва в края на доклада, както следва:  
 

   *  титли,  име, фамилия;   *  месторабота;  

   *  адрес за контакт;   *  телефон, (факс, E-mail);    

Презентациите да са по възможност и на 

английски език.    

Регламент за изнасяне на доклада: 12 min + 

3 min. за дискусия. 

mailto:office@geodesy-union.org

