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Отчетен доклад за дейността на Геодезически факултет  Март 2016 г. – Февруари 2017 г. 
 

 Отчетът обхваща периода: март 2016 г. - февруари 2017 г. 
 Отчетът се изготвя в съответствие с изискванията на чл.26 ал. (5), т.4 

от Закона за висшето образование: 
„Общото събрание на факултета обсъжда и приема годишния доклад 
на Декана за преподавателската и творческата дейност във 
факултета и за неговото състояние“ 

 Отчетът обхваща всички основни дейности на факултета 
 Отчетът съдържа информация, съответстваща на основните моменти 

от мандатната платформа на декана на факултета 

1. СТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТА  
1.1. Катедри  
Геодезическият факултет е един от петте факултета на УАСГ.  
Факултетът се състои от 6 катедри. Пет от катедрите са специализиращи: 

„Висша геодезия”, „Геодезия и геоинформатика”, „Приложна геодезия”, 
„Фотограметрия и картография”, „Земеустройство и аграрно развитие” и една е 
общообразователна - „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна 
графика”.  

Таблица 1 
Преподавателски състав ГФ, февруари 2017, Справка отдел „Човешки ресурси” 

КАТЕДРА Професори Доценти Гл.ас. д-р Асистенти ОБЩО 
Висша геодезия 2 1 3 2 8 
Геодезия и геоинформатика - 6 1 5 12 
Приложна геодезия - 2 2 5 9 
Фотограметрия и картография 4 1 4 - 9 
Земеустройство и аграрно 
развитие 2 2 - 3 7 
Дескриптивна геометрия и 
инженерно-строителна графика - 1 - 6 (3 д-р) 7 

ОБЩО 
8 13 10 21 

52 
21 хабилитирани 31 нехабилитирани 

Във факултета преподавателите са общо 52 на брой, от които 21 са 
хабилитирани (8 професори и 13 доценти) и 31 са нехабилитирани (10 главни 
асистенти и 21 асистенти). Служителите са 8 на брой. Броят на преподавателите 
по катедри и броят и длъжностите на служителите са дадени в Таблици 1 и 2. 

Таблица 2 
Служители ГФ, февруари 2017, Справка отдел „Човешки ресурси” 

ОТДЕЛ Длъжност Брой  ОБЩО 

Деканат - факултетна канцелария 
Инспектор 1 

2 
Организатор 1 

Кат. Геодезия и геоинформатика Секретар 1 1 

Кат. Земеустройство и аграрно развитие Инженер 1 1 

Кат. Фотограметрия и картография Геодезист  2 2 

Изчислителна лаборатория Системен оператор 1 1 

Геодезически склад Организатор 1 1 
ОБЩО  8 8 
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Към настоящия момент съставът на катедрите е следният:  

 Катедра „Висша геодезия”: 3 хабилитирани преподаватели, 3 главни 
асистенти и 2 асистенти 
През периода един член на катедрата след успешно спечелен конкурс е 

преназначен от длъжност „главен асистент” на длъжност „доцент“. Двамата 
асистенти към катедрата са зачислени за докторанти на самостоятелна форма на 
обучение, като единият е в процедура по защита на дисертационния си труд. 
 Катедра „Геодезия и геоинформатика”: 6 хабилитирани преподаватели, 

1 главен асистент и 5 асистенти  
През периода един асистент е придобил ОНС „доктор” и след успешно 

спечелен конкурс е преназначен от длъжност „асистент” на длъжност „доцент”. 
Назначен е един „асистент“ към катедрата след успешно приключил конкурс. 
Двама от асистентите са зачислени за докторанти на самостоятелна форма на 
обучение, като и двамата са отчислени с право на защита. 
 Катедра „Приложна геодезия”: 2 хабилитирани преподаватели, 2 главни 

асистенти и 5 асистенти, един от които притежава ОНС „доктор” 
Един асистент към катедрата успешно е защитил докторска дисертация и 

получил ОНС „доктор”. Към момента за нуждите на катедрата са в ход два 
конкурса - за „главен асистент” и „доцент“. 
 Катедра „Фотограметрия и картография”: 5 хабилитирани 

преподаватели, 4 главни асистенти и 2 инженери.  
През периода в катедрата един хабилитиран преподавател е пенсиониран.  

 Катедра „Земеустройство и аграрно развитие”: 4 хабилитирани 
преподаватели, 3 асистенти и 1 инженер. 
През периода двама хабилитирани преподаватели след спечелване на 

конкурси са преназначени от длъжност „доцент” на длъжност „професор”. 
Назначен е един нов асистент след успешно приключил конкурс. Двама от 
асистентите към катедрата са зачислени за докторанти самостоятелна форма на 
обучение. 
 Катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна 

графика”: 1 хабилитиран преподавател и 6 асистенти, трима от които 
притежават ОНС „доктор”.  
През периода трима асистенти към катедрата успешно са защитили 

докторски дисертации и са получили ОНС „доктор”. Един е зачислен в 
докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Строителни материали 
и изолации“ към Строителен факултет на УАСГ и в момента е в процедура по 
защита на дисертационния си труд. 

Конкурсите за „доктор”, „асистент“, „главен асистент”, „доцент“ и 
„професор” се провеждат в съответствие с изискванията на Закона за развитие 
на академичния състав (ЗРАС) в България. 
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1.2. Специалности  
Понастоящем във факултета се обучават студенти в две специалности, 

едната от които в две форми на обучение:  
- специалност „Геодезия”- образователно квалификационна степен 

„магистър” - редовна и задочна форма на обучение;  
- специалност „Устройство и управление на земи и имоти” – 

образователно квалификационна степен „бакалавър” - редовна 
форма на обучение 

Към факултета са приети и три магистърски програми  
• магистърска програма „Управление на европейски 

инфраструктурни проекти” – задочна форма на обучение;  
• магистърска програма „Кадастър” – редовна форма на 

обучение; 
• магистърска програма „Фотограметрия и пространствени 

информационни системи” – редовна форма на обучение.  
 

1.3. Лаборатории  
Към факултета функционират следните лаборатории:  
- Изчислителни лаборатории на ГФ – 2 бр.;  
- Лаборатория по „Картография“ на името на проф. д-р инж. Бенямин 

Коен; 
- Лаборатории по „Дистанционни изследвания и обработка на 

пространствени данни” и „Фотограметрия“;  
- Лаборатория за обучение по кадастър;  
- Лаборатория по „Приложна геодезия”;  
- Лаборатория по „Висша геодезия”;  
- Учебно-методичен кабинет към катедра „ЗАР“; 
- Геодезически склад.  
 

2. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
Основни направления в учебната дейност през отчетния период бяха: 
 разработване и приемане на учебен план по специалността Геодезия във 

връзка с приетата Наредба за държавни изисквания за придобиване на висше 
образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по 
специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, 
картографията и кадастъра” в професионално направление „Архитектура, 
строителство и геодезия” (ДВ. бр.8 от 13.11.2015 г.), в сила от учебната 
2016-2017 г.; 

 разработване и предаване в НАОА на Проект за откриване на специалност 
„Геодезия” от регулираната професия „Инженер в геодезията, 
картографията и кадастъра” по професионално направление 5.7 
„Архитектура, строителство и геодезия” за ОКС „Магистър” редовна и 
задочна форма на обучение (доклад за самооценка); 
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 привеждане на текущите учебни планове в  съответствие с нормативната 
уредба; 

 стартиране на изработване на Проект за откриване на специалност 
„Геодезия” от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 
проектиране” по професионално направление 5.7 „Архитектура, 
строителство и геодезия” за ОКС „Магистър” редовна и задочна форма на 
обучение (доклад за самооценка). 

 
2.1. Учебен план 
Основната дейност във факултета беше насочена към съставяне на 

учебен план в съответствие с приетите единни държавни изисквания за 
обучението на „магистри” за регулираната професия „Инженер в геодезията, 
картографията и кадастъра”. Първоначално се прие на факултетен съвет 
структурата на новия учебен план, след което по катедри се разработиха нови 
или се актуализираха стари учебни програми. Работата по новия учебен план е 
обсъждана на декански и факултетни съвети в периода март – юли 2016 
(Протоколи от ФС на ГФ № 47/15.03.2016; № 48/12.04.2016; № 51/31.05.2016; № 
52/08.06.2016). Новият учебен план се прие единодушно на факултетен съвет 
проведен на 06.07.2016 г. (Протокол от ФС на ГФ № 53/06.07.2016).  

Обновена е учебната документация за обучението по специалност 
„Геодезия“ като част от регулираните професии. 

Успоредно с новия учебен план за специалност „Геодезия“ като 
регулирана професия се приеха и корекции в текущите учебни планове за 
специалност „Геодезия“ ОКС „магистър“ редовно и задочно обучение, 
специалност „Устройство и управление на земи и имоти“ ОКС „бакалавър“ 
редовно обучение, специалност „Управление на европейски инфраструктурни 
проекти“ ОКС „магистър“ задочно обучение, специалност „Кадастър“ ОКС 
„магистър“ редовно обучение и специалност „Фотограметрия и пространствени 
информационни системи“ ОКС „магистър“редовно обучение. 

В съответствие с писмо от 07.06.2016 г. на зам.-ректора на УАСГ по 
учебна дейност, качество и акредитация са приведени текущите учебни планове 
по специалностите „Геодезия” (редовна и задочна форма на обучение) и 
„Устройство и управление на земи и имоти” по отношение на изпълнение на 
изскванията на: 

- Закона за висшето образование; 
- Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на ОКС „Бакалавър”, „Магистър” и „Специалист”; 
- Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на 

кредити във висшите училища. 
Актуализираните текущи учебни планове и новите по регулирана 

професия (специалност „Геодезия”, редовна и задочна форма на обучение) са 
приети на Академичен съвет на УАСГ на 13.07.2016 г. (Протокол АС на УАСГ 
№ 10/13.07.2016).  

Проектът за откриване на специалност „Геодезия” от регулираната 
професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” по 
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професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия” за ОКС 
„Магистър” редовна и задочна форма на обучение (доклад за самооценка) е 
изготвен от комисия в състав декан, зам.-декан учебна дейност и ръководители 
катедри, единият от които зам.-декан по научна и международна дейност. 
Докладът за самооценка за откриване на специалност от регулираните професии 
е направен спрямо изискванията на НАОА.  

За целта на доклада са събрани становища за нуждата от специалността 
на национално ниво от институции и организации в сферата на 
професионалното направление. Броят на получените становища е следният:  

 Министерства и агенции – 7 бр.; 
 Браншови/професионални организации – 6 бр.; 
 Водещи компании/фирми в професионалното направление – 6 бр.; 
 Дистрибутори/представители на специализирани решения и водещ 

софтуер в професионалното направление – 3 бр.; 
 БАН – 1 бр. 
Докладът за откриване на специалност от регулираните професии е приет 

с Протокол № 10/13.07.2016г. на Академичен съвет на УАСГ. Входиран е в 
НАОА и е открита процедура за програмна акредитация на специалност 
„Геодезия“ от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и 
кадастъра” от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и 
геодезия” считано от 01.12.2016 г. (писмо от НАОА изх. № 1383/08.12.2016). 

Успешното приемане на новия учебен план, подготвянето на доклада за 
акредитация и придружаващите го материали стана благодарение на 
отговорната и всеотдайната работа на зам.-декана по учебната дейност доц. д-р 
инж. Иван Кунчев, който организираше, изготвяше и контролираше всички 
етапи и дейности. 

Във връзка с Регламент (ЕС) № 912/2013 на Комисията от 23.09.2013 г. за 
прилагане на регламент № 452/2008 г. на Европейския парламент и на съвета 
относно изготвянето и развитието на статистиката в областта на образованието 
и обучението през целия живот по отношение на статистиката за 
образователните системи и системите на обучение: 

 е направен цялостен преглед на специалностите, по които се обучават 
студенти в ГФ и е извършено класифициране съгласно методологията, 
правилата за класифициране и детайлните области на Класификацията 
на областите на образование и обучение (КОО), съобразно 
съдържанието на учебните планове по съответните специалности; 

 актуализиран е списъка на специалностите, по които се провежда 
обучение във факултета. 

През месец декември 2016 г. се обнародваха две Наредби за единни 
държавни изисквания за специалности от регулираната професия „Инженер в 
инвестиционното проектиране“ -  за ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“:  
 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационна степен „магистър" по 
специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 
проектиране" Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила от учебната 2017 - 
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2018 г. Приета с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. - Раздел VI. Образователните 
изисквания за част „Геодезическа“; 

 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше 
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър" по 
специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 
проектиране“ Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила от учебната 2017 - 
2018 г. Приета с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. - Раздел VI Образователни 
изисквания за част „Геодезическа“ с Чл. 17. Висшите училища не 
осъществяват обучение за придобиване на образователно-квалификационна 
степен „бакалавър" по специалности от регулираната професия „Инженер 
в инвестиционното проектиране" по част „Геодезическа" на 
инвестиционните проекти. 

Приетите държавни изисквания за специалност от регулираната 
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ за ОКС „Магистър“ се 
покриват от приетия и влязъл в сила от учебната от 2016/2017 учебен план за 
специалност „Геодезия“ от регулираната професия „Инженер в геодезията, 
картографията и кадастъра”.  

В момента от месец декември във факултета се работи по изготвянето на 
Проект за откриване на специалност „Геодезия” от регулираната професия 
„Инженер в инвестиционното проектиране“ по професионално направление 5.7 
„Архитектура, строителство и геодезия” за ОКС „Магистър” редовна и задочна 
форма на обучение (доклад за самооценка). Формирана е комисия за 
съставянето на доклада.  

Докладът е необходимо да се изготви по нова форма, съгласно приетите 
нови критерии и процедури на НАОА в съответствие с Европейските стандарти 
за качество на висшето образование. Новите „Критерии за оценяване на проекти 
за откриване на професионално направление/специалност от регулираните 
професии“ са приети от АС на НАОА на 20.10.2016 г., а „Процедури за 
оценяване на проекти и документация по изпълнението им“ са приети от АС на 
НАОА на 10.12.2015 г. Ръководителите катедри са запознати на Декански съвет 
с новите изисквания и работата за изготвяне на доклада по тях е разпределена по 
катедрите.  

 
2.2. Учебен процес 
Учебният процес през отчетния период протичаше съгласно утвърдения 

учебен график за 2015/2016 и 2016/2017 учебни години. Броят на записаните в 
първи курс студенти за учебна 2016/2017 година беше удовлетворителен за 
факултета като се има предвид сложната обстановка и демографския прираст в 
страната. Обявеният прием първи курс за специалности в ГФ е изпълнен на 96 
%. Справка за броя на записаните студенти по специалности към ГФ, както и 
прекъснали, отстранени или прехвърлени е представена в Таблици 3, 4 и 5.  

В момента в Геодезически факултет се обучават 477 студента, от които 
16 в магистърски програми. Прекъсналите студенти са приблизително 7 % 
спрямо общия брой студенти. Може да се обобщи, че най-големият брой 
прекъсващи обучението си студенти е през първи курс. За специалност Геодезия 
редовно обучение те са 62 % от общия брой прекъснали студенти за летен 
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семестър 2015/2016 и 78 % от общия брой прекъснали студенти за зимен 
семестър 2016/2017. Прекъсналите студенти през втори курс специалност 
Геодезия редовно обучение за зимен семестър 2016/2017 са значително по-малко 
от тези през летен семестър 2015/2016.  

Таблица 3 
Справка брой студенти учебна 2015/2016 година 

СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ЗИМЕН 
СЕМЕСТЪР 

ЛЕТЕН 
СЕМЕСТЪР 

Прекъснали/ 
отстранени/ 
прехвърлени 

ОКС 
„магистър“ 
Геодезия 

Редовно обучение 

I 70 69 16 
II 53 53 8 
III 54 55 1 
IV 55 52 1 

V 72 47 дипломанти/ 
44 защитили - 

Общо 304 276 26 

ОКС 
„магистър“ 
Геодезия 

Задочно обучение 

I 23 15 3 
II 21 18 1 
III 21 19 - 
IV 23 23 1 
V 9 9 - 

VI 17 8 дипломанти/ 
6 защитили 

 

Общо 117 92 5 

ОКС 
„бакалавър“ 

УУЗИ 
Редовно обучение 

I 16 17 2 
II 11 11 - 
III 10 10 - 

IV 14 
14 

дипломанти/ 
10 защитили 

- 

Общо 51 52 2 
Общо 2015/2016 472 420 33 

През периода се сключиха споразумения за сътрудничество с Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър, Военно-Географската Служба и 
Асоциацията на геодезическите фирми, предстои да се сключат споразумения с 
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, РК на КИИП София и 
Пловдив и Камара на инженерите по геодезия. Споразуменията са за 
подпомагане на дейности в областта на учебната, практическата и научната 
дейност на преподаватели и студенти. В резултат на подписаното двустранно 
споразумение с АГКК, студенти от ГФ извършват специализирани дейности по 
ускоряване на процеса по създаване на КККР за територията на цялата страна, 
ползвайки данните от КВС. Към момента АГКК е сключила граждански 
договори със 17 студенти от специалност „Геодезия” (предимно 4 и 5 курс) и 
иска да привлече още студенти. 

Качеството на учебният процес е приоритет на факултета, същото се 
следи непрекъснато в деканата. Съставена е Комисия по качеството във 
факултета (Заповед №582/10.10.2016), която прави годишен отчет, който се 
приема на факултетен съвет. Докладът за качеството на обучение за 2015/2016 
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година бе изготвен от комисията и представен от председателя й на факултетен 
съвет. Комисията по качество организира проучване на студентското мнение, на 
потребители на кадри и институции. Студентски анкети е прието да се правят 
два пъти годишно за отразяване на работата през двата семестъра.  

Таблица 4 
Справка брой студенти учебна 2016/2017 година 

СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДЪРЖАВНА 
ПОРЪЧКА 

ЗИМЕН 
СЕМЕСТЪР 

Прекъснали/ 
отстранени/ 
прехвърлени 

ОКС 
„магистър“ 
Геодезия 

Редовно обучение 

I 80 78 18 
II - 57 3 
III - 47 - 
IV - 55 2 
V - 51 - 

Общо - 288 23 

ОКС 
„магистър“ 
Геодезия 

Задочно обучение 

I 30 20 4 
II  17 2 
III  22 1 
IV  22 - 
V  23 1 
VI  9 - 

Общо - 113 8 

ОКС 
„бакалавър“ 

УУЗИ 
Редовно обучение 

I 16 22 2 
II  17 - 
III  11 - 
IV  10 - 

Общо  60 2 
Общо зимен 2016/2017 г. 461 33 

Таблица 5 
Справка брой студенти учебна 2015/2016 година - Магистърски програми 

СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ЛЕТЕН 2015/2016 
Прекъснали/ 
отстранени/ 
прехвърлени 

ЗИМЕН 2016/2017 

ОКС 
„магистър“ 

УЕИП 
Задочно обучение 

I 6 - 8 

II 
3 дипломанти/ 

3 защитили - 6 
Общо 9 - 14 

ОКС 
„магистър“ 
Кадастър 

Редовно обучение 

I 2 - - 

II - - 2 
Общо 2  2 

Общо Магистърски програми 11 - 16 
 
Преподавателите във факултета провеждат обучение на високо ниво. 

Работи се за активното включване на студентите в учебния процес и по-голяма 
комуникация с преподавателите.  
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Поради големия брой прекъсващи студенти през първите две години от 
редовното обучение по Геодезия през зимен семестър 2016/2017 се обърна 
специално внимание на изпълнението им на учебните задължения. Проведоха се 
срещи със студенти, които не посещават лекции и упражнения или не предават 
упражнения и проекти в срок за изясняване на конкретните причини. Издадена 
бе Заповед № 15/10.01.2017 г. (чл. 29, т. 1 от ПУДПЗСДС на УАСГ) за 
„порицание“ на 13 студента първи курс и 6 студента втори курс. Предполагаме, 
че по-малкия брой прекъснали от втори курс за 2016/2017 се дължи на 
предприетите мерки. 

За периода бяха организирани и успешно проведени под ръководството 
на УАСГ две кандидатстудентски кампании – през април 2016 и ноември - 
декември 2016. В тези кампании взеха дейно участие преподаватели от 
Факултета. В кампанията април 2016 са взели участие 5 преподавателя от 
Факултета и са посетени 11 града. (Таблица 6). В кампанията ноември - 
декември 2016 са взели участие 9 преподаватели от факултета и са посетени 12 
града. (Таблица 7). Такива рекламни кампании спомагат за популяризиране на 
специалностите на УАСГ и позиционирането му в страната. Комуникацията с 
потенциални студенти и проучванията от тях са от голяма полза. Проведените 
на място анкети показват устойчив интерес към специалност Геодезия. 
Похвална е работата на преподавателите взели участие в кампаниите, надяваме 
се в бъдеще да се включат още преподаватели и студенти. 

Таблица 6 
Кандидатстудентска кампания за учебна 2016/2017 година - април 2016 

Катедра Преподавател Град Учебно заведение 
Фотограметрия 
и картография 

гл.ас. инж. Николай Найденов Варна,  
Добрич 

 

Фотограметрия 
и картография 

гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова Велико 
Търново,  
Троян 

ПМГ „Васил Друмев“, ЕГ 
„Проф. д-р Асен 
Златаров“, СОУ „Васил 
Левски“, СОУ „Св. Кл. 
Охридски“ 

Геодезия и 
геоинформатика 

гл.ас. инж. Гергана Антова  Враца, Мездра, 
Панагюрище, 
Правец 

 

Висша геодезия ас.инж. Ивайло Николаев Радев Димитровград ПМГ „Иван Вазов“ 
Висша геодезия ас.инж. Георги Валентинов Маринов Кърджали, 

Хасково 
ГПЧЕ „Хр.Ботев“; ПГДС 
„Цар Иван Асен II“ 

Таблица 7 
Кандидатстудентска кампания за учебна 2017/2018 година - ноември 2016 

Катедра Преподавател Град Учебно заведение 
Геодезия и 
геоинформатика 

ас. инж. Светослав Геков;  
ас. д-р инж. Кристина Микренска;  
ас. инж. Костадин Николов; 

Благоевград ПГСАГ „Васил Левски“; 
ПМГ„Акад.С.П.Корольов” 
ПГСАГ „Васил Левски“; 
ЕГ "Акад. Л.Стоянов" 

Геодезия и 
геоинформатика 

ас. инж. Гергана Антова  Мездра, Враца 
Панагюрище 
Правец 
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Геодезия и 
геоинформатика 

ас. инж. Тамара Илиева Гоце Делчев ПМГ "Яне Сандански" 

Фотограметрия 
и картография 

гл.ас. инж. Николай Найденов Варна 
Пазарджик 

 
ПГСАГ 

Фотограметрия 
и картография 

гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова Троян СОУ „Св. Кл. Охридски“;  
СОУ „Васил Левски“ 

Висша геодезия ас.инж. Ивайло Николаев Радев;  
ас. инж. Георги Валентинов Маринов 

Димитровград 
Кърджали 
Хасково 

ПМГ „Иван Вазов“; 
ГПЧЕ „Хр.Ботев“; 
ПГДС „Цар Иван Асен II“ 

Учебното натоварване на редовните и хабилитирани преподаватели към 
катедрите за зимния семестър на 2015/2016 и летния семестър на учебната 
2016/2017 година е отразено в Таблица 8. Няма преподаватели, които не са 
изпълнили годишната си норма.  

Таблица 8 

Учебна заетост на преподавателите за отчетния период 

КАТЕДРА  
Летен семестър 2015/2016 Зимен семестър 2016/2017 

Редовни  Хонору-
вани 

Годишна 
норма  

Редовни  Хонору-
вани 

Годишна 
норма  

Висша геодезия 1561 292 2263 1584 136 2466 

Геодезия и 
геоинформатика 3184 1392 3514 2009 246 4104 

Земеустройство и 
аграрно развитие 1516 993 1997 1144 1003 2412 

Приложна 
геодезия 2058 468 3231 не е 

отчетен 244 3132 

Фотограметрия и 
картография 1888 142 3282 1916 166 3132 
Дескриптивна 
геометрия и 
инженерно-
строителна 
графика 

915 292 1898 1641 445 1980 

 
Учебната литература издадена за отчетния период от преподаватели е 

следната - 1 ръководство е в процес на печат и 1 учебник е в процес на 
рецензиране, разработен е 1 електронен учебник и 4 броя лекционни материали 
в електронен вид. Описаните по-горе учебни материали са:  

• учебник по „Териториално устройство“ с автори доц. д-р инж. Анни 
Делиева и ас. инж. Надежда Ярловска в електронен вид; 

• Кинематични приложения на GPS. Лекции, публикувани на сайта на 
УАСГ, Цановски, Ю., http://uacg.bg/filebank/att_11987.rar, в електронен 
вид; 

• Прецизни GPS измервания. Лекции, публикувани на сайта на УАСГ. 
http://uacg.bg/filebank/att_11985.rar, Цановски, Ю., в електронен вид; 
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• ГНССМ – първа част. Лекции, публикувани на сайта на УАСГ. 
http://uacg.bg/filebank/att_5168.rar, Цановски, Ю., в електронен вид; 

• Лекции по Основи на картографирането, С. Василев и С. Маринова в 
електронен вид 

• Ръководство за работа с тотални станции, Микренска, Кр., П.Г. 
Павлов, Т. Илиева (2017)., София, изд. Камея (под печат);  

• Учебник по Геодезия – 1 част, Павлов, П. (2017) (в етап на 
рецензиране). 

 
2.3. Разработка и защита на дипломни работи 
За отчетния период са разработвани 84 дипломни работи по 

специалности Геодезия, УУЗИ и УЕИП, от тях успешно са защитени 81 
дипломни работи. Дипломните защити са проведени в две сесии (зимна и лятна) 
за специалности Геодезия и УУЗИ и една за специалност УЕИП (Таблица 9). По 
време на дипломните сесии се организират изложби на постери на дипломните 
работи.  

На дипломните сесии са канени със съвещателен глас представители на 
основните институции и браншови организации в областта на Геодезията – 
АГКК, ВГС, КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ. Целта е представители на основните 
ползватели на кадри да се запознаят с качеството на обучение, както и да се 
следи актуалността на дипломните теми. Участието на тези председатели се 
оценява като ползотворно за двете страни - факултета и съответната 
организация. 

Разработването и защитата на дипломни работи протича в съответствие с 
„Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 
докторантите и специализантите в УАСГ”, „Правилник за работата на 
държавните изпитни комисии“ и „Указания за разработване на дипломни 
работи”.  

Таблица 9 

Дипломирани студенти през отчетния период 

Дипломна сесия Геодезия 
редовно 

Геодезия 
задочно УУЗИ УЕИП 

Първа сесия Геодезия 
30.06.2016 г.- 07.07.2016 г. 46 6 - - 

Първа сесия УУЗИ  
21.07.2016 г.  - - 5 - 

Първа сесия УЕИП  
06.07.2016 г. - - - 3 

Втора сесия УУЗИ  
25.11.2016 г. - - 5 - 

Втора сесия Геодезия 
23.01.2017 г.- 25.01.2017 г. 13 3 - - 

Общо 59 9 10 3 

Общият брой на дипломираните студенти в ГФ е 81, от които 68 
специалност Геодезия, 10 специалност УУЗИ и 3 специалност УЕИП (Таблица 
9).  
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Положителна практика е изготвянето на доклади от председателя на 
Държавната изпитна комисия. Такъв доклад за двете дипломни сесии ще се 
представи на факултетен съвет от проф. Славейко Господинов и ще се направи 
съответното обсъждане. 

В Таблица 10 са представени защитените дипломни работи по катедри. 
Трябва да се отбележи за зимната сесия на специалност Геодезия, че 2 дипломни 
работи са получили оценка Слаб 2 на дипломна работа, а 1 е с оценка Слаб 2 на 
защита на дипломна работа.  

Таблица 10 

Дипломирани студенти по катедри през отчетния период 

КАТЕДРА Лятна сесия 
2015/2016  

Зимна сесия 
(втора) 2016  

Общо 

Висша геодезия  1 - 1 
Геодезия и 
геоинформатика  

19  3 22 

Земеустройство и 
аграрно развитие  

6  
5 (УУЗИ)  
3 (УЕИП)  

2 
5 (УУЗИ)  
0 (УЕИП)  

8 
10 (УУЗИ)  
 3   (УЕИП) 

Приложна геодезия  15 2 17 
Фотограметрия и 
картография 

11  9 20 

Общо  
52 Геодезия 
5 (УУЗИ)  
3 (УЕИП)  

16 Геодезия 
5 (УУЗИ)  
0 (УЕИП)  

68 Геодезия 
10 УУЗИ  
  3 УЕИП 

 
2.4. Учебни практики 
Учебните практики протичат по утвърден ежегоден график, в 

необходимия обем и на необходимото ниво. Естеството и основната цел на тези 
практики предполагат те да бъдат провеждани в условия, гарантиращи в 
максимална степен тяхната ефективност. В продължение на десетки години, 
подобни условия са създадени на територията на учебно-оздравителните бази 
(УОБ) на УАСГ в близост до с. Веринско и курорта Семково.  

За целта се полагат усилия за подобряване на условията за живот и 
работа на територията на тези бази. За разлика от УОБ „Семково”, условията в 
УОБ „Веринско” са по-неблагоприятни, независимо от усилията на 
ръководството на факултета и университета. Беше постигнато известно 
подобрение по отношение на оборудването и поддръжката на хигиената и 
кухненското оборудване на столовата на УОБ “Веринско”.  

Независимо, че се полагат усилия за провеждането на текущи ремонти и 
обновяване на оборудването в база „Веринско” това са временни мерки, тъй 
като базата се нуждае от основен ремонт. Всяко едно бъдещо управленско 
решение по този въпрос трябва да бъде подчинено на убеждението, че основни 
приоритети са както условията за качеството на учебния процес, но наред с това 
и осигуряването на нормални битови условия за хранене и почивка на 
студентите и на преподавателския състав. 
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По проект „Студентски практики“, като част от приоритетна ос 
„Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ с координатор за ГФ гл. ас. д-р инж. 
Николай Найденов: 

• над 46 студента от ГФ (60 % от квотата) провеждат студентска 
практика съгласно изискванията на програмата; 

• 7 преподаватели от ГФ са академични наставници по този проект. 
 

2.5. Подготовка на докторанти 
Към момента в ГФ се обучават общо 21 докторанта - 13 докторанти 

редовна форма, 6 самостоятелна форма и 2 задочна форма. Отчислени с право на 
защита са общо 10 докторанта - 6 редовна форма и 4 самостоятелна форма. В 
периода на отчета успешно са защитили общо 8 докторанта - 4 редовна форма и 
4 самостоятелна форма. Справка за докторантите към факултета по катедри е 
дадена в Таблици 11, 12 и 13. 

Във факултета се обучават трима докторанти-чужденци и един чужденец 
успешно е защитил дисертационния си труд. Защитилият докторант чужденец е 
Имер Кука (Косово) - обучаван към катедра „Фотограметрия и картография” по 
научната специалност „Картография (вкл. тематично географско 
картографиране)” под ръководството на проф. д-р инж. Теменужка Бандрова. 
Към катедра „Фотограметрия и картография” в момента се обучава един 
чужденец - Едон Маличи (Косово) в задочна форма по научната специалност 
„Картография (вкл. тематично географско картографиране)” под ръководството 
на проф. д-р инж. Петър Пенев. Към катедра „Висша геодезия“ се обучават 
двама докторанти-чужденци в самостоятелна форма под ръководството на проф. 
д-р инж. Славейко Господинов – Мункбаатар Доржготов (Монголия) и Арбен 
Джиали (Албания). 

Към момента текат 3 конкурса за докторанти към катедри „Геодезия и 
геоинформатика“, „Фотограметрия и картография“ и „Приложна геодезия“ . 
Документи са подали 5 кандидати и всички са допуснати към конкурс. Изпитите 
към катедрите предстои да се проведат до началото на месец март 2017 г.  

Таблица 11 

Докторанти редовна форма на обучение 

КАТЕДРА обучавани отчислени защитили 
Висша геодезия  6 - 2 
Геодезия и геоинформатика  1 4 - 
Земеустройство и аграрно 
развитие  1 - - 

Приложна геодезия  1 - 1 
Фотограметрия и картография 4 2 1 (чужд.) 
Общо  13 6 4 
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Таблица 12 

Докторанти самостоятелна форма на обучение 

КАТЕДРА обучавани отчислени защитили 
Висша геодезия  4 (2 чужд.) 1 - 
Геодезия и 
геоинформатика  - 2 1 

Земеустройство и 
аграрно развитие  2 - - 

Приложна геодезия  - - - 
Фотограметрия и 
картография - - - 
Дескриптивна 
геометрия и 
инженерно-строителна 
графика 

- 1 
СФ-УАСГ 

3 
БАН, ШУ 

Общо  6 4 4 

Таблица 13 

Докторанти задочна форма на обучение  

КАТЕДРА обучавани отчислени защитили 
Земеустройство и 
аграрно развитие  1 - - 

Фотограметрия и 
картография 1 (чужд.) - - 

Общо  2 - - 
 

2.6. Международна дейност 
Международната дейност в ГФ се организира от зам.-декана по научна и 

международна дейност доц. д-р мат. Екатерина Михайлова, която с желание и 
отговорно изпълнява работата си. Целите на деканата са да се сключат нови 
договори по програма Еразъм+ извън ЕС, нови договори с елитни университети 
в ЕС (Англия, Франция, Германия), както и да се поддържат съществуващите 
контакти. Основните дейности са свързани с провеждането на международни 
практики и обмени и организиране на дейността по Еразъм+.  

Наблюдава се лек спад в изходящата студентска мобилност. Основната 
причина за това е несъответствието в програмите с приемащите университети, 
което води до голям брой непризнати изпити. Това е обяснимо за специалност 
„Геодезия“, която е широкопрофилна и се изучава в пълен обем в ГФ, за разлика 
от другите държави. Полагат се усилия за увеличаване на входящата студентска 
мобилност. Вижда се, че усилията на преподавателите, които водят на входящи 
Еразъм студенти дават своя резултат. В момента са зачислени 4 студенти, от 
които 3 ще разработват своите дипломни работи. Отзивите за нашите 
преподавателите на приключилите входящи Еразъм студенти са много добри, за 
което деканското ръководство благодари на водещите преподаватели. 

- 15 - 



Отчетен доклад за дейността на Геодезически факултет  Март 2016 г. – Февруари 2017 г. 
 

Налице е увеличаване на преподавателската мобилност. Възприе се 
принципа да се насърчават преподаватели, които не са участвали в програмата 
Еразъм+ да вземат участие. Резултатът за отчетния период е много добър – 
осъществени са 7 изходящи преподавателски мобилности, а 6 са подадените 
заявления за следващия период. 

Подадени са три нови проекта за партниращи страни по Еразъм +: за 
Албания, Косово и Руската Федерация. Проектите бяха подготвени от деканата, 
проф. д-р инж. Теменужка Бандрова и проф. д-р инж. Петър Пенев.  

През месец януари тази година бе подписан нов договор по програмата 
Еразъм + с Aleksandras Stulginskis University, Литва. 

Международни студентски практики и обмен 
ГФ на УАСГ и Московския Университет по Картография и Геодезия 

(МИИГАиК) Москва имат ползотворно дългогодишно сътрудничество (Договор 
за дългосрочно сътрудничество между УАСГ и МИИГАиК, последно подновен 
на 07.02.2003 г.). За поредна година въпреки финансовите затруднения бе 
проведен учебно-културен обмен между двата университета. Наблюдава се 
интерес от страна на студентите и от двете страни за тези обмени. Българската 
група от 6 студента от факултета бе с ръководител гл. ас. д-р инж. Татяна 
Ламбева и посети МИИГАиК в периода 04.07. - 13.07.2016 г. Руската група, 
състояща се от един ръководител и 6 студенти посети УАСГ в периода от 25.07 - 
04.08.2016 г. 

Съгласно сключения нов договор за сътрудничество между УАСГ и 
Харковски университет за градско стопанство „Бекетов“, Харков, Украйна 
(Договор за сътрудничество между УАСГ и Харковски университет за градско 
стопанство „Бекетов“ от 23.09.2015 г.). За първи път, през лятото на 2016 г. се 
проведе лятна учебно-производствена практика по Геодезия 1 в УОБ „Семково“ 
в периода от 13.06.2016 г. до 20.06.2016 г. с обмен на студенти между УАСГ и 
Университет Бекетов. Отговорници на обмена бяха доц. д-р инж.  Иван Кунчев 
за престоя в УОБ „Семково“, а за престоя в София доц. д-р мат. Екатерина 
Михайлова. Групата от Харков се състоеше от 2 преподаватели и 7 студенти. 
Практиката е оценена на високо ниво от страна на Харковския университет за 
градско стопанство „Бекетов“ и е заявено желание за ежегодното й провеждане. 

През март месец се очаква посещение на преподаватели от катедра 
„ГИС“ при Харковския университет за градско стопанство „Бекетов“. На 
гореспоменатото посещение ще бъде уточнена предстоящата лятна учебно-
производствена практика по Геодезия на студенти от този университет в УОБ 
„Семково“ през юни 2017 г. Ще бъдат обсъдени възможности за разширяване на 
двустранното сътрудничество, като съвместни научни форуми, двойни дипломи 
и други. 

Програма Еразъм+ 
Координатор на програмата Еразъм+ за ГФ е зам.-декана по научна и 

международна дейност доц. д-р мат. Екатерина Михайлова. В резултат на 
активната й работа се наблюдава засилване на участията по програмата - както 
на преподавателската, така и на студентските мобилности. 
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Мобилностите от и към ГФ, реализирани по програма Eразъм+ за 
отчетния период са представени в Таблица 14.  

Таблица 14 

Мобилности по програма Еразъм+ за отчетния период 

 Изходящи мобилности Входящи мобилности 
Студенти  4 2 
Докторанти  2 0 
Преподаватели  7 5 

Изходящите студентски мобилности от ГФ са 6 на брой в университети 
в Чехия, Германия, Унгария и Португалия, като 2 мобилности са на докторанти 
(Таблица 15). 

Таблица15 

Изходящи студентски и докторантски мобилности 

Висше училище Държава Брой 
University of West Bohemia Чехия 2 (докторанти) 
Hochschule Karlsruhe fur Technik und Wirtschaft Германия 1 
Eotvos Lorand University Унгария 1 
Universidade de Lisboa Португалия 2 
 Общо  6 

Входящите студентски мобилности за обучение в ГФ са 2 на брой - на 
студенти от Испания Полша (Таблица 16). Студентска мобилност от Полша е с 
цел разработване на дипломна работа с научен ръководител доц. д-р инж. Тодор 
Костадинов. 

Таблица 16 

Входящи студентски мобилности 

Висше училище Държава Брой 
Universidad Politecnica de Valencia Испания 1 
Warsaw University of Technology Полша 1 
 Общо 2 

На 13.01.2016 г. в ГФ на УАСГ бяха посрещнати новите входящи 
студенти по програма Еразъм+ за предстоящия семестър, от които трима 
студенти от Полша и един студент от Чехия. Студентите от Полша ще 
разработват дипломни работи към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – 2 и 
катедра „Фотограметрия и картография“ – 1. 

Преподавателските изходящи мобилности са 7 на брой - проф. д-р 
инж. Теменужка Бандрова – гр. Бърно, Чехия; доц. д-р инж. Мая Илиева – 
гр.Делфт, Холандия; доц. д-р инж. Милена Мотева – гр. Яш, Румъния; ас. инж. 
Гергана Антова - гр. Делфт, Холандия; проф. д-р инж. Славейко Господинов – 
гр. Солун, Гърция; проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова – гр. Солун, Гърция; 
гл.ас. д-р инж. Татяна Ламбева – гр. Солун, Гърция. Към момента има още 
класирани членове на факултета за изходяща мобилност за настоящата учебна 
година, от които по план през май месец трябва да се осъществят три 
преподавателски мобилности към Варшава, Полша и една към Виена, Австрия. 
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По новата процедура за изходящите мобилности за следващата учебна година 
има подадени шест заявления от ГФ. 

Преподавателските входящи мобилности са общо 5 на брой - от Ion 
Ionescu de la Brad, Румъния (2 бр.); от Warsaw University of Technology, Полша 
(2 бр.) и от Klaipėda University, Литва (1 бр.). Очакват се двама преподаватели от 
Бърно, Чехия през месец април. 

Във връзка с приетия нов учебен план за специалност Геодезия в 
момента се обновява списъкът с предмети и преподаватели за обучение по 
Еразъм+. Необходимо е да се помисли за корекция в отчитането на часовете в 
съответствие с важността на работата, която извършват обучаващите 
преподаватели по Еразъм+. В този контекст можем да изкажем благодарност на 
всички преподаватели от ГФ, работили със студенти по програмата Еразъм+. 
Част от тях са проф. д-р инж. С. Господинов, проф. д-р инж. Т. Бандрова, проф. 
д-р инж. Б. Маринов, проф. д-р инж. П. Малджански, проф. д-р инж. М. 
Мондешка, доц. д-р инж. М. Мотева, доц. д-р инж. Т. Костадинов, доц. д-р инж. 
Ю. Цановски, доц. д-р инж. М. Илиева, доц. д-р инж. И. Кунчев, доц. д-р инж. 
Хр. Дечев и др. 
 

3. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА 
Научно-изследователската работа във факултета е организирана в 

няколко основни направления:  
 Разработка на научно-изследователски теми  
 Организиране и участие в научни конференции и симпозиуми  
 Публикуване на научни статии в специализирани издания у нас и в 

чужбина  
 Участие в консултантски екипи и експертизи 
 

3.1. Научно-изследователски теми 
Участие по научноизследователски теми към ЦНИП-УАСГ: 

1. „Съдържание и знакова система на земеустройствените планове и карти“, 
ЦНИП, 2015-2016, ръководител доц. д-р инж. М. Мотева;  

2. ”Обобщена методология за прецизна нивелация”, ръководител колектив, проф. 
д-р инж. Сл. Господинов, катедра „Висша геодезия“. Продължителност – 2015 – 
едногодишен. Възложител, ЦНИП-УАСГ No. БН-177/15; 

3. ”Изследване на деформации на съоръжения и сгради с наземно лазерно 
сканиране”, ръководител колектив, проф. д-р инж. Сл. Господинов катедра 
„Висша геодезия“. Продължителност – 2016 – едногодишен. Възложител, 
ЦНИП-УАСГ No. БН-194/16 

4. ”Kонтролни гравиметрични измервания на параметри на гравитационното 
поле”. Ръководител колектив, проф. д-р инж. Ел.Пенева-Златкова, докторант 
инж. Б. Астарджиев, катедра „Висша геодезия“. Продължителност – 2016 – 
едногодишен. Възложител, ЦНИП-УАСГ No. Д-13/2016 (докторантски) 

5. „Моделиране на природни бедствия - моделиране на горски пожари" , УАСГ- 
ЦНИП, Конкурс – редовни докторанти 2015 -2016 г. Дог. № 77/2015-2016, 
научен р-тел: проф. д-р инж. Т. Бандрова, докторант: инж. Д. Савова 
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6. „Предизвикателства и решения при приложението на технологията на 3D печата 
в строителството“, ръководител доц. д-р инж. Р. Захариева, СФ на УАСГ проект 
БН 192/16 – участие на ас. инж. Я. Кънчева  

7. „Анализ и оценка на възможностите на технологиите за СИМ за внедряване в 
строителния бранш в България“, БН195/16, разработван към ЦНИП, 2016 – 
участие на ас. инж. Г. Антова 

 

Участие на наши преподаватели по проекти извън УАСГ: 
1. Метеорологичните условия и възможности за прилагане на различни поливни 

норми при някои зърнени култури, НИМХ-БАН, 2014-2016 – участие на доц. д-
р инж. М. Мотева; 

2. Нови и усъвършенствани технологически и технически решения за 
растениевъдството и животновъдството, ССА, 2014-2016– участие на доц. д-р 
инж. М. Мотева; 

3. Подобрено управление на напояването за устойчиво производство на 
земеделска продукция, ССА, 2014-2016– участие на доц. д-р инж. М. Мотева; 

4. Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична 
оценка“ (MetEcoSMap) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и 
екосистеми“, 2014- 2017, Институт по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания при БАН по Договор за безвъзмездна финансова помощ от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на 
ЕИП) 2009-2014 г. – участие на проф. д-р инж. М. Мондешка и ас.инж. Н. 
Ярловска; 

5. За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и 
картиране“ (TUNESinURB) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и 
екосистеми“, 2015-2016, Институт за гората при БАН по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. – участие на проф. д-р 
инж. М. Мондешка и ас. инж. Н. Ярловска; 

6. ”Създаване на цифрова едромащабна карта (ЦЕТК) в М 1:5000 за района на 
Българската антарктическа база (БАБ)”. Продължителност – 2015-2016г. – 
двугодишен. Възложител, АГКК (Агенция по геодезия, картография и 
кадастър) – участие на доц. д-р инж. Б. Александров и доц. д-р инж. Ю. 
Цановски; 

7. Проект „Изготвяне на техническо задание за надграждане на информационните 
системи на АГКК“, възложител АГКК - доц. д-р инж. И. Кунчев; 

8. Проект „Доставка и инсталиране на софтуер за енергоефективно моделиране – 
25 бр.“, възложител „Иво Петров -Архитекти, ООД“ - доц. д-р инж. И. Кунчев; 

 
3.2. Научни мероприятия и изяви 
УАСГ бе съорганизатор на Международна конференция по 

картография и ГИС (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
CARTOGRAPHY & GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria) проведена в периода 
13-17.06.2016 под ръководството на проф. д-р инж. Т. Бандрова и други 
преподаватели от факултета. Преподаватели от факултета са участвали с 
доклади и са били модератори на пленарните сесии. 
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УАСГ бе съорганизатор на СГЗБ за провеждането на XXVI 
Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и 
професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области” 
София, Ноември 03 - 04, 2016. Симпозиума бе със специална сесия за млади 
учени и студенти. В организационния комитет и инициативите съпътстващи 
симпозиума (доклади, модератори, постери, изложба на дипломни работи) взеха 
участие много от преподавателите и студенти от факултета.  

В ГФ се организира и проведе „7ми курс за обучение на Европейската 
космическа агенция (ЕКА) по радарни дистанционни изследвания“ (7th ESA 
training course on Radar Remote Sensing). Курсът се проведе в периода 30 май – 4 
юни 2016. Курсът се организира от ЕКА, Министерство на икономиката и 
УАСГ, с представител в организационния комитет доц. д-р инж. Мая Илиева, 
членове гл. ас. д-р инж. Станислава Вълчева, ас. инж. Тамара Илиева и 
студентът Еркан Юсеинов. Признати учени от Холандия, Италия, Германия, 
Швейцария и Гърция бяха лектори в обучението, а участниците бяха 35 от 3 
държави, съответно от 14 държавни и 4 частни институции или университети в 
България и 4 университета от чужбина. 

Всички преподаватели участващи в теми по ЦНИП са взели участие в 
Научен семинар “Научни изследвания 2015“ на ЦНИП, УАСГ, 25-26 
февруари, 2016, УАСГ. 

Преподаватели от факултета взеха участие с доклади в международната 
конференция SGEM 2016, 16th International Scientific GeoConference, 28.06-
07.07.2016, Albena, Bulgaria. 

Преподаватели от факултета взеха участие с доклади в World 
Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016) 05.09 2016 - 09.09 
2016 в Прага, Чехия. 

Преподаватели от факултета взеха участие с доклади в Gravity, Geoid 
and Height Systems 2016 (GGHS2016) Солун, Гърция, 19-23 септември 2016 г.  

За втора поредна година преподаватели и студенти от трети курс 
посещават конференцията „Световен ГИС ден“, организирана от ЕСРИ 
България през месец ноември в София. 

Предстои провеждането на Международната юбилейна научна 
конференция „75 години УАСГ“ 1-3 ноември 2017, в която се очаква да 
вземат участие повечето преподаватели и студенти. Конференцията ще се 
съпътства от множество инициативи една от които предстоящия месец на 
отворените врат в ГФ. В организационния и научни комитети са включени 
преподаватели от факултета и световно известни учени, които са почетни 
доктори на университета номинирани от ГФ. Активно участие в дейностите по 
конференцията взимат доц. Иван Кунчев, доц. Екатерина Михайлова, доц. Мая 
Илиева и проф. Маргарита Мондешка.  

Катедра „Фотограметрия и картография“ 
• Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова в периода 2012-2016 г. е член на 

управителния съвет [TD1202 BG] to COST Action TD1202COST 
„Mapping and the Citizen Sensor“ проф. Т. Бандрова 
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• Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова има участие в организационни 
комитети - International Conference on Cartographic Visualization of Big 
Data for EW&CM: Methodology, Techniques and Applications, 26-29. 10, 
2016, Nanjing, China 

• Проф. д-р инж. Петър Пенев има участие в програмата COST TD1202; 
Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

• През 2016 г. беше продължена инициативата „Срещи с ГАУС“ с 
организиране на семинари с участието на членове на катедрата – доц. д-р 
инж. Б. Александров, доц. д-р инж. М. Илиева и поканени гости – доц. 
Бурджу Озсой от Истанбулски технически университет, гл.ас. д-р инж. 
Аспарух Камбуров (МГУ), инж. Георги Карагогов; 

• Доц. д-р инж. Б. Александров изнесе доклад в рамките на First APECS 
Balkan Meeting, проведена в Кърджали в периода 1-2 октомври 2016. 

• Доц. д-р инж. М. Илиева изнесе доклад в рамките на работна среща по 
проект FP7 RASOR – Rapid Analysis and Spatialisation of risk в Атина, 
Гърция на 23 февруари 2016. 
Катедра „Приложна геодезия“ 

• Доц. д-р инж. Тодор Костадинов и гл. ас. д-р инж. Румяна Анева са 
участвали в Международен краткосрочен летен семинар „Мониторинг и 
експлоатация на язовирни стени“, програма ЦЕЕПУС, юли 2016 г. 
Участници: УАСГ, Технически университет – Виена; Университет в 
Подгорица,  Черна гора; Технологичен Университет, гр. Братислава, 
Словакия 
Катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ 

• Доц. д-р инж. Милена Мотева е участвала в организирането на научни 
мероприятия и организационни комитети: 
- Editorial Board of “Landscape Architecture and Regional Planning”, Science 

Publishing Group, 
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=241 

- Scientific Commettee of „Geomatic and Environmental Engineering“ Magazine, 
AGH University of Science and Technology, Poland, 
http://www.gaee.agh.edu.pl/index_en.html  

- Scientific Commettee of the International Diyarbakir Symposium, 2-5 November 
2016, http://www.diyarbakirsempozyumu.org/post/8084/sempozyum-kurullari  

- Organizing Commettee of International Scientific Conference “Conserving Soil 
and Water”, 31.08-3.09, 2016, Burgas, Bulgaria http://conserving-soils.eu/  

- Moderator of the “Envorinment Protection and Natural Resources Management” 
Section of the 7th International Scientific Symposium “AgroSym 2016”, 6-
9.10.2016, Jahorina, Bosnja and Herzegovina 

• Доц. д-р инж. Милена Мотева е изнесла лекции в катедра „ГИС, оценки 
на земя и недвижимо имущество“, Харковски университет за градско 
стопанство, Харков, Украйна, май 2016  
Катедра „Висша геодезия“ 

• Проф. д-р инж. Славейко Господинов - участие в научни комитети на 
международните симпозиуми Славянский форум, XIII Международой 
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научно-практической конференции „Математические методьi и модели за 
анализа и прогнозирования развития социально-економических процесов 
черноморского побрежья Болгарии“ 9-15 сентября 2016 и World 
Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016) 
Престижно международно признание през 2016 година получиха 

двама преподаватели от Геодезически факултет при УАСГ: 
• На 18.02.2016г. Руската академия по космонавтика избра проф. д-р 

инж. Славейко Господинов за редовен почетен член. На 11.03.2016 г. 
Генералната асамблея на Международната академия на науките 
Евразия избра проф. д-р инж. Славейко Господинов за свой редовен 
член. Двете дипломи бяха връчени на проф. Господинов в Москва, на 
30.05.2016 г. от акад. Валерий Григорьевич Бондур; 

• По време на 6-тия Съмит за дигитална земя, в Пекин, Китай, 7-8 юли 
2016 г., проф. д-р инж. Теменужка Бандрова, член на 
Консултативния съвет на Международното общество за дигитална 
земя и Председател на комитета за млади учени получи диплома и 
награда за нейния принос за развитие и организиране на 3-тия Съмит 
за дигитална земя, 2010 г. в гр. Несебър, България. 

 
3.3. Научни публикации и доклади 
Броят на монографиите, публикациите у нас и в чужбина, участието с 

доклади на национални и международни конференции на преподаватели за 
отчетният период е обобщен в Таблица 17. За периода е разработен е 1 
електронен учебник и 4 броя лекционни материали в електронен вид. 

Таблица 17 
Вид публикация/доклад за 2016 г. Брой 
Монографии 2 
Статии публикувани в Р България 24 
Статии публикувани в чуждестранни издания 12 
Общо публикации 36 
Доклади на симпозиуми проведени в Р България 22 
Доклади на симпозиуми проведени извън Р България 16 

Общо доклади 38 
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Доц. Иван Кунчев е член на редакционната колегия на Годишника на 
УАСГ, като отговорен редактор за Геодезически факултет. 

При пресмятане на броя публикации и доклади на преподавател за 
периода (съотношение общи брой публикации(доклади)/брой преподаватели) се 
получават по-малко от 1 публикация годишно на преподавател (0,69 
публикации/преподавател) и по-малко от 1 доклад годишно на преподавател 
(0,73 доклада/преподавател). Тези резултати не са задоволителни и се отчита, че 
трябва да се работи за повишаване на публикационната активност на всички 
преподаватели. Очаква се с приемането на новия учебен план да се активизира 
подготвянето на учебна литература (учебници, ръководства, лекции и 
упражнения), за подсигуряване на учебни материали по всички дисциплини. 

 

3.4. Експертна дейност 
• Проф. дтн инж. С. Василев и доц. д-р инж. И. Кунчев - Експертно 

становище относно разработен в изпълнение на Договор № УР -
051/29.01.2014 с предмет "Разработване на ПУ на НП "Пирин" за периода 
2014-2023", Проект № DIR-5113325-3-91 "Устойчиво управление на НП 
"Пирин" и резерват „Тисата“, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013", 
цифров модел на релефа на територията на НП "Пирин", относно 
съответствието на модела с изискванията на техническата спецификация – 
точност до 50 см височинно и по хоризонтала. Възложител – МОСВ 

• Проф. д-р инж. П. Малджански – експерт към Национална агенция за 
оценяване и акредитация 

• Доц. д-р инж. И. Кунчев – участие в работна група по Проект „Изготвяне на 
техническо задание за надграждане на информационните системи на АГКК“, 
Възложител АГКК 

• Доц. д-р инж. И. Кунчев - член на постоянна комисия следакредитационно 
наблюдение и контрол към Национална агенция за оценяване и акредитация  

• Доц. д-р инж. М. Илиева е член на Член на Работна група №35 "Космическа 
политика" към Съвета по европейски въпроси на Министерски съвет 

• Доц. д-р инж. Б. Александров и доц. д-р инж. Ю. Цановски взеха участие 
в 24-та Българска антарктическа Експедиция 

• Участие в работни срещи в АГКК за обсъждане качеството на кадастралната 
карта и контрола по качеството и, както и нормативната уредба по геодезия, 
картография и кадастър  

• проф. д-р инж. Сл. Господинов и проф. д-р инж. Ел. Пенева - Експертна 
дейност към Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

• проф. д-р инж. Сл. Господинов - Нивелачна линия №11 от ВНР №4 Русе до 
ВНР №21 Левски/125 км/ нивелачни полигони №IV и №V, експертна дейност 
АГКК 

• проф. д-р инж. Сл. Господинов - Преизмерване на линии от държавната 
нивелачна мрежа I-ви клас, експертна дейност АГКК 

• Доц. д-р инж. М. Мотева - „Разработване на актуални норми за 
водопотребление на земеделските култури“ - възложител МЗХ чрез ССА 
(договор с МЗХ) с цел изработване на Наредба за норми на водопотребление. 
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(Постановление 371 на МС/от 22.12.2016 г. за приемане на Наредба за 
нормите за водопотребление) 

 
4. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 
Основен елемент за провеждане на качествена учебна и 

научноизследователска дейности е наличието на съвременно техническо 
оборудване и материална база. Подобряването на материално-техническата база 
на ГФ е приоритетна и постоянна задача на деканата. Работи се по 
активизирането на преподавателите за участие в проекти с цел изграждане, 
обновяване и модернизация на необходимата образователна и научна 
инфраструктура. Кандидатстването по Оперативни програми, международни и 
национални проекти изисква целенасочена допълнителна работа и трябва да 
бъде приоритет на катедрите към факултета в краткосрочен и средносрочен 
план.  

В края на месец септември 2016 г. в УАСГ стартира изпълнението на 
проект BG16RFOP001-3.003-0009 „Обновяване и модернизация на 
образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия“ по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“, 
приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ от Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от УАСГ, а 
общата му стойност възлиза на 3 072 273,28 лв., с продължителност 30 месеца. 
Основната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни 
услуги в сферата на висшето образование чрез обновяване на материалната база 
на УАСГ. Основната цел на проекта е подобряване на материално-техническата 
база в УАСГ, като сградата, която подлежи на ремонт е сградата на Ректората. 
По проекта е заложено обновяване и оборудване на учебни зали, лаборатории и 
кабинети в сградата на Ректората, която се ползва основно от ГФ за учебна 
дейност. 

Компютърно и програмно осигуряване на лаборатории и кабинети 
на преподаватели 

Отчитайки текущото състояние и финансовата обезпеченост на УАСГ 
към момента, може да се отчете, че компютърното (вкл. мрежови и интернет 
достъп) и програмно обезпечаване е на сравнително добро ниво. 

В обучението се въвеждат нови софтуерни продукти и се осъвременяват 
съществуващи. Работи се с продукти на водещи производители на базов и 
специализиран софтуер в професионално направление „Архитектура, 
строителство и геодезия“ като: Autodesk, ESRI, Adobe, Microsoft, Corel 
Corporation, QGIS на OSGeo и др. 

През 2016 г. УАСГ получи 500 академични лиценза за обучение на 
студенти и докторанти с продукти на фирмата Bentley за професионално 
направление „Архитектура, строителство и геодезия“. 

Геодезически факултет при УАСГ от 2014 г. ползва академични лицензи 
за обучение на студенти и докторанти в различните зали и компютърни 
лаборатории на територията на факултета с продукти на фирма ESRI.  
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От 2016 г. Геодезически факултет при УАСГ може да използва и 150 
академични лиценза за обучение на студенти и докторанти в различните зали и 
компютърни лаборатории на територията на факултета с ГИС MapInfo 
Professional на фирмата Pitney Bowes Software. 

През месец февруари 2017 г. в зали 406, 407 и 408 бяха инсталирани 
новите версии 2017 на програмните продукти на Аутодеск – AutoCAD, 
AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, Raster Design.  

През месец февруари 2017 г. в зали 406, 407 и 408 със съдействието на 
ЕСРИ България е обновен лицензът на софтуера ArcGIS. 

През отчетния период бяха ремонтирани мултимедийните проектори в 
зали 318 и 406, мастиленоструйния плотер HP Design Jet (ползван за учебните 
практики по Геодезия провеждани на УОБ „Семково“), както и бе извършена 
диагностика на мултимедийния проектор в зала 408.  

След всеки семестър се извършва профилактика на компютрите, мрежата 
и интернет достъпа в зали 406, 407 и 408.  

По проект към ЦНИП - УАСГ, ръководен от доц. д-р инж. М. Мотева, са 
закупени две нови конфигурации (компютри и периферни устройства) за 
учебно-методическия кабинет 405, който се ползва от катедра „Земеустройство 
и аграрно развитие“. 

Подсигурено е допълнително оборудване към лабораторията по „Висша 
геодезия“ с компютърни конфигурации и периферия по проект към ЦНИП - 
УАСГ № БН 177/15, ръководител проф. д-р инж. Сл. Господинов. Закупени са 
скенер и цветен принтер за канцеларията на деканата по проекти на катедра 
„Висша геодезия“ към ЦНИП-УАСГ за 2016 г. 

По проект BG16RFOP001-3.003-0009 „Обновяване и модернизация на 
образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия“ е предвидено доставка, инсталиране и конфигуриране на нови 
сървъри за нуждите на ГФ и нови компютри за зала 407. 

От пролетта на 2016 г., УАСГ участва като съучредител в Консорциум 
„Наследство БГ“. Основната цел на този консорциум е изграждане на Център за 
върхови постижения „Наследство БГ“ по ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, приоритет „Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии“. ГФ участва активно в подготовката на 
документацията за кандидатстване – под ръководството на зам.-декана на ГФ по 
учебната дейност и преподаватели от катедри „Фотограметрия и картография“ и 
„Геодезия и геоинформатика“. Проектното предложение на ГФ е свързано с 
изграждане на Централна научно-изследователска лаборатория за 
документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-
НКН) в УАСГ. Проектното предложение предвижда доставка на съвременно 
компютърно и програмно осигуряване, което ще подпомогне значимо 
научноизследователската дейност във факултета. 

В годишният отчет на катедра „Геодезия и геоинформатика“ се 
отбелязва, че (1) компютърното оборудване на Лабораторията за обучение по 
кадастър (зала 400) е остаряло и с недостатъчен капацитет за изпълнение на 
учебни задачи, планирани основно в обучението по магистърска програма 
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„Кадастър“; (2) компютърните конфигурации в зала 406 са недостатъчни; (3) 
зала 410, ползвана като лекционна е необходимо да се оборудва със стационарен 
проектор; (4) зали 406, 407 и 408 се управляват от един администратор и част от 
сървърите са централизирани. 

В годишният отчет на катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ се 
посочва, че материалната база на катедрата не е на необходимото ниво. Въпреки 
закупените две нови конфигурации (компютри и периферни устройства за 
учебно-методическия кабинет 405), все още част от преподавателите нямат 
компютри и периферни устройства. 

В годишният отчет на катедра „Висша геодезия“ се отбелязва, че зала 
520, която се ползва като лекционна е необходимо да се оборудва със 
стационарен проектор. 

Обновяването на компютрите в лабораториите и залите (освен за 
факултетните лаборатории - зали 407 и 408), както и обезпечаване с такива в 
кабинетите на преподавателите трябва да бъде приоритетна цел на катедрите, 
които трябва да бъдат активната страна в търсенето на възможности за това 
(оперативни програми, национални и международни проекти, университетски 
теми, спонсорство и т.н.). 

Геодезическо, фотограметрично и картографско оборудване и 
апаратура 

Формално, ГФ при УАСГ разполага с най-много геодезическо, 
фотограметрично и картографско оборудване и апаратура измежду 
университетите предоставящи обучение по професионално направление „5.7 – 
Архитектура, строителство и геодезия“. Трябва да се отбележи обаче, че е 
необходимо да се предприемат мерки за по-добро оборудване и постепенно 
осъвременяване с оборудване и апаратура, в съответствие с последните 
тенденции в професионалното направление. 

Преди началото на учебната 2016/2017 близо 50% от наличните тотални 
станции преминаха през проверка и калибриране с любезното съдействие на 
АГКК. 

По проекти на катедра „Висша геодезия“ към ЦНИП-УАСГ за 2016 г са 
закупени два комплекта дигитални нивелири Stonex D2 за нуждите на 
обучението по дисциплини към катедрата. 

Деканата на ГФ разчита по представеното по-горе проектно предложение 
за изграждане на ЦНИЛ-ДМ-НКН в УАСГ да бъде доставено съвременно 
геодезическо, фотограметрично и картографско оборудване и апаратура – 
наземна лазерна сканираща система, летателен безпилотен апарат за 
картографиране, фотограметричен скенер, DSLR фотоапарат, GNNS 
оборудване, автоматизирани сканиращи тотална станция, 3D принтер. 

През отчетния период катедра „Геодезия и геоинформатика“ отбелязва, 
че геодезическият инструментариум (тотални станции, нивелири) е в достатъчен 
брой за нормално провеждане на летните практики. Проблем обаче остава 
техническата им поддръжка през учебната година – необходимо е да се назначи 
сервизен техник, който да може да замени инж. Петър Бочев. 
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Деканата на ГФ приканва и катедрите да обсъдят и предприемат действия 
в търсенето на възможности за доставка на оборудване и апаратура, в 
съответствие с последните тенденции в професионалното направление.  

 
5. КАДРОВА ПОЛИТИКА 
Кадровата политика на УАСГ е съобразена със състоянието на 

университета и в страната и е насочена към подобряване на качеството на 
образование и финансовото състояние в университета. С оглед на тези 
обстоятелства Академичният съвет на УАСГ прие следните решения, като част 
от антикризисните мерки и за повишаване на качеството на преподавателския 
състав: 
• да се прекратят трудовите правоотношения на всички преподаватели, 

навършили пенсионна възраст и работещи на безсрочни договори, както и да 
не се сключват договори за гост-преподаватели. В резултат на това решение 
един професор бе пенсиониран и на двама гост-професори не се удължиха 
договорите.  

• обявяването на конкурси за хабилитация да се извършва само в случаите, в 
които броят на хабилитираните преподаватели в съответната катедра не 
надхвърля 50% от състава й. Това решение се очаква да отпадне при 
подобряване състоянието на университета. 

• създадена бе комисия за изготвяне на критерии и изисквания за заемане на 
академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в УАСГ. 
Членове на комисията от ГФ са доц. И. Кунчев и проф. Станислав Василев. 
Комисията трябва да представи предложение за критерии академично 
израстване в УАСГ през месец май 2017 г. 

Кадровата политика на ГФ се провежда в съответствие с приетите 
правилници и решения на АС на УАСГ, които са в съответствие с изискванията 
на Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за развитие на академичния 
състав в Р. България и правилниците за приложението им. Основните звена, в 
които се определя развитието на академичния състав във факултета са 
катедрите. В годишните отчети на катедрите към факултета е изискано да се 
представи план за развитие на кадровия състав. Три от катедрите са представили 
подробен план за развитие, три от катедрите са отчели състоянието към 
момента.  

Общият брой на преподаватели във факултета е 52, от които 21 са 
хабилитирани (8 професори и 13 доценти) и 31 са нехабилитирани (10 главни 
асистенти и 21 асистенти) (Таблица 1). Броят на хабилитираните преподаватели 
е намален с 1 пенсиониран преподавател и увеличен с двама хабилитирани 
преподаватели. 

През периода приключиха успешно следните конкурси за академични 
длъжности: 

• 2 за „професор“ – проф. д-р инж. Анна Стоева и проф. д-р инж. 
Маргарита Мондешка от катедра „Земеустройство и аграрно 
развитие“ 
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• 2 за „доцент“ – доц. д-р инж. Юри Цановски (катедра „Висша 
геодезия“) и доц. д-р инж. Кристина Микренска (катедра „Геодезия 
и геоинформатика“) 

• 2 за „асистент“ – ас. инж. Георги Танчев (катедра „Земеустройство 
и аграрно развитие“) и ас. инж. Светослав Геков (катедра „Геодезия 
и геоинформатика“) 

Обявени са 2 конкурса за академични длъжности към катедра „Приложна 
геодезия“ - 1 за „доцент“ и 1 за „главен асистент“. 

Защитените докторски дисертации за периода са общо 5 – 1 в катедра 
„Геодезия и геоинформатика“, 1 в катедра „Приложна геодезия“ и 3 в катедра 
„Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ (защитили 2 БАН и 
1 в ШУ „Епископ Константин Преславски“).  

Отчислени с право на защита са 4 асистенти, докторанти самостоятелна 
форма на обучение – 2 от катедра „Геодезия и геоинформатика“, 1 от катедра 
„Дескриптивна геометрия и и инженерно-строителна графика“ и 1 от катедра 
„Висша геодезия”. 

Зачислени са 2 асистенти за докторанти самостоятелна форма на обучение 
от катедра „Земеустройство и аграрно развитие“. 

Кадровото състояние по катедри е следното: 
• Катедра „Висша геодезия” – двамата асистенти са зачислени за 

докторанти на самостоятелна форма на обучение, като единият е 
отчислен и е в процедура по защита на дисертационния си труд. 
Съотношението хабилитирани/нехабилитирани позволява 
обявяване на 1 конкурс за „доцент“. 

• Катедра „Геодезия и геоинформатика” – от петимата асистенти 
двама са отчислени с право на защита, трима не са зачислени за 
докторанти, като единият от тях е новоназначен. Броят на 
хабилитираните е 50 % от общия брой преподаватели и не 
предполага обявяване на конкурси за „доцент“. Ръководителят на 
катедрата посочва, че с оглед на преизпълнението на годишната 
норма има нужда от разширяване на състава на катедрата. 

• Катедра „Приложна геодезия” - от петимата асистенти единият 
притежава ОНС „доктор” и участва в конкурс за „главен асистент“, 
останалите асистенти не са зачислени за докторанти. При успешно 
приключване на конкурса за „доцент“ броят на хабилитираните ще 
стане 33 % от общия брой преподаватели, което ще позволява 
обявяване на конкурси за „доцент“ (при запазване на общия брой). 

• Катедра „Фотограметрия и картография” – няма асистенти, 
броят на хабилитираните е 55 % от общия брой преподаватели и не 
предполага обявяване на конкурси за „доцент“. 

• Катедра „Земеустройство и аграрно развитие” – три асистента - 
двама са зачислени за докторанти на самостоятелна форма на 
обучение, а един е новоназначен. Броят на хабилитираните е 57 % 

- 28 - 



Отчетен доклад за дейността на Геодезически факултет  Март 2016 г. – Февруари 2017 г. 
 

от общия брой преподаватели и не предполага обявяване на 
конкурси за „доцент“. Обучението по специалности УУЗИ и УЕИП 
се поема основно от преподаватели от тази катедра. Едно от 
основните направления в тези специалности е в областта на 
икономическите науки, което се покрива от хонорувани 
преподаватели. Поради тази причина ръководителят на катедрата 
изразява необходимост от обявяване на конкурс за хабилитиран 
преподавател или главен асистент в областта на икономическите 
науки, който може да се обяви през 2018 г., когато се очаква да се 
пенсионира един професор. В катедрата е приет и петгодишен план 
за развитието на кадровия й състав. 

• Катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна 
графика” – шест асистента, трима от които притежават ОНС 
„доктор”, а един е в процедура за защита на дисертацията си. Двама 
от асистентите не са зачислени за докторанти, като на единият от 
тях предстои пенсиониране. Ръководителят на катедрата предвижда 
обявяване на три конкурса за „главни асистенти“, един за „доцент“ 
и един за „асистент“.  

 
6. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
Административната дейност в деканата е интензивна, но протича 

безпроблемно и по план, спрямо текущите задачи. Регулярно са провеждани 
декански и факултетни съвети в почти пълен състав, на които отговорно са 
поставяни задачи и са вземани решения. Деканатът изказва благодарност на 
ръководителите катедри за съдействието им за успешно приключилите и текущи 
дейности във факултета.  

Работата във факултетната канцелария се придвижва ритмично и 
спокойно. През периода бе пенсионирана г-жа Росица Неделева, уважаван 
служител, която дълъг период изпълняваше отлично задълженията си като 
„организатор на факултетната канцелария“. На нейно място като „организатор 
факултетна канцелария“ бе назначена инж. Цветана Радева, която с желание, 
отговорно и с успех навлезе в работата. За въвеждането й в работата в деканата 
съдейства г-жа Росица Неделева и останалите служители. Другият служител в 
канцеларията е г-жа Емилия Николова, която изпълнява длъжността „инспектор 
факултетна канцелария“. Г-жа Емилия Николова е дългогодишен компетентен 
служител, работи с разбиране и съпричастност със студентите и е запозната 
отлично с дейностите в деканата. Изрядното организиране и провеждане на 
дейностите във факултета не може да се осъществи без всеотдайната работа на 
секретарите катедри - г-жа Красимира Савова (катедри „Геодезия и 
геоинформатика” и „Висша геодезия), инж. Лилия Балабанова (катедри 
„Земеустройство и аграрно развитие” и „Дескриптивна геометрия и инженерно-
строителна графика“) и безвъзмездно изпълняващата длъжност секретар инж. 
Елена Пейчинова (катедри „Фотограметрия и картография” и „Приложна 
геодезия“).  
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За спокойното протичане на административните дейности в катедри 
„Фотограметрия и картография” и „Приложна геодезия“ е необходимо да се 
назначи един служител на длъжност „секретар катедра“. 

Работата със студентите е приоритет в дейностите на деканата. Усилията 
са насочени към подобряване на комуникацията на студентите с 
преподавателите, включването им активно в учебния процес и дейностите на 
ГФ. Мотивирането им за активно участие в учебния процес може да стане с 
подобряване на комуникацията с преподавателите и ангажирането им във 
всички инициативи на ГФ. Това би довело до тяхната по-добра успеваемост в 
учебния процес и би подпомогнало бъдещата им реализация. За изпълнението 
на тези задачи през периода е търсено мнението на студентите за качеството на 
учебния процес чрез провеждане на анкети и регулярни срещи с деканското 
ръководството, разгледани са голям брой молби и са взимани индивидуални 
решения за успешното протичане на учебния процес, стимулирано е участието 
на студенти в научни прояви, осъществени са контакти и са сключени 
споразумения за сътрудничество с институции, браншови организации и 
потребители на кадри в професионалните направления на специалностите към 
факултета.  

Работата със студентите ставаше с активното участие на членовете от 
студентски съвет от ГФ – бившите членове инж. Цветомир Ненов, инж. Елица 
Узунова, инж. Златислав Марчев, инж. Ралица Нешева и настоящият Радост 
Дженкова. 

Отчетът отразява основните дейности в Геодезически факултет за 
едногодишния период, които са извършени с помощта и от всички 
преподаватели и студенти. По-голямата част от преподавателите са 
съпричастни и ангажирани в дейността на факултета. Желанието на 
деканата е да се мотивират преподавателите, които не са активни да се 
убедят в ползата от съдействието им за развиване на качествена учебна и 
научноизследователска дейност. Това би спомогнало за приобщаването и 
припознаване от страна на студентите на университета като място, което е 
от първостепенно значение за бъдещото им развитие. 

 
 

14.02.2017 г.  Декан на Геодезически факултет 

       проф. д-р инж. Е. Пенева-Златкова 
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