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▪ Отчетът обхваща периода: януари 2020 г. - януари 2021 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 5 катедри: „Висша геодезия”, „Геодезия и геоинформатика”, 

„Приложна геодезия”, „Фотограметрия и картография”, „Устойчиво 

земеползване и управление на имоти”. В периода катедра „Земеустройство и 

аграрно развитие“ се преименува на „Устойчиво земеползване и управление на 

имоти”. 

Таблица 1 

Преподавателски състав ГФ, декември 2019, Справка отдел „Човешки ресурси” 

КАТЕДРА Професори Доценти Гл.ас. д-р 
Асистен

ти 
ОБЩО 

Висша геодезия 2 1 4 1 8 

Геодезия и геоинформатика - 5 2 5 12 

Приложна геодезия - 4 6 4 14 

Направление ПГ  3 4 2 9 

Направление ДГиИСГ  1 2 2 5 

Фотограметрия и картография 4 1 5 - 10 

Устойчиво земеползване и 

управление на имоти 
1 2 

2 + 1 
половин 

щат 
3 

8 + 1 
половин 

щат 

ОБЩО 
7 13 

19 + 1 
половин щат 

13 52+ 1 
половин 

щат 20 хабилитирани 33 нехабилитирани 

Във факултета преподавателите са общо 54 на брой, от които 20 са 

хабилитирани (7 професора и 13 доцента) и 34 са нехабилитирани (20 главни 

асистенти и 13 асистенти), като един преподавател на длъжност „главен асистент“ 

е на половин щат. Служителите са 7 на брой. Броят на преподавателите по катедри 

и броят и длъжностите на служителите са дадени в Таблици 1 и 2. 

Таблица 2 

Служители ГФ, декември 2018, Справка отдел „Човешки ресурси” 

ОТДЕЛ Длъжност Брой  ОБЩО 

Деканат - факултетна канцелария 
Инспектор 1 

2 
Организатор 1 

Кат. Геодезия и геоинформатика Секретар 1* 1 

Кат. Фотограметрия и картография Геодезист  2 2 
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Изчислителна лаборатория Системен оператор 1 1 

Геодезически склад Организатор 1 1 

ОБЩО  7 7 

* от месец септември 2020 г. на граждански договор 

Към януари 2021 година съставът на катедрите е следният:  

➢ Катедра „Висша геодезия”: 3 хабилитирани преподаватели, 4 главен 

асистент и 1 асистент 

➢ Катедра „Геодезия и геоинформатика”: 5 хабилитирани преподаватели, 

2 главен асистент и 5 асистент. 

Един главен асистент е бил в отпуск по майчинство до септември 2020 г. 

Един асистент е напуснал юли 2020 г. и един преподавател на длъжност 

„асистент“ е назначен през септември 2020 г. след успешно проведен конкурс. 

➢ Катедра „Приложна геодезия”: 4 хабилитирани преподаватели, 6 главен 

асистент и 4 асистент 

Направление Приложна геодезия – 3 хабилитирани преподаватели, 4 

главен асистент, 2 асистент 

След проведен конкурс е назначен един преподавател на длъжност 

„асистент“ от месец октомври 2020 г.  

Един преподавател на длъжност „главен асистент“ е в продължаващ 

отпуск по майчинство от 2018 г. 

Направление Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна 

графика – 1 хабилитиран преподавател, 2 главен асистент и 2 асистент 

През отчетния период е назначен един преподавател на длъжност 

„асистент“ от месец октомври 2020 г., след успешно проведен конкурс. 

Един преподавател на длъжност „доцент” е преназначен в катедра 

„Математика“, Факултет по транспортно строителство. 

Един преподавател на длъжност „асистент” е преназначен в катедра 

„Физика“, Хидротехнически факултет. 

➢ Катедра „Фотограметрия и картография”: 5 хабилитирани 

преподаватели, 5 главен асистент и 2 инженер.  

Един преподавател на длъжност „главен асистент“ е в продължаващ 

отпуск по майчинство от 2018 г. 

➢ Катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти”: 3 

хабилитирани преподаватели, 3 главни асистенти и 3 асистенти.  

Конкурсите за ОНС „доктор” и за заемане на академичните длъжности , 

„асистент“, „главен асистент” и „доцент“ 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 три специалности, 

едната от които в две форми на обучение:  

- специалност „Геодезия”- образователно квалификационна степен 

„магистър” - редовна и задочна форми на обучение;  

- специалност „Устройство и управление на земи и имоти” – 

образователно квалификационна степен „бакалавър” - редовна 

форма на обучение; 

- специалност „Управление на европейски инфраструктурни 

проекти” – задочна форма на обучение. 

1.3. Лаборатории  

През отчетния период, 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“;  

- Учебно-методичен кабинет към катедра „УЗУИ“; 

- Лаборатория по химия и физика на почвите; 

- Геодезически склад.  

 

2. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

2.1. Учебен план 

През отчетния период бяха актуализирани и оптимизирани учебните 

планове на трите акредитирани специалности на факултета: „Геодезия”, 

„Устройство и управление на земи и имоти” и „Управление на европейски 

инфраструктурни проекти”. 

 

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

учебен график за 2019/2020 и 2020/2021 учебни години. Броят на записаните в 

първи курс студенти за учебна 2020/2021 година беше удовлетворителен за 

факултета, като трябва да се отбележи, че приемът за първи курс за специалност 

„Геодезия” - редовно обучение беше изпълнен на 95 %, а за специалност 

„Устройство и управление на земи и имоти” беше изпълнен на 75 %. 

В момента в Геодезически факултет се обучават 393 студента, от които 47 

в задочна форма на обучение.  

Справка за броя на записаните студенти по специалности към ГФ е даден 

в Таблици 3 и 4.  
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Таблица 3 

Справка брой студенти учебна летен 2019/2020 и зимен 2020/2021 година 

СПЕЦИАЛНОСТ КУРС 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 

2019/2020 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 

2020/2021 

ОКС 

„магистър“ 

Геодезия 
Редовно обучение 

I 81 83 

II 57 72 

III 52 55 

IV 40 51 

V 31 дипломанти 12 дипломанти 

Общо 261 273  

ОКС 

„магистър“ 

Геодезия 
Задочно обучение 

I нулев прием нулев прием 

II 12 - 

III - 13 

IV 13 - 

V 18 13 

VI 6 дипломанти 
19 + 

(2 дипломанти) 

Общо 49 47 

ОКС 

„бакалавър“ 

УУЗИ 

Редовно обучение 

I 18 15 

II 8 16 

III 8 8 

IV 13 8 

 1 дипломант 4 

Общо 48 51 

Общо ГФ 358 371 

Таблица 4 

Справка брой студенти летен 2019/2021 и зимен 2020/2021 година в Магистърски програми 

СПЕЦИАЛНОСТ КУРС 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 

2019/2020 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 

2020/2021 

ОКС 

„магистър“ 

УЕИП 

Задочно обучение 

I 5 4 

II - 5 

 7 дипломанти 3 дипломанти 

Общо 12 12 

Качество на учебния процес, връзка с потребители на кадри  

Преподавателите във факултета провеждат обучение на високо ниво, 

въпреки обективните затруднения свързани с пандемичната обстановка. 

Положителна страна във връзка с наложените ни затруднения за провеждане на 

нормален учебен процес е активизирането на преподавателите да доразработят и 

предоставят учебни материали, които са предоставени за ползване в електронна 

среда. Разработени са и са качени в личните страници на преподавателите и в 

електронната платформа за обучение различни по вид материали като 

методически указания, записки, лекции, презентации, видео уроци, както 

основните източници за подготовка по дисциплината. Преподавателите 
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провеждаха обучение в електронна среда като ползваха електронната платформа 

MS Teams, електронната платформа на УАСГ, Zoom, както и комуникация по 

електронна поща и др. Преподаването и комуникацията със студентите в 

електронна среда изисква повече време и усилия на преподавателите и 

студентите. Ползването на електронни ресурси и средства би подпомогнало 

значително провеждането на нормален учебен процес. 

Продължава успешното съвместно сътрудничество с основните държавни 

институции в областта на геодезията, картографията и инвестиционното 

проектиране – Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Военно–

географската служба, с браншовите организации – Камара на инженерите по 

геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Асоциация на 

геодезическите фирми, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, 

както и с водещи геодезически фирми и представители и дистрибутори на 

геодезическа апаратура. През периода Геодезически факултет имаше съвместни 

дейности с Автомагистрали ЕАД. 

Качеството на учебният процес е приоритет на факултета, същото се следи 

непрекъснато в деканата. Съгласно приета (АС на УАСГ проведен на 15.11.2017 

г.) Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ, беше избрана 

Факултетна комисия по качеството - ФКК (решение на ФС на ГФ от 28.11.2017 

г., Протокол № 73) и бяха избрани Катедрени отговорници по качеството. 

Факултетната комисия по качество представя годишен доклад, въз основа на 

семестриалните отчетите на катедрените отговорници по качество, който се 

обсъжда и приема факултетен съвет.  

През отчетния период завърши процедурата по атестиране на 8 

преподаватели: 3 заемащи академичната длъжност „доцент“, 4 заемащи 

академичната длъжност „главен асистент“ и 1 заемащ академичната длъжност 

„асистент“. По катедри, атестираните преподаватели бяха както следва: катедра 

„Висша геодезия“ – 1; катедра „Геодезия и геоинформатика“ – 2; катедра 

„Приложна геодезия“ – 1; катедра „Фотограметрия и картография“ – 3; катедра 

„УЗУИ“ – 1. Съгласно действащия „Правилник за атестиране на академичния 

състав в УАСГ“ (приет на заседание на АС на УАСГ на 18.05.2017 г., Протокол 

№ 19), всички преподаватели получиха положителна оценка на атестацията в 

съответствие с получените резултати. 

В края на всеки семестър се провежда анкета със студенти от специалности 

„Геодезия“ и „УУЗИ“. Анкетата се организира, провежда и обобщава от 

Студентски съвет. С получените резултати са запознати ръководителите на 

катедри с цел обсъждане на катедрени съвети.  

Учебно натоварване на преподавателите 

Учебното натоварване на редовните и хабилитирани преподаватели към 

катедрите за летен семестър на 2019/2020 и зимен семестър на 2020/2021 година 

по приетата годишна норма е изпълнено от всички преподаватели.  

За учебна 2019/2020 г. за Геодезически факултет процентно часовете над 

нормата спрямо нормативната годишна заетост е 54,6%, като за катедра „Висша 
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геодезия“ са 22,4%, за катедра „Г и г“ са 89%, за катедра “ПГ“ са 55,4%, за катедра 

„УЗУИ“ са 43,5% и катедра „ФиК“ са 47,6 %. 

Учебни програми и учебни помагала 

За отчетния период във връзка със създалата се епидиомиологична 

обстановка и преминаването към преподаване в електронна среда, 

преподавателите от факултета преобладаващо публикуваха учебни материали и 

помагала, включително и видео материали, по дисциплините, които водят. Също 

така са съставени нови програми по учебни дисциплини, както и актуализирани 

такива. 

През 2020 г. има издаден един учебник „Основи на картографирането“ с 

автори проф. Станислав Василев и гл.ас. Силвия Маринова, 326 страници. 

Издадените учебни помагала и разработени и актуализирани учебни 

програми са дадени по-долу по катедри. 

Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

Учебни програми: 

• Доц. Б. Александров – нова учебна програма за дисциплината „ГИС в 

океанологията“, за спец. „Геодезия“, спец. „ГеоИС“. 5 курс, избираема; 

• Доц. Хр. Дечев – актуализация в плана за упражнения по дисциплина 

„Кадастър 1“; 

• Гл. ас. Т. Илиева – нова учебна програма за дисциплината „Пространствени 

бази данни“, за спец. „Геодезия“, спец. „ГеоИС“, 5 курс; 

• Гл. ас. Г. Антова – актуализирана програма по дисциплината „Наземно 

лазерно сканиране“ за спец. „Геодезия“, спец. „ГеоИС“, 5 курс; 

• Ас. К. Николов – нова учебна програма за дисциплината 

„Геоинформационни системи в уеб среда“, за спец. „Геодезия“, спец. 

„ГеоИС“, 5 курс. 

Учебни помагала:  

• Доц. Кунчев – публикувани в електронната платформа на университета 

актуализирани Записки на лекции по: CAD системи; Геодезия II ч.; Проектиране 

на инф. с-ми за Земята; 

• Ас. Р. Николов: 

− Методически указания за упражненията по дисциплината „Геодезия 2 

част“; 

− Видео уроци за част от упражненията по дисциплината „CAD системи“; 

• Ас. П. Георгиева: 

− Методически указания за част от упражнения по дисциплината „МОГИ“; 

− Видео уроци за част от упражнения по дисциплината Геодезия 1 част; 

− Видео уроци за част от упражнения по дисциплината „Геодезия“, 

Архитектурен факултет; 

− Видео уроци за част от упражнения по дисциплината „Геодезия“, ХТФ; 

• Ас. В. Павлова: 

− Видео уроци по дисциплината „CAD системи“; 

− Видео уроци за част от упражненията по дисциплината „Кадастър 1 част“; 

− Методически указания за част от упражненията по дисциплината 

„Геодезия“, ФТС; 



Отчетен доклад за дейността на Геодезически факултет  Януари 2020 г. – Януари 2021 г. 

 

- 8 - 

• Ас. Л. Фидосова: 

− Видео уроци за част от упражненията по дисциплината „Кадастър 1 част“. 

Катедра „Фотограметрия и картография“ 

Учебни програми: 

• Актуализиране на учебна програма по дисциплината „Основи на 

картографирането“ 

Учебни помагала:  

• Василев Ст., Маринова С. (2020), Учебник Основи на картографирането, 

УАСГ, стр. 326; 

• Бандрова Т., Маринова С. Разработване на упражнения 3 и 4 по Картни 

проекции за дистанционно обучение, публикувани на лични интернет страници 

на УАСГ; 

• Филипов Д. (2020) Разработване на 5 видеоурока за упражнения по 

дисциплина: Дистанционни изследвания и 5 видеоурока по дисциплина: 

Трансформация и интерпретация на космически изображения, достъпни е 

електронната платформа на УАСГ за всички студенти, изучаващи 

дисциплините. 

Катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти“ 

Учебни програми: 

• Проф. М. Мондешка - Разработена нова Учебна програма по дисциплината 

„Опазване на почвите и рекултивация“ от УП на специалност ЛАЛП, АФ; 

Учебни помагала:  

• Проф. М. Мондешка - лекции по дисциплините „Почвознание“, „Екология“, 

„Използване и опазване на земята“, „Опазване на почвите и рекултивация“ – 

Електронна платформа на УАСГ; 

• Проф. М. Мондешка - тестове по дисциплините „Почвознание“, „Екология“, 

„Използване и опазване на земята“, „Опазване на почвите и рекултивация“ – 

Електронна платформа на УАСГ; 

• Проф. М. Мондешка - разработени материали за упражненията по 

„Почвознание“ и „Опазване на почвите и рекултивация“ – Електронна 

платформа на УАСГ и Тиймс (съвместно с ас. Л. Стоянов); 

 

2.3. Разработка и защита на дипломни работи 
За отчетния период са защитени 54 дипломни работи по специалности 

Геодезия, УУЗИ и УЕИП. Дипломните защити са проведени общо в седем сесии 

- по две сесии за специалности Геодезия и УУЗИ и три за специалност УЕИП 

(Таблица 5). По време на дипломните сесии се организират изложби на постери 

на дипломните работи.  

Поради епидемиологичната обстановка, съгласно Заповеди на Ректора на 

УАСГ на дипломните сесии не са канени със съвещателен глас представители на 

основните институции и браншови организации в областта на Геодезията – 

АГКК, ВГС, КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ.  

Общият брой на дипломираните студенти в ГФ е 54, от които 35 

специалност Геодезия, 11 специалност УУЗИ и 8 специалност УЕИП.  

В Таблица 6 са представени защитените дипломни работи по катедри.  
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Таблица 5 

Дипломирани студенти през отчетния период 

януари 2020 – януари 2021 

Дипломна сесия 
Геодезия 

редовно 

Геодезия 

задочно 
УУЗИ УЕИП 

Първа сесия Геодезия 

юли 2020 г. 
22 5 - - 

Първа сесия УУЗИ  

август 2020 г. 
- - 10 - 

Втора сесия УУЗИ  

януари 2021 г. 
  1 - 

Първа сесия УЕИП  

август 2020 г. 
- - - 3 

Втора сесия УЕИП  

януари 2021 г. за випуск 

2020 

- - - 3 

Първа сесия УЕИП  

януари 2021 г. за випуск 

2021 

- - - 2 

Втора сесия Геодезия 

януари 2021 г. 
7 1 - - 

Общо 29 6 11 8 

 
Таблица 6 

Дипломирани студенти по катедри през отчетния период 

КАТЕДРА 
Лятна сесия 

2019/2020 

Зимна сесия 

(втора) 2020/2021 

Общо 

Висша геодезия  6 3 9 

Геодезия и 

геоинформатика  
8 1 9 

Устойчиво земеползване и 

управление на имоти 
1 Геодезия 

10 УУЗИ 

3 УЕИП 

- 

1 

5 УЕИП 

1 Геодезия 

11 УУЗИ 

8 УЕИП 

Приложна геодезия  8 1 9 

Фотограметрия и 

картография 
4 3 7 

Общо  

27 Геодезия 

10 УУЗИ 

3 УЕИП 

8 Геодезия 

1 УУЗИ  

5 УЕИП 

35 Геодезия 

11 УУЗИ 

8 УЕИП 

Положителна практика е изготвянето на доклади от председателите на 

Държавните изпитни комисии. Председателите на държавните изпитни комисии 

към ГФ проф. Славейко Господинов и проф. Маргарита Мондешка са подготвили 

доклади, които предстои да бъдат обсъдени.  

Разработването и защитата на дипломни работи протича в съответствие с 

„Правилник за устройство и дейност на УАСГ“, „Правилник за учебната дейност, 

правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите ”, 

„Правилник за работата на държавните изпитни комисии“ и „Правилник за 

работата на Държавната изпитна комисия в Геодезически факултет на УАСГ ”.  
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2.4. Учебни практики 

Учебните практики протичат по утвърден ежегоден график, в 

необходимия обем и на необходимото ниво. Поради епидемиологичната 

обстановка, съгласно Заповеди на Ректора на УАСГ, учебните практики се 

проведоха на територията на гр. София. Създалата се обстановка за провеждане 

на практиките беше единствено възможната, макар да се отчита факта, че не е 

най-ефективния начин за практическо обучение. 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 учебните бази (УБ) 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. Целта е подсигуряване качество на обучение, в което 

съществена част е практическото обучение, с оглед на което следва да се осигурят 

нормални битови условия за хранене и почивка на студентите и на 

преподавателския състав. Двете бази, ползвани от факултета отговарят на 

техническите изисквания за провеждане на учебните практики, заложени в 

учебната програма по специалност Геодезия, която е специалност от 

регулираните професии. 

Условията за провеждане на практики на територията на УБ „Семково” са 

добри, докато тези на УБ „Веринско” са неблагоприятни. За съжаление всички 

усилия за подобряване на битовите условия на УБ „Веринско” към момента не се 

увенчават с успех, а с оглед епидемиологичната обстановка и забраната за 

провеждане на учебни практики в гореспоменатите бази материалното им 

състояние остава на заден план и става още по-неблагоприятно. Усилията към 

момента на ръководството на факултета и университета са насочени към 

подобряване условията на УБ „Веринско”, като има инициатива от страна на 

Студентски съвет, която значително ще подпомогне тези дейности. 

За специалността УУЗИ се провеждат учебни практики по „Управление на 

територии“, „Учебна практика по поземлени ресурси“ и Оценка на недвижими 

имоти“. От катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ за специалност 

Геодезия се организират учебни практики по „Оценка на недвижими имоти“. 
 

2.5. Подготовка на докторанти 

Към момента в ГФ се обучават общо 12 докторанта - 11 докторанта 

редовна форма и 1 задочна форма. Отчислени са 3 докторанта редовна форма на 

обучение, от които 2 с право на защита и 1 без право на защита. В периода на 

отчета успешно са защитили 2 докторанта в редовна форма на обучение. Справка 

за докторантите към факултета по форма на обучение и катедри е дадена в 

Таблици 7 и 8. 
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Във факултета се обучават един докторант – чужденец, който е към 

катедра „Фотограметрия и картография” от Косово в задочна докторантура под 

ръководството на проф. д-р инж. Теменужка Бандрова.  

Към факултета към момента не се обучават докторанти в самостоятелна 

форма на обучение. 
Таблица 7 

Докторанти редовна форма на обучение 

КАТЕДРА обучавани Отчислени защитили 

Висша геодезия  4 - - 

Геодезия и геоинформатика  1  2 

Устойчиво земеползване и 

управление на имоти 
1 - - 

Приложна геодезия  - 2  

Фотограметрия и 

картография 
5 1 - 

Общо  11 3 2 

Таблица 8 

Докторанти задочна форма на обучение  

КАТЕДРА обучавани отчислени Защитили 

Фотограметрия и 

картография 
1 (чужд.) - - 

Геодезия и 

геоинформатика 
- 1 - 

Общо  1 1 - 

Обучението на докторантите протича в съответствие с „Правилник за 

устройство и дейност на УАСГ“, „Правилник за учебната дейност, правата и 

задълженията на студентите, докторантите и специализантите ”, „Стандарт за 

обучение на докторанти в УАСГ“ и „Правилник за прилагане на Закона за 

развитие на академичния състав в УАСГ“.  

 

2.6. Международна дейност 

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

международна дейност доц. д-р инж. Юри Цановски, който с желание и 

отговорност изпълнява работата си. Целите на деканата са да се сключват 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+.  

Затрудненията в момента са породени от затруднената епидемиологична 

обстановска и най-вече с осъществяванията на пътувания извън граница. 
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В отчетният период следва да се отбележи подновяване на членството на 

Университета и в частност на Факултета в International Society for Photogrammetry 

and Remote Sensing (ISPRS), считано от януари 2021 г. 

Международни студентски практики и обмен 

През отчетния период не са осъществени международни студентски 

практики и обмени. Поради епидиомиологичната обстановка и съответните 

Заповеди на Ректора на УАСГ.  

Програма Еразъм+ 

Координатор на програмата Еразъм+ за ГФ е доц. д-р инж. Кристина 

Микренска. Реализирането на обмена по програма Еразъм+ не се осъществи в 

пълния си обем поради епидиомиологичната обстановка. Поради обстановката не 

се реализира никакъв преподавателски обмен, въпреки заявените желания.  

През отчетния период е актуализиран списъка на предлаганите 

дисциплини за входяща мобилност на студенти, като промени са внесени в 

предлаганите дисциплини и титулярите им, езика на обучение и семестъра на 

обучение. 

Студентските мобилностите от и към ГФ, реализирани по програма 

Eразъм+ за отчетния период са представени в Таблица 9.  
Таблица 9 

Мобилности по програма Еразъм+ за отчетния период, 2020 

 Изходящи мобилности Входящи мобилности 

Студенти  1 4 

Осъществена е една изходяща студентска мобилности от ГФ в 

университет в Испания (Таблица 10). Изходящата студентска мобилност е ниска 

и е по-малко от предходния период. Проблемът се наблюдава и се търси решение 

на ниво ръководство на университета, като допълнително утежняващ фактор е 

COVID-19 кризата. 

Таблица10 

Изходящи студентски и докторантски мобилности, 2020 

Курс на обучение Висше училище Държава Брой 

3 Universitat Politècnica de València's Испания 1 

 

Входящите студентски мобилности за обучение в ГФ са 4 на брой - на 

студенти от Франция и Русия (Таблица 11). 
Таблица 11 

Входящи студентски мобилности, 2020 

Висше училище Държава Брой 

The University of Lille, Polytech Lille Франция 1 

Московски университет по картография и 

геодезия (МИИГАиК) 

Русия 3 

 Общо 4 

През отчетния период изходящи мобилности на преподаватели и 

служители няма. 
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Все още е налично мнението на преподавателите от факултета, че часовете 

по Програмата Еразъм+ не са подобаващо оценени в приетата през месец 

декември 2016 г. „Наредба за определяне на нормативната и наднормативна 

заетост“. Това води до отказ на преподаватели да предлагат и провеждат курсове, 

което затруднява провеждането на програмата. В този контекст можем да 

изкажем благодарност на всички преподаватели от ГФ, работили със студенти по 

програмата Еразъм+. Част от тях са доц. д-р инж. Кристина Микренска, доц. д-р 

инж. Христо Дечев, проф. д-р инж. Славейко Господинов, доц. д-р инж. Юри 

Цановски, гл.ас. д-р инж. Емилия Илиева, доц. д-р инж. Тодор Костадинов, проф. 

д-р инж. Елена Пенева, гл.ас. д-р инж. Гергана Антова, гл.ас. д-р инж. Надежда 

Ярловска 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 финансирани от ЦНИП-УАСГ: 

1. Проект Д-136/20 към ЦНИП на УАСГ, „Извеждане на локален модел на 

квазигеоида за територията на град София, България” – ръководител проф. д-р 

инж. Елена Пенева Пенева-Златкова, докт. инж. Стоян Йорданов Паталов; 

2. Проект БН-240/20 към ЦНИП на УАСГ, „Изследване на възможностите за 

създаване на тримерна геометрия в КАД/СИМ среда от лазерно сканирани 

обекти” – ръководител гл. ас. д-р инж. Гергана Антова ; 

3. Проект БН 2019/18, III етап към ЦНИП на УАСГ, „Методически указания за 

земеустройствено проектиране“ - ръководител доц. М. Мотева; 

4. Проект БН-236/20 „Използване на мултиспектрални и термални изображения при 

анализ и оценка на енергийна ефективност на сгради и съоръжения” - 

ръководител проф.д-р инж. Пламен Малджански; Членове на колектива: Силвия 

Кацарска-Филипова, Добромир Филипов, Цветелина Атанасова-Евденова, и 4-ма 

студенти – ръководител проекта е отказал изпълнение поради технически 

причини. 

Участие по теми към ЦНИП-УАСГ, извън научноизследователските 

финансирани от ЦНИП-УАСГ: 

−  „Извършване на текуща поддръжка на Регистър на географските наименования 

съгласно Директивата INSPIRE, ЦНИП – УАСГ, ръководител доц. Хр. Дечев;  
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− „Геодезическо заснемане на положен износващ пласт асфалто-бетон на участък 

от км. 11+000 до км. 22+000 на А1“Тракия“, съгласно представен от възложителя 

пътен проект - доц. Ив. Кунчев. 

Участие на наши преподаватели в проекти – 10 проекта: 

1. проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови 

постижения „Наследство БГ“ - доц. Ив. Кунчев, гл. ас. Г. Антова, гл. ас. Т. 

Илиева;  

2. проект „ГИС на Морски пространствен план на РБ към НЦТР“, МРРБ - 

ръководител ГИС екип доц. Хр. Дечев; 

3. проект „Създаване на цифрови изображения на сгради в 60 населени места“, 

съгласно спецификации - доц. Хр. Дечев; 

4. проект: „ТОПОМЕТ“ към НИГГГ-БАН, финансиран от ФНИ, договор номер КП-

06-Н24-2 - ас. К. Николов; 

5. „Performing aerial photogrammetry mapping, preparation of digital terrain model, 

digital surface model and orthophoto maps for the purpose of development of flood 

hazard and flood risk maps“ (2020), procedure of the World bank group - гл.ас. д-р 

инж. Силвия Маринова; 

6.  проект „Системи за устойчиво управление на земеделието чрез органични и 

неорганични почвени подобрители“, ССА, ПОЗАМ 2/2019-2022 - доц. М. 

Мотева; 

7. проект „Изследване и разработване на енергоспестяващи, водоспестяващи и 

екологосъобразни техники и технологии за земеделието в условията на 

климатични промени“, ПОЗАМ 5/2020-2022 - доц. М. Мотева; 

8. „Усъвършенствани технологични подходи и технически средства за получаване 

на устойчива и здравословна земеделска продукция при съвременните 

метеорологични условия и мерки за опазване на околната среда“, ПОЗАМ 7/2020-

2022 - доц. М. Мотева; 

9. проект „Европа в моята професия“, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на 

Европейския съюз, 2017 г. – 2020 г. - отговорник по професионално направление 

„Инженерни дейности“ гл.ас.д-р Сия Велева; 

10. Проект „Иновативен подход за разработване на информационна система за 

превенция и разкриване на финансово-митнически нарушения“, Фонд научни 

изследвания, 2019 – 2021 г. - гл.ас.д-р Сия Велева; 

 

3.2. Научни мероприятия и изяви 

През периода преподаватели от ГФ са взели участие в следните научни 

мероприятия и изяви: 

Международни мероприятия с доклади (12 бр./29 доклада): 

1. 5th “Smart Data-Smart Cities” International Online conference September 30-

October 2, 2020, Nice, France 

1. Доц. Кр. Микренска – Mobile Laser Scanning in Highly Urbanized Area – A 

Case Study in Sofia 

2. 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS 2020, 07-11 

September 2020, Prague, Czech Republic 
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1. Гл. ас. Г. Антова – Creation of 3D Geometry in Scan-to-CAD/BIM Environment 

2. Гл. ас. Г. Антова – Application of Terrestrial Laser Scanning to Determine 

Deformations - Practical Aspects 

3. Stereva, K., Postolovski, A., Gospodinov, S. - Control, in the process of the 

building construction, by means of stationary terrestrial laser scanning. 6th World 

Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 

3. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology 

and Mining, Ecology and Management (SGEM 2020). 18th to 24th August 2020, 

Albena, Bulgaria 

1. Доц. П. Павлов – Analysis and Assessment of the Accuracy of Interpretation of a 

Bilinear, Bicubic Interpolation and Bézier Polynomials 

2. Доц. М. Мотева, проф. М. Мондешка - Options for Sustainable Land Use in 

accordance with Modern Agricultural Technology 

3. Доц. М. Мотева, проф. М. Мондешка - The Need for Agricultural Land-Use 

Planning in Bulgaria 

4. Господинов, С., Щерева, К. - Determining of areas on the territory of R Bulgaria 

with a low intensity of the recent vertical movements of the Earth`s crust. 

4. International scientific and technical online conference “Spatial data in the context of 

digital transformation“ 25-27 May 2020, Секция4 «Геодезия. Навигация.Глонасс-

GNSS» 

1. Гл. ас. Т. Илиева – Development of GNSS and GIS Based Systems for Geodetic 

and Navigation Purposes by Using Free and Open Source Software 

5. 16th International Conference “Geoinformation and Cartography” 24-27 September 

2020, Croatia: 

1. Bandrova T. - Creating Educational Disaster Centre “Save the Children Life” 

6. International symposium "Actual problems of Mathematics and Informatics" 

dedicated to the 90-th Birthday of professor Ion Valuta, Org. ROMAI, MSRM, ASM, 

TUM, TSU, on-line, November 27-28, 2020, Chishinau, Republic of Moldova. 

1. Mitrofan Choban, Ekaterina Mihaylova - "Family of subspaces with bases of 

countable order" 

7.  VIII-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО“ 29-30 октомври 2020г., TУ-София  

1. Филипова С., Филипов, Д., Раева, П. - Генериране на сферични панорами 

от множество изображения за документиране на архитектурно наследство 

8. 8th International Conference on Cartography and GIS, Proceedings Vol.1, 2020, 

Nessebar, Bulgaria, ISSN: 1314-0604 

1. Edon Maliqi, Ivica Milevski and Petar Penev - Geospatial Assessment of Soil 

Erosion On Time Series Using Erosion Potential Model and Geospatial 

Technologies; 

2. Konečný Milan, Temenoujka Bandrova, Petr Kubíček, Zdeněk Stachoň, Radim 

Štampach, Jie Shen, Irina Rotanova, Jan Brodský And Pavel Špulák - Strategies of 

Disaster Risk Reduction on the Background of U.N. GGIM and Digital Belt And 

Road Efforts. Pp. 572-588; 
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3. Bandrova T., Pashova L. A - Conceptual Framework for Using Geospatial Big 

Data for Web Mapping, pp. 521-534; 

4. Filipova S., Filipov D., Raeva P. - Sustainable Management of Water Bodies Based 

on Multitemporal Satellite Images, Proceedings Vol. 1; 

5. Dinkov D., Bonchev S. - 3D Historical Reconstruction with Interactive Web-Based 

Application. 

9. 9th UBT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL 

ENGINEERING, INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT, 30-31 October 2020, 

Pristina, Kosovo. ISBN 978-9951-437-96-7 

1. Edon Maliqi, Bashkim Idrizi, Petar Penev - Time Series Geospatial Assesment 

of Potential Erosion Risk Using Gavrilovich Method and Open-Access 

Geospatial Data 

10. Geographic Information Systems Conference and Exhibition GIS ODYSSEY 2020, 

Veneto, Italy 

1. Доц. М.Мотева - Legal Conditions and Data Provision for Land Property 

Exchange in the Processes of Land Consolidation and Land Compensation in 

Bulgaria; 

2. Доц. М. Мотева, доц. Б. Маринова - Agricultural Land Protection by 

Spatial Planning in Bulgaria. 

11. 9th Edition of the International Conference “Agriculture for Life, Life for 

Agriculture”, Bucharest, Romania 

1. Доц. М. Мотева - Structural Land Planning in the Irrigation and Drainage 

Areas; 

2. Доц. М. Мотева - Consolidation of Tenants’ Land – the Practical Approach 

in Bulgaria. 

12. XXX Международен симпозиум на СГЗБ „Съвременните технологии, 

образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея 

области“, гр. София: 

1. Доц. Б. Александров – Изследване на основни физико-химични 

параметри на морската вода в акваторията на българската антарктическа 

база на о-в Ливингстън; 

2. Доц. Кр. Микренска – Приложение на Аutodesk технология за нуждите 

на ВиК дружество; 

3. Гл. ас. Г. Антова – Геометрично моделиране на стара метална 

конструкция по данни от лазерно сканиране; 

4. Ас. П. Георгиева – Регистър на географските наименования по 

директивата INSPIRE; 

5. Доц. Здравчева, Н. Д. - Екологичните проблеми през призмата на 

фотограметричните и дистанционни методи; 

6. Доц. Здравчева, Н. Д. - Постиженията на фотограметричните и 

дистанционни методи за усъвършенстване на образованието; 

7. Гл.ас. д-р инж. Н. Ярловска - Подходи за устройствено планиране за 

неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа 

регулация по предходен устройствен план 
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Национални мероприятия с доклади (4 бр./4 доклада): 

1. Доц. Хр. Дечев – доклад на конференция в Бургас по проект „ГИС на Морски 

пространствен план на РБ към НЦТР“; 

2. Ас. Р. Николов – доклад на семинар "Научни изследвания 2019" по проект 

„Информационна платформа за изследване на околната среда“, 27 и 28 февруари 

2020 г.; 

3. Доц. Б. Маринова – участие с доклад в от 35-та международна научно-

практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима 

собственост" на Икономическия университет, Варна, 27.11.2020 

4. Гл.ас. д-р Сия Велева - научен семинар на тема „Европа в моята професия“, в 

Технически университет – София, 2020 г. 

Организирани научни мероприятия: 

1. Доц. Кр. Микренска: 

- национален представител за България на Urban Data Management Society 

(http://www.udms.net/organisation/) 

- Член на научния комитет на 5th International Conference “Smart Data, Smart 

Cities”, Nice, France, 2020 

- Член на организационния комитет на XXX Международен симпозиум на СГЗБ 

„Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в 

геодезията и свързаните с нея области“, гр. София, 2020 

2. Гл. ас. Силвия Маринова  

- председател на организационния комитет на 8-ма Международна конференция 

по картография и ГИС - Отложена за 2021 г. 

Други научни мероприятия: 

1. Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова, гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова 

- Участие в кръгла маса „Визия за географското образование в България", 

проведена онлайн на 26 ноември 2020 г. в рамките на Международната 

географска конференция „Гео Декада 2020 – 2030" 

2. Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова, гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова, 

инж. Стефан Бончев, гл. ас. д-р инж. Силвия Кацарска-Филипова,  гл. ас. д-

р инж. Добромир Филипов, инж. Елена Пейчинова 

- Участие в web семинар на тема "География на Корея и сътрудничество между 

Република Корея и Република България в областта на географията и 

картографията", посветен на 30 годишнината от дипломатическите отношения 

между двете страни. 

 

3.3. Научни публикации и доклади 

Монографии 

През отчетният период има публикувани следните монографии: 

1. Гл. ас. д-р инж. Татяна Ламбева, Основи на пространствено-времевите 

референтни системи, ISBN:978-619-188-513-8; 
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2. Микренска-Чернева Кр., П. Павлов, Т. Илиева-Цветкова, Работа с 

тотални станции, електронно издание (*.pdf), ISBN 978 619 91481 0 5; 2020, 

https://uacg.bg/filebank/att_20042.pdf; 

3. Антова, Г, Приложение на наземно лазерно сканиране за определяне на 

деформации на бетонни язовирни стени, ISBN 978-954-724-122-0, УАСГ, 

София, 2020. 

4. Велева, С., Цветанова, А., Иновации на бизнес модели,2020. Авангард 

Прима, София, ISBN 978-954-334-230-3 (4-53стр.; 116-157стр.; 209-237стр.; 

244-249стр.; 257-264стр.) 

5. Велевa, С., 2020. Технологичен трансфер – теоретико приложни проблеми, 

Авангард Прима, София, ISBN 978-619-239-416-5 - 169 стр. 

Студии 
1. Велев, М., Велева, С., 2020. Оценка на вредното екологично въздействие на 

националните икономики, Известия на ТУ-София, Филиал Сливен, бр.2. 

 

Научни публикации и доклади за 2020 

В Таблица 12 е представена систематизирана информация по катедри, за 

научната дейност по критерии и показатели за наблюдение и отчитане, поставени, 

от Министерството на науката и образованието. 

Таблица 12 

К
ат

ед
р

а 

Брой 

научни 

публикаци

и в научни 

списания, 

представе

ни в 

световни 

вторични 

литератур

ни 

източници 

Брой научни 

публикации, 

публикувани 

в издания с 

импакт 

фактор (Web 

of Science) и 

импакт ранг 

(SCOPUS) 

Брой научни 

публикации 

в научната 

литература 

Брой статии 

в сборници 

от  научни  к

онференции, 

публикувани 

в Conference 

Proceedings в 

Thomson 

Reuters и/или 

SCOPUS 

Брой 

монографии 

Брой 

цитирания 

ВГ - 3 5 3 1 30 

ГиГ - 4 10 5 2 51 

ПГ - - 5 1 - - 

ФиК 1 3 6 8 - 53 

УЗУИ 9 - 8 3 - 15 

общо 10 10 34 20 3 149 

https://uacg.bg/filebank/att_20042.pdf
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От предадените справки за научна дейност към 2020 г се забелязва слабата, 

почти липсваща активност от страна на по-младите колеги, нехабилитирани 

преподаватели, за публикуване на научни разработки. Това е тревожна тенденция 

и ще се отрази в по-нататъшното им израстване. Те трябва да бъдат насърчавани 

и най-вече в посока самостоятелно разработване и докладване на научни трудове. 

Проблем пред повечето преподаватели е намирането на цитирания на техни 

разработки, затова препоръката е работите да бъдат публикувани в по-широк 

спектър от интернет приложения, както и да се регистрират в портал „Отворена 

наука“ към Национален център за информация и документация (НАЦИД). Следва 

да се обърне внимание и на катедра Приложна геодезия, където активността е 

само от направление Дескриптивна геометрия.  

Броят на монографиите, публикациите у нас и в чужбина, участието с 

доклади на национални и международни конференции на преподаватели за 

отчетният период е обобщен по катедри в Таблица 13. За отчетния период се 

наблюдава намаляване на броя на учебната литература (от 5 броя на 1 брой) и 

завишаване на броя на монографиите (от 1 на 5 броя). Броят на публикациите се 

е увеличил, като се получава 1,2 публикации годишно на преподавател, което е 

значително увеличение спрямо 0,9 публикации годишно на преподавател за 

предходната година. Броят на докладите е намалял, като се получават 0,6 доклада 

годишно на преподавател, за което има обективни причини. Трябва да се отчете 

обаче и факта, че по-голямата част от публикациите и участията на 

преподавателите са в индексирани и реферирани издания, такива с импакт 

фактор/ранг и попадащи в националния референтен списък на съвременни 

български научни издания с научно рецензиране. 

Таблица 13 

Вид публикация/доклад за 2020 г. Брой 

Учебната литература 1 

Монографии 5 

Студии 1 

Статии публикувани в наши и чужди издания  

Катедра „Висша геодезия“ 

Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

Катедра „Приложна геодезия“ 

Катедра „Фотограметрия и картография“ 

Катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти“ 

8 

15 

6 

15 

23 

Общо публикации 67 

Доклади в международни и научни прояви  

Катедра „Висша геодезия“ 

Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

Катедра „Приложна геодезия“ 

Катедра „Фотограметрия и картография“ 

Катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти“ 

2 

11 

1 

10 

9 

Общо доклади 33 
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3.4. Експертна дейност 
• проф. д-р инж. Славейко Господинов  

▪ Член на редакционния съвет на „Славянски форум“; 

▪ Член на редакционния съвет на списание „Геодезия и аэрофотосъемка“; 

▪ Член на редколегията на списание „Отходы и ресурсы“; 

▪ Член на организационния комитет на SGEM2020. 

• проф. д-р инж. Елена Пенева  

▪ Член на организационния комитет на SGEM2020; 

▪ Член на European Geosciences Union. 

• гл.ас. д-р инж. Ивайло Радев  

▪ Експерт към ЦНИП-УАСГ. 

• доц. д-р инж. Иван Кунчев  

▪ Член на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и 

контрол (САНК) към Националната агенция за оценка и акредитация 

(НАОА); 

▪ Отговорен редактор за ГФ на Годишник на УАСГ; 

▪ Член на European Geosciences Union; 

▪ Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; 

▪ Член на Съюз на геодезистите и земеустроителите в България; 

▪ Правоспособност за дейности по кадастъра; 

▪ Пълна проектантска правоспособност КИИП – секция Геодезия и 

приложна геодезия. 

• Доц. Кр. Микренска 

▪ Експертни становища – 2 броя, експертна дейност като ОЗЛ по чл. 56 на 

ЗКИР 

• доц. д-р инж. Христо Дечев 

▪ Експертни оценки и становища – 4 броя 

• доц. д-р инж. Борислав Александров  

▪ Участие в Научно-експертната комисия за полярни науки; 

• Ас. К. Николов  

▪ изготвени 4 бр. съдебно-технически експертизи за софийски районен, 

софийски градски и софийски административен съд;  

▪ експерт по ГИС и обучение на служители от ВиК службите в България в 

рамките на проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и 

институционалния капацитет в отрасъл ВиК", финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020 г.", съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-11/16.03.2016 г., с 

Бенефициент МРРБ 

• Ас. В. Павлова 

▪ Изготвени проекти: за изменение на КККР; по част геодезия в 

инвестиционното проектиране; за оценка на недвижими имоти; за оценка 

на земеделски земи и трайни насаждения. 

• Ас. Я. Янкова 

▪ Експертни становища – 2 броя 

• проф. д-р инж. Теменужка Бандрова  

▪ Вицепрезидент на Международната картографска асоциация; 

▪ Treasurer на Международното общество по дигитална Земя (ISDE); 

▪ Българска картографска асоциация – главен секретар; 
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▪ Българска картографска асоциация – главен секретар; 

• Проф. д-р инж. Пламен Малджански  

▪ Ръководител ЕГ (експертна група) към НАОА по процедура за програмна 

акредитация на специалност „Маркшайдерство и геодезия” към Минно-

геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в периода от 31.06 до 09.08.2020 

г . по смисъла на чл. 78, ал. 3 от ЗВО. 

• Проф. М. Мондешка 

▪ участие в работата по Европейската програма ”Interreg-IPA CBC Bulgaria-

Serbia Programme” като член на Академичния съвет към Работната група 

(Joint working group for programming of the 2020+ Bulgaria-Serbia CBC 

Programme), МРРБ 

• Доц. М.Мотева 

▪ Научно списание “Landscape Architecture and Regional Planning” на Science 

Publishing Group - онлайн, рецензирано, свободен достъп, 

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

Член на редакционната колегия 

▪ Научно списание “Geomatics and Environmental Engineering” Magazine, 

AGH University of Science and Technology, Poland, e-ISSN 2300-7095, DOI: 

http://dx.doi.org/10.7494/geom, http://www.gaee.agh.edu.pl/index_en.html 

Член на редакционната колегия 

• Гл. ас. д-р инж. Ив. Каменова 

▪ зимен 2020/2021 семестър –  участие в квалификационен уебинар, 

организиран от КНОБ на тема: „Вещни права върху чужд имот. Право на 

строеж. Право на ползване. Право на преминаване. Същност и техники на 

оценяване.” 

 

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.  

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 са въведени нови софтуерни продукти и се осъвременяват 

съществуващи. Работи се с продукти на водещи производители на базов и 

специализиран софтуер в професионално направление „Архитектура, 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=241
http://dx.doi.org/10.7494/geom
http://www.gaee.agh.edu.pl/index_en.html
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строителство и геодезия“ като: Autodesk, ESRI, Adobe, Microsoft, Corel 

Corporation, QGIS на OSGeo, Trimble и др. 

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. През месец 

юни 2019 г. бе сключен 5 годишен договор с ЕСРИ България (до юли 2024 г.) за 

предоставяне на 150 конкурентни лиценза на базовия софтуер от фамилията 

ArcGIS за нуждите на Геодезически факултет при УАСГ. 

След всеки семестър се извършва профилактика на компютрите, мрежата 

и интернет достъпа в зали 406, 407, 408 и 410.  

Въпреки, че има какво още да се желае по отношение на ползваните 

лаборатории и кабинети, трябва да се отчете, че голяма част от лабораториите са 

оборудвани с получените целеви дарения за факултета и предоставят 

необходимите условия за провеждане на качествен учебен процес. 

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 

ГФ при УАСГ разполага с най-много геодезическо, фотограметрично и 

картографско оборудване и апаратура измежду висшите училища, предоставящи 

обучение по професионално направление „5.7 – Архитектура, строителство и 

геодезия“. Работи се целенасочено за осъвременяване с оборудване и апаратура, 

в съответствие с последните тенденции в професионалното направление. 

В отчетния период бяха финализирани двете обществени поръчки чрез 

открита процедура с предмет: 1\ „Доставка на специализирано оборудване за 

Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране 

на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект 

BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови 

постижения "Наследство БГ" - доставка на компютърни конфигурации, 

монитори, лаптопи и периферия за нуждите на проекта” и 2\ „Доставка на 

специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория 

за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-

ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на 

център за върхови постижения "Наследство БГ", включваща 2 (две) обособени 

позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на фотограметрична работна станция 

и софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и цифрови изображения 

получени от дрони и Обособена позиция № 2: Доставка на специализирано 

геодезическо оборудване – наземна лазерна сканираща система; GNSS 

оборудване; автоматизирана сканираща тотална станция; лазерна ролетка; 
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оборудване за стабилизиране на геодезически знаци и точки, геодезически трайни 

знаци, на обща стойност 655218.00 лв. 

Подобрения в материално–техническата база 

• По проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за 

върхови постижения "Наследство БГ" към дълготрайните материални 

активи на ГФ бяха вписани хардуер и оборудване в размер на 655218 лв. 

• Нови 10 мрежови лиценза на програмен продукт Trimble Business Center 

TUPP Edu Program. 

 

5. 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 ръководи от инж. Цветана 

Радева, която изпълнява длъжността „организатор факултетна канцелария“. Инж. 

Цветана Радева отлично организира дейностите на факултетната канцелария. 

Вторият служител е г-жа Албена Владимирова, изпълняваща длъжността 

„инспектор факултетна канцелария“, която също отлично се справя с поверените 

й дейности. 

Длъжностите секретар катедри към ГФ се изпълняват съвестно от трима 

служители. През отчетния период инж. Лилия Балабанова, служител в Учебен 

отдел, по съвместителство изпълнява длъжността секретар катедра „Устойчиво 

земеползване и управление на имоти”. Длъжността секретар катедра „Приложна 

геодезия“ се изпълнява по съвместителство от инж. Росица Рачева, служител в 

Учебен отдел. Длъжността секретар катедра „Фотограметрия и картография“ се 

изпълнява по съвместителство от инж. Елена Пейчинова. Г-жа Красимира Савова 

изпълнява длъжността секретар катедра „Геодезия и геоинформатика” на 

граждански договор . 

През изминалите два семестъра летен 2019/2020 и зимен 2020/2021 бяхме 

поставени в извънредна ситуация, която изискваше реорганизация на учебния 

процес и дейностите във факултета и съотвтетно университета. Считаме, че с 

общите усилия на преподаватели, служители и студенти, успешно проведохме 

учебния процес, въпреки тежката ситуация, в която бяхме поставени. В тази 

връзка изказваме благодарност на всички ангажирани в учебния процес, което 

беше свързано с провеждане и дискутиране по много текущи задачи и решаване 

на възникнали затруднения. Изказваме благодарност и на представителите от 

факултета в студентски съвет и студентите в състава на факултетния съвет за 

тяхната съпричастност, ангажираността и активността им за провеждане на 

учебния процес.  



Отчетен доклад за дейността на Геодезически факултет  Януари 2020 г. – Януари 2021 г. 

 

- 24 - 

Отчетът е съставен въз основа на представените доклади от 

ръководители катедри, отговорника по програма Еразъм+ доц. Кристина 

Микренска-Чернева, като са обобщени извършените дейности по 

направления учебни дейности и материалнотехническа база от зам.-декана 

доц. Иван Кунчев и по направления научна и международна дейност от зам.-

декана доц. Юри Цановски. Отчетът отразява основните дейности в 

Геодезически факултет за едногодишния период, които са извършени с 

помощта и от всички преподаватели, студенти и служители. В заключение 

отново изказваме своята благодарност за положените усилия за провеждане 

на качествен учебен процес в една извънредна и сложна обстановка.  

 

11.06.2021 г.  Декан на Геодезически факултет  (п) 

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


