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ГЕОДЕЗИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
(1942-1945 г.)

• Създава се Висшето техническо училище (ВТУ) със закон през 1942 год. –
Строително-архитектурен (отдели строително инженерство, архитектура и
земемерно инженерство) и Машинно-технологически факултети;

• Първите 5 катедри: Водно строителство, Статика на строителните конструкции и
мостове, Геодезия и астрономия, Техническа механика и Сградостроителство. С
царски указ са назначени първите ръководители на тези катедри. За ръководител
на катедра „Геодезия и астрономия" е избран проф. инж. Васил Пеевски;

• през 1942-1943 год. са назначени временни преподаватели – д-р инж. Михаил
Венедиков, инж. Владимир Станоев, инж. Георги Помаков, инж.Димитър Стойчев

• От 5.04.1945 год., съгл. изменение на ЗВО, катедра „Геодезия и астрономия” се
преименува в катедра „Геодезия” с ръководител проф. Васил Пеевски.

проф. В. Пеевски
 

проф. Д. Стойчев
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ГЕОДЕЗИЯТА В ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТЕХНИКА
(1945-1951 г.)

• Проф. инж. Васил Пеевски (кат. „Геодезия“) – първи ректор с едногодишен мандат;

• 1947 г. нов ЗВО – отдела за земемерно инженерство с 4 катедри – Нисша и висша
геодезия, Фотограметрия и топография, Кадастър и земеустройство,
Астрономия, Картни проекции и геофизика;

• 1948 г. следващ ЗВО, катедрите в отдела за земемерно инженерство са:

• Геодезия с ръководител проф. инж. Васил Пеевски,

• Приложна геодезия с ръководител проф. инж. Кирил Груев,

• Фотограметрия с ръководител проф. инж. Асен Райков

• Висша геодезия с ръководител акад. Владимир Христов.

• 1949 год. в С-АФ се създава отдел Земеустройство със специалност
„Земеустройствено инженерство“. Открива се и Хидротехнически факултет към
политехниката и се създава нова катедра „Земеустройствено проектиране“.
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

• През 1945 г. асистенти в катедрата – инж. Петко Монев (доц. от 1951 г.), инж.
Борис Иванов, инж. Тодор Танев и инж. Тодор Цветков, от 1947 г. – инж. Петър
Петров (преместен в кат. „Висша геодезия”);

• 1950-1953 г. постъпват: инж. Богдан Русев, инж. Борис Стоянов, инж. Велико
Куртев, инж.Никола Цонков (1952 год.) и инж. Стефан Атанасов;
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СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТЕХНИКАТА
(1951 ДО 1953 г.)

• През есента на 1951 г. С-АФ се разделя – Строителен, Архитектурен и Геодезически
факултети (общо 4 факултета).

• С тази реформа се създава Геодезическия факултет – Геодезия,
фотограметрия и картография (ГФК) и Земеустройствено инженерство (ЗУ);

• Първи декан на ГФ за уч. 1951/52 г. е избран проф. В.Пеевски (кат. „Геодезия“);

• Новосъздаденият факултет има 4 катедри – Геодезия, Фотограметрия и
картография, Висша геодезия, Приложна геодезия и Земеустройствено
проектиране;

• Следващата (последна за Държавната политехника) 1952/53 г. за декан на ГФ е
избран проф.Димитър Стойчев.
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
(1954-1962 г.)

• След разделянето на Държавната политехника (ИСИ, МЕИ, МГИ и ХТИ) през 1953 г.,
от състава на кат. „Геодезия“ излизат доц. Петко Монев, инж. Борис Стоянов и инж.
Никола Цонков и създават катедра „Маркшайдерство и геодезия” в МГИ;

• Последователно постъпват като асистенти инж. Г. Лазаров (1959 г.), инж. Д.
Димитров (1961 г. ), инж. Г. Златанов (1962 г.) и инж.Иван Иванов (1962 г.);
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
(1961-1973 г.)

• В катедрата постъпват като асистенти – инж. П. Брънчев (1961 г.), инж. П. Томова
(1962 г.), инж. Д. Димитров (1963 г.), инж. Л. Тодоров (1966 г.), инж. Георги
Стоименов (1966 г.), инж.П. Бакалов (1968 г.), инж.Д.Жеков (1971 г.)

• От 01.10.1973 г. кат. „Геодезия”

и „Приложна геодезия” се

обединяват в нова катедра

„Геодезия” с ръководител

проф. В.Пеевски.
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
(1973-1976 г.)

• В обединената кат. „Геодезия” преминават проф. Вл. Йончев, доц. Д. Даковски, инж.
Н.Нетов, инж.М. Ганев, инж. Т. Сираков и инж.П.Пенев;

• в катедрата постъпват: инж. Р. Янева, инж. К. Костадинов, инж. Р. Димитрова, инж.
Б. Банов, инж. В. Вълчинов, инж. Г. Вълев
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РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА
(1942-2003 г.)

• проф. инж. Васил Пеевски – от 1942 до 1974 год. (кат. „Геодезия и астрономия“,
катедра „Геодезия“);

• проф. инж. Димитър Стойчев – 1974 до 1976 год. (първият директор на
новосъздадения (НИИГиФ);

• проф. инж. Велико Куртев – 1976 до 1979 год.

• проф. д-р инж. Стефан Атанасов – 1979 до 1993 год.

• доц. д-р инж. Костадин Костадинов – 1993 до 1999 год.

• доц. д-р инж. Бано Банов – 1999 до 2003 год. (кат. „Геодезия“, „Геодезия и
геоинформатика“)
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
(1987-1992 г.)

• Последователно постъпват като асистенти инж. Т. Костадинов, инж. Д. Тонков,
инж. Т. Узунова, инж. С. Златанова, инж. Хр.Дечев
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
(1994-2001г.)

• Следващите години постъпват – инж. Св. Бакъшева, инж. Евгени Кръстанов, инж.
Иван Кунчев, инж. Кр.Микренска, д-р инж.П.Павлов и инж. Гергана Антова
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КАТЕДРА „ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА”
(2001- ДО ДНЕС)

катедра
„Геодезия“

През 12.2001 год. с
решение АС на УАСГ

Геодезия и
геоинформа-

тика

доц. Б. Банов, доц. В. Вълчинов, доц. К. Костадинов, доц. Р. Янева,
инж. Д. Тонков (до 2005 г.), инж. Хр. Дечев, инж. Ив. Кунчев, инж.
Кр.Микренска, д-р инж.П.Павлов и инж. Г. Антова

„Приложна
геодезия” 

проф. Д. Ал. Димитров, доц. П. Пенев, доц. Т.
Костадинов, инж. Р. Димитрова, инж. Св. Бакъшева
и инж. Евгени Кръстанов
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КАТЕДРА „ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА”
(2001- ДО ДНЕС)

• инж. Татяна Ламбева,

• инж. Костадин Николов,

• инж.Ивайло Радев,

• инж. Т.Илиева-Цветкова,

• инж.Мая Илиева,

• д-р инж. Б. Александров,

• инж. Калина Шилова

• инж. Станислава Вълчева,

• инж. Св. Геков, инж. Р.Николов,

• инж.П. Георгиева, инж. В.Павлова,

• инж. Я. Янкова, инж.Л.Фидосова,

• инж. Ст.Любенова, инж. Б.Николова
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КАТЕДРА „ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА”

Академичен състав към 2022 г.:
• доц. д-р инж. Кр.Микренска-Чернева
ръководител катедра
• доц. д-р инж.Иван Кунчев
зам.-декан на ГФ по учебна дейност
• доц. д-р инж. Христо Дечев
• проф. д-р инж.Павел Павлов
• доц. д-р инж. Борислав Александров
• доц. д-р инж. Гергана Антова
• гл. ас. д-р инж. Т.Илиева-Цветкова
• ас. инж. Костадин Николов
• ас. инж. Радослав Николов
• ас. инж.Петя Георгиева
• ас. инж.Лора Фидосова
• ас. инж. Стиляна Любенова
• ас. инж. Боряна Николова
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РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА
(2003-2022 г.)

• проф. д-р инж. Васил Вълчинов – 2003 до 2013 год.

• доц. д-р инж.Павел Павлов – 2013 до 2015 год.

• доц. д-р инж. Христо Дечев – 2015 до 2016 год. в.и.д. ръководител

• доц. д-р инж.Мая Илиева – 2016 до 2017 год.

• доц. д-р инж.Иван Кунчев – 2017 год. в.и.д. ръководител

• доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева – 2017 до момента

Секретар на катедрите „Геодезия“ и „Геодезия и геоинформатика“ е г-жа Красимира
Савова. Тя почти 40 години, от постъпването й във ВИСИ през 1982 год. до
пенсионирането й през 2021 год. има особено голямо участие в организацията на
учебния процес и административния живот, безупречно, с отговорност и
организираност, подпомага преподавателите и ръководителите на двете катедри.
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УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

• 1942-1945 г. във ВТУ за отдела Строително инженерство са: геодезия и
геодезическо смятане, чертане на планове и карти и геодезическо чертане за
отдела Земемерно инженерство – от проф. В. Пеевски, проф. М. Венедиков, инж.
Владимир Станоев, инж. Георги Помаков, а лекции и упражнения по геодезически
изравнения и по геодезия за строители - от проф. В.Пеевски и проф.Д. Стойчев;

• 1945-1951 год. в политехниката – геодезическо смятане, геодезия за земемери,
строители, архитекти, за машинни и електроинженери, изравнения, висша геодезия
(триангулация и нивелация) и трасиране на строителни обекти;

• Проф. Пеевски чете лекции по висша геодезия (триангулация и нивелация),
геодезия за архитекти, изравнения и трасиране на строителни обекти, а проф.
Стойчев – по геодезическо смятане, геодезия за земемери, машинни и
електроинженери. От проф. Пеевски са написани първите учебници по
Триангулации и нивелации (1951 г.) и Изравнение по метода на най-малките
квадрати (1952 г.).
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УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

• 1953 г. нови дисциплини – Опорни геодезически мрежи (до 1972 г. проф. Б. Русев)
Радио и светлодалекомери (до 1972 г. доц. Д. Жеков), Организация на
геодезическите работи

• 1963 г. се отпечатва учебник по Геодезия част първа от проф. Димитър Стойчев и
доц. Петко Монев, а през 1973 год. Геодезия част втора – от същите автори. Проф.
Васил Пеевски през 1975 год. издава учебника Висша геодезия, част I Опорни
геодезически мрежи.
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УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

След обединяването на катедрите „Геодезия” и „Приложна геодезия” през 1973 г. :

• Геодезия I и II част от проф. Стойчев, проф. Стефан Атанасов и проф.Петра Томова, доц. Тодоров;

• Изравнение МНМК от проф.Пеевски, проф. Стефан Атанасов;

• Опорни геодезически мрежи – от проф.Пеевски, а след него от проф. Богдан Русев;

• Кадастър от доц.Нето Нетов, а след него от доц. Б. Банов;

• Инженерна геодезия от проф. Куртев, а след него от проф.Димитров;

• Регулации и вертикално планиране от проф.Йончев, а след него от доц.Нетов;

• Организация на геодезическите работи от доц.Даковски, проф. Златанов и доц. Янева;

• Радио и светлодалекомери от доц.Иванов, а след него от проф. Русев;

• Електронно-изчислителна техника от проф. Златанов.

• Автоматизирани системи за проектиране в геодезията от проф. Г. Златанов, от доц. Б. Банов до
1993 год.;

• Информационни системи в геодезията, Геоинформатика от проф. В. Вълчинов.

• Морска геодезия от проф. В. Вълчинов (от 1988 г.)
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УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ (2002-2016)

В периода 2002-2004 год. се разработва се нов учебен план за специалността Геодезия.
Дисциплините, по които преподавателите от катедра „Геодезия и геоинформатика” водят
лекции и упражнения са:

• Геодезия I част, Геодезия II част, CAD системи, Математическа обработка на
геодезическите измервания I и II част, Геоинформатика I, II част, Кадастър, Морска
геодезия, Проектиране на геоинформационни системи, Многоцелеви кадастър,
Геоинформатика III част, Управление на проекти, Информационни системи на кадастъра
и редица избираеми учебни предмети;

• В специалност „Управление и устройство на земи и имоти“ – Геодезия, База данни и
графични системи, Географски информационни системи, Кадастър и Управление на
проекти (от 2017 г.)

• В маг. програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти“ – Кадастрална
и специализирани карти и Информационни системи в управлението на проекти
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УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ (2016-СЕГА)

През 2015-2016 год. се разработиха изцяло нови учебни програми съгласно
разпоредбите на „Наредба за държавните изисквания за придобиване…„

• Геодезия I част, Геодезия II част, CAD системи, Математическа обработка на
геодезическите измервания, Геоинформатика I, II част, Кадастър I, II част, Морска
геодезия, Проектиране на информационни системи за Земята, Многоцелеви
кадастър, Управление на проекти, Пространствени бази данни, Геоинформационни
системи в Уеб среда, Наземно лазерно сканиране в геодезията и редица
избираеми учебни предмети.

• Геодезия на студентите от Строителния (до 2010 г.), Хидротехническия,
Транспортния и Архитектурния факултети (до 2001 год. и от 2009 год.)
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• През цялото си съществуване в катедрата са се решавали важни
научноизследователски и проектантски задачи, някои от които със стратегическо и
национално значение. След създаването на геодезическите полигони на Семково
(през 70-те години на 20-ти век) и Веринско (през 80-те години), голяма част от
темите са реализирани там.

От 1970/1971 уч. г. практики по Геодезия II
част и Опорни геодезически мрежи

От 1984 г. Геодезия и ОГМ, а по-късно Инженерна геодезия
и др. специални дисциплини

Строителството започва през 1966 год. и с
бригадирски труд на студентите и доброволен
труд на преподаватели и служители

През 1980 год. започва изграждането на Учебна база
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• След дълго прекъсване от уч. 2001/2002 г. се възстановява и постепенно започва
провеждане на учебни практики по геодезия в УСБ “Семково” със студентите от
редовно и задочно обучение, както и със студентите от другите факултети на УАСГ;

• В периода 2002-2004 год. с участието на преподавателите от катедрата започва
създаването на геодезически полигон и база за полско компариране на
геодезически инструменти с 5 стълба с принудително центриране
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• Преподаватели от катедрата участват различни Експертни съвети и Работни групи
към АГКК, МРРБ, Национален фонд „Научни изследвания“ и др. държавни
структури, Обучения на служители от министерства, общински администрации,
агенции и др.

• Участват в разработването на нормативни документи за кадастъра,
информационната система на кадастъра и поземлената регистрация, десетки
проекти по създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри,
геодезическо осигуряване на строителството, създаване на геопространствени бази
за различни цели и др.

• Решават проблеми от регионален и национален характер, участват в
международни и национални проекти, авторски колективи за създаване на
законовата и нормативна база в областта на геодезията и кадастъра и други.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

По-значими проекти:

• Информационна система за кадастър и поземлена регистрация в Пилотен район
Добрич

• Разработване и внедряване в България на Интегрирана система за кадастър и
поземлена регистрация

• Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

• ГИС на Морски пространствен план на РБ към НЦТР

• Създаване на цифрови изображения на сгради в населени места;

• Информационна платформа за изследване и моделиране на околната средa

• Създаване на тримерна геометрия в КАД/СИМ среда от лазерно сканирани обекти
и много други.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Резултатите от работата по проектите се представят на значими международни
конференции:

• International Conference on Cartography and GIS;

• World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS);

• Международен симпозиум на СГЗБ

• SGEM;
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УЧЕБНИ ЗАЛИ

• До 2000 г. преподаватели от катедрата се включват в различни международни
проекти с подкрепата на Световната банка. Създава се лаборатория по „Кадастър и
Географски информационни системи” (учебна зала 406).
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УЧЕБНИ ЗАЛИ

• С активното участие на преподаватели от факултета и катедрата с подкрепата на
Световната банка в УАСГ се създава учебен център по Кадастър (з.400) през 2005
год.
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УЧЕБНИ ЗАЛИ

• През 2011 год. АС на УАСГ взе решение учебна зала 410 да се именува на името на
проф. дтн инж. Георги Златанов. Поводът е по предложение на катедрата да се
именува учебна зала на основателя на компютърните технологии в геодезията в
България – проф. Георги Златанов.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ…

• С тази ангажираност на преподавателите научните постижения достигат по-лесно
до практиката и обратно. Трудно могат да се посочат най-значимите научни и
проектантски работи на преподавателите от катедрата, но може да се каже, че
няма научна, внедрителска, изследователска и проектантска област в геодезията,
картографията и кадастъра, в която да не са взели участие като ръководители,
изпълнители или рецензенти на разработките преподаватели от катедрата.
Катедрата има достатъчно данни в архива си за своето развитие и за развитието
на преподавателите, работили в нея

• 80 години не са много, но за малка държава като нашата за най-новата й история
80 години са и много.Остава пожеланието за по-големи учебни и научни успехи, за
да отиде в бъдещето опита, академичната толерантност и любов към
геодезическата наука и практика на поколения преподаватели и геодезисти, на
всичко положително и градивно, което априори хората са призвани да създават и
развиват.
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