
 
ПРИВЕТСТВИЕ 

към 
участниците в XXXII Международен симпозиум „Съвременни технологии, образование 

и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“,  
София, 02 – 04. 11.2022 г. 

от 
Чл.-кор. на Българската академия на науките, проф. д-р инж. Георги Милев, 

почетен председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България; почетен 
член на Федерацията на научно-техническите съюзи в България; почетен член на 
Международната федерация на геодезистите; почетен член на Организационния комитет 
на симпозиума; чл.-кор. на Баварската академия на науките и Руската инженерна 
академия. 

 

                                                   
 
 Скъпи приятели, колеги и дългогодишни партньори, 
 
 Имам честта и удоволствието да Ви приветствам за XXXII Международен 
симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в 
геодезията и свързаните с нея области“, София, 02 – 04. 11.2022 г. 
 Симпозиумът си завоюва свое име и традиция през дългият период от 32 години 
на неговото ежегодно провеждане. Той отразява съответните съвременни тенденции на 
развитие, интердисциплинарни технологии, особено геопространствените, 
образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области на 
конкретния етап.  Наред със сериозните теоретични разработки на симпозиума се 
представят и много приложни такива, заедно с национални, регионални и световни 
проблеми. В симпозиума редовно има сесии за млади специалисти и студенти. Тази 
година младежките доклади са интегрирани в съответните специализирани сесии. 
Обичайно, симпозиумът е придружен с изложба на съвременни системи, инструменти и 
технологии, проекти, дипломни работи на завършващи студенти, фотоизложби и др.  
         И тази година постъпилите доклади са обичайни на брой – 34 и покриват 
практически цялостната обявена многостранна тематика на симпозиума. 



Наред с това, през годините има подчертан интерес и динамично участие, 
предимно от българска и турска страна, поради което XXIX симпозиум се проведе, много 
успешно в гр. Истанбул, Турция.  
 Дори и при пандемията, XXX Международен симпозиум се проведе много 
успешно през 2020 г. в София под комбинирана форма – присъствена и онлайн. Правим 
го така и през 2022 г. 

В историята на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и ФНТС, 
симпозиумът остава като едно от най важните събития за геодезическата, научната, 
техническата и инженерна общност и проблематика. 
 Още веднъж Ви приветствам за Вашето участие и искрено пожелавам успех на 
тази многостранна изява на СГЗБ. 

Много поздрави! 
С уважение, 
Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев 

 


