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Пожеланията на CLGE към Българската геодезия  
100 годишнина на организираното професионално общество на 

геодезистите в България 

Жан-Ив Пирло, генерален директор на CLGE 

Дами и господа,   

скъпи колеги и приятели,  

Името ми е Жан-Ив Пирло и съм генерален директор на CLGE (Comité de Liaison des Géomètres 
Européens), Европейския комитет по геодезия.   

За CLGE е голяма чест и истинско удоволствие да бъдем част от това празненство по случай 100 
годишнината на организираното общество на геодезистите в България. Цял век е нещо, което 
човек може и трябва да отпразнува.   

Говоря от името на президента Владимир Крупа, целият му изпълнителен борд и общото 
събрание на CLGE.   

Това общо събрание представлява асоциации от 41 европейски държави – 38 основни и 3 
наблюдаващи членове. България е един от основните и най-активни членове вече много години, 
но всъщност се присъединява доста преди пристигането ми в CLGE през 2004 г.  

Може да се каже, че Европейският комитет по геодезия работи в близко сътрудничество със 
Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.  

Освен това, през 2009 г. Камара на инженерите по геодезия в Бъгария се присъединява към IG-
PARLS (Interest Group of Publicly Appointed and Regulated Surveyors). През 2010 г. във Варна се 
проведе общото събрание на CLGE, когато бях избран за президент на комитета. 

Ще бъде чудесно, ако днес, освен тази годишнина, честваме и присъединяването на Агенцията 
по геодезия, картография и земеустройство към нас и към останалите 10 инстритуции, които са 
вече включени към CLGE.  

Не забравяйте, че CLGE представлява професията геодезист като цяло – от частните геодезисти, 
академиците до публично назначените геодезисти и държаните служители. Нямаше как да 
пропуснем този юбилей.  

Миналата събота, имахме избори в Севѝля, Южна Испания. Владимир Крупа, Никълъс Смит, 
Дънкан Мос, Енрико Рисполи и Янис Клиев бяха преизбрани, а Сара Шерлок и Пако Дардер бяха 
избрани за първи мандат. Хърватия, Франция, Великобритания, Италия, Латвия, Ирландия, 
Испания – представляват разнообразието в борда на CLGE. Пътувайки към дома си в Атина, 
Гърция, новоизбраният ни главен секретар, Михалис Калогианакис ми каза, че комитетът трябва 
най-вече да бъде близък с членовете си.  

Точно затова съм тук с вас днес. Виртуалното участие е новото нормално и разбира се очакваме 
с нетърпение да ви съдействаме през началото на този нов век – не само чрез видеа или онлайн, 
а също и на живо при ежегодните ви конференции например. 

От много години си сътруднича с професор Милев, с вашия президент – професор Калчев, с Иван 
Андреев, Ангел Янакиев, Златан Златанов и много други. Нямам търпение пак да посетим София 
в близкото бъдеще.  

Желая дълъг живот на Съюза на строителите и земеустроителите в България, дълъг живот на 
Камарата на инженерите по геодезия в Бъгария, дълъг живот на NMCA или накратко, дълъг 
живот на българската геодезия.  

  


