
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  
 
Благодаря Ви за предоставената възможност да участвам в днешния форум, както и за 

високата оценка към институцията, която представлявам.  
Поздравявам организаторите, че успешно организираха поредния 32-и международен 
симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в 
геодезията и свързаните с нея области”. Форум, който дава трибуна за дискусии на науката, 
професионалната практика,   представяне на резултатите от работата на колегията и разбира 
се на млади специалисти и студенти.   

През годините ние преодоляхме редица трудности, екстремни ситуации и успешно 
работихме в посока утвърждаване Агенцията като отговорна администрация, предоставяща 
кадастрална и геодезическа информация, данни и услуги. В нашата работа винаги сме се 
стремели да продължаваме утвърдените традиции и постигнахме кадастърът да стане модерна 
гоебаза данни и съвременен регистър. През всичките тези години АГКК се стреми да се 
развива като модерна институция.  

Работим в няколко направления: Пълно покритие на страната с кадастрална карта,  
преизмерване на ДНМ І клас, стартирахме и пилотен проект за изработване на цифрова ЕТК, 
съгласно изискванията за международните стандарти и прилагане на съвременните 
технологии. 
Агенцията работи и по националната инфраструктура за пространствени данни – за следните 
темите административни единици, поземлени имоти и сгради, географски наименования, 
разработваме и проект на нормативен документ за създаване на адресен регистър. В сайта за 
отворени данни са достъпни за сваляне SHP файлове за специализираните обекти по ЗУЧК. 
Кадастралните и геодезически данни се предоставят по съвременен начин чрез КАИС. 
Кадастралните данни са достъпни и като web услуги, работим по тяхното развитие и 
усъвършенстване.  

Успешно реализирахме вътрешно административни електронни услуги, чрез тях е 
предоставен безплатен достъп до КАИС на общински и областни администрации, държавни 
институции, ведомства, нотариуси, ЧСИ, ДСИ, на лица, осъществяващи публични функции и 
на организации, предоставящи обществени услуги. Чрез предоставянето на ВАЕУ, АГКК 
успешно изпълнява политиката за намаляване на административната тежест за гражданите и 
бизнеса. 

Искам да подчертая, че основата на всяка професия е създаването на истински 
професионалисти, защото геодезическата дейности професия трябва да бъде на високо ниво и 
да бъдат двигател на новите процеси. Това се дължи не само на факта, че иновациите, 
образованието и професионалната практика са неразривно свързани с развитието на 
съвременното общество. 

 Не мога да не отбележа и проблема за привличането на геодезисти в администрацията, 
непрестанно работим в посока да задържим настоящите специалисти. Важно е да не допускаме 
нашите експерти, след като се почувстват знаещи и можещи да търсят реализация извън 
структурата на агенцията.   



В заключение може да се обобщи, че дейностите изпълнявани от Агенцията, имащи 
държавен характер, ще продължат да се изпълняват следвайки програмата и бюджета на 
агенцията, а не хаотично. Разчитам на общите ни усилия да убедим правителството за 
фундаменталната роля на геодезията за националната икономика и необходимостта от 
преосмисляне в посока увеличение на бюджета на АГКК за специализираните дейности. 
Убедена съм, че заедно ще успеем. 

Позволете ми от трибуната на този форум за благодаря на всички колеги, работещи с 
Агенцията, с мисия да бъдем партньори при обслужването на клиентите. Синергичният ефект, 
който постигнахме, убедително доказа ползата от нашето взаимодействие за постигане на 
добрите резултати, клиентите ни започваха да привикват със сигурността и удобствата на 
електронните услуги на АГКК. Сигурни темпове се топи разликата между заявките он-лайн и 
на гише. Заявените и предоставени електронни услуги вече са над 60% от общия брой.  

Много бих искала да вярвам, че вървим в една посока, че днешните цели и приоритети 
на АГКК са общи цели и приоритети и на геодезическата общност. Днес ние сме в 
конкуренция с времето. Мащабните инвестиционни проекти, глобализацията, изискват 
многообразие от кадастрални, геодезически и картографски данни и на тези изисквания трябва 
да се отговори без компромис.  

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се стремим да улови тенденциите, да 
определи ясни принципи, за да се запазят и развият основните компоненти на нашите 
дейности. Нашата мисия е да отговорим на очакванията и потребностите на обществото, като 
развиваме и надграждаме своите знания, добри практики, традиции и мислене. Съзнанието за 
тези високи отговорности е и огромното предизвикателство към нашата професия. 

В заключение позволете ми да изразя своята увереност, че отново ни предстоят 
интересни и полезни срещи и разговори.  

Профилът на участниците в симпозиума е разнообразен, което предоставя възможност 
за дискусии за съвременните технологии, образование и професионални практики.  Това 
позволява среща не само на сериозните теоретични разработки с приложните им аспекти, но 
и още веднъж потвърждава значимата роля на геодезията. 

Искам специално да подчертая и традиционните за симпозиума сесии за млади 
специалисти и студенти. Така не само се дава трибуна на млади специалисти, но и се черпи от 
тяхната иновативност. Както в системата на администрацията, така и в частния сектор имаме 
нужда от млади хора с добро образование, които носят в себе си желанието за развитие. 

С благодарност към организаторите, желая ползотворна работа на 32-рия 
международен симпозиум. 

 
 

инж. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 
 
 
 
 
 
 


