
http://sym2022.geodesy-union.org/

СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА

ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И 
СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ

XXXII 
МЕЖДУНАРОДЕН 

СИМПОЗИУМ

2-4 Ноември 2022, София, България

ДОКЛАДИ

ФОНД
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

100 години организирана 
геодезическа общност в България

1



XXXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ
100 години организирана геодезическа общност в България

Доклади 
2022, София, България

© Издател: СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
България, 1000 София 
ул. „ Г.С. Раковски” 108

ISSN: 2367-6051



ОРГАНИЗАТОРИ

МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ
МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ГЕОДЕЗИЯ
ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ИСТАНБУЛ
СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
КАДАСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И  ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ВОЕННОГЕОГРАФСКА СЛУЖБА
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ  ПО ГЕОДЕЗИЯ
АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ – СЕКЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ  - СЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ И ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФСКИ НАУКИ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Поч. председател: чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев
Председател: д-р инж. Иван Калчев 
Зам. председател: проф. д.т.н. инж. Георги Вълев – наука
Зам. председател: доц. д-р инж. Мария Асенова – организация

ЧЛЕНОВЕ 
акад. д.т.н. инж. Ячко Иванов, НТССБ
чл.-кор. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, ЛТУ
проф. д.ик.н инж. Андрей Андреев, ШУ
проф. д-р инж. Деница Борисова, БАН-ИКИТ
проф. д-р инж. Елена Пенева, УАСГ
проф. д.т.н.  инж. Станислав Василев, УАСГ
проф. д-р инж. Момчил Минчев, МГУ
проф. д-р инж. Бойко Рангелов, МГУ
проф. д-р инж. Керанка Василева, БАН-НИГГГ
проф. д-р инж. Маргарита Мондешка, УАСГ
доц. д-р инж. Тодор Костадинов, УАСГ
доц. д-р инж. Костадин Костадинов, СГЗБ
доц. д-р инж. Иван Кунчев, УАСГ
доц. д-р инж. Венета Коцева, СГЗБ
доц. д-р инж. Христо Николов, БАН-ИКИТ
доц. д-р инж. Мила Атанасова-Златарева, БАН-НИГГГ
доц. д-р инж. Кристина Микренска, УАСГ
доц. д- р инж. Веселина Господинова, МГУ
гл. ас. д-р инж. Добромир Филипов, УАСГ
д-р инж. Мариян Марков
д-р инж. Кирил Стоянов, МЗ 
инж. Виолета Коритарова, АГКК
полк. инж. Иван Инковски, ВГС
полк. Светослав Църовски, ВГС
полк. Николай Йорданов, ВГС
инж. Димитър Пенев, КИИП
инж. Иван Деянов, КИИП
инж. Златан Златанов, КИГ
инж. Цветан Георгиев, АГФ
инж. Цветен Боев, СГЗБ

ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ
Ръководител: инж. Иванка Колева, СГЗБ
гл. ас. д-р инж. Надежда Ярловска, УАСГ
инж. Ивайло Александров
Христина Кръстева



СЪДЪРЖАНИЕ    

Заглавие Автор Страница

Приветствие от почетният председател на 
Съюза на геодезистите и земеустроителите в 
България 

Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги 
Милев 6

Пожеланията на CLGE към Българската 
геодезия  
100 годишнина на организираното 
професионално общество на геодезистите в 
България 

Жан-Ив Пирло, 
Генерален директор на CLGE 8 

Приветствие от Министерство на регионално 
развитие и благоустройството - Агенция по 
геодезия, картография и кадастър 

инж. Виолета Коритарова,  
Изпълнителен директор на  АГКК 9

Приветствие от Камара на инженерите в 
инвестиционното проектиране, София-град  

 Инж. Иван Деянов 11

Климатичните промени и приноса на 
геодезията в Българската антарктическа база 
за изследването им 

Христо Пимпирев   
Борислав Александров (BG) 12

Кратки данни от историята и дейността на 
Съюза на геодезистите и земеустроителите в 
България  

Проф. поч. д-р инж. В. Пеевски, 
чл.-кор. проф. д-р инж. Георги 
Милев, д-р инж. Иван Калчев 

23

Актуални проблеми на геодезията, 
картографията и кадастъра в България Иван Калчев (BG) 39

Същност, роля и значение на системата от 
монографии в инженерната геодезия 

Георги Милев, (BG), 
Иво Милев (DE) 53

Изследвания на морското ниво от 
мареографна станция Варна Антон Иванов (BG) 64

Катедра „Геодезия и геоинформатика" и 
мястото ѝ в УАСГ 

Васил Вълчинов, Кристина 
Микренска-Чернева (BG) 70

Референтни координатни системи на 
бъдещето в САЩ  Симеон Каталиев (USA) 72

Изпълнение на високо точни  
фотограметричните измервания в среда на 
agisoft metashape professional 

Димитър Петров (BG) 89

4



Създаване на триизмерен модел и фасадни 
планове на първото българско педагогическо 
училище чрез метода "структура от 
движение" 

Веселина Господинова, 
Ивайло Добрев (BG) 99

Фотограметрични и други дистанционни 
методи за класификация на пътни обекти  

Йоана Църовска (BG)  109

Прилагане на иновативни лазерни и 
фотораметрични технолоии  за 
дигитализиране на Тракийския гробнищен 
комплекс при с. Ивански 

Александра Тодорова, Аспарух 
Камбуров, Станимир Стойчев, 
Велислав Бонев(BG) 

116

Потенциал и практически приложения на 
наземното лазерно сканиране. Маринели Данчева (BG) 126 

Анализ на разрешителните процедурите за 
строителство на жилищни сгради в 
урбанизирани територии. 

Милена Данаилова (BG) 136

Приложение на наземното лазерно сканиране 
при създаване на тримерен модел на сгради 

Габриела Симеонова, 
Гергана Антова, 
Кристина Микренска (BG) 

137

Изследване на природни нарушения в горски 
територии чрез безпилотни летателни системи 
и GIS 

Мария Асенова (BG) 139

Точност на триизмерни модели на земната 
повърхност, генерирани по метода SfM-PPK 
от изображения заснети с БЛС 

Дейвис Динков (BG) 154

Природни опасности: Ръководство за 
безопасност на хора и имущество 

Бойко Рангелов, (BG),  
Рубен Паул Борг (MA) 
Еделвайс Спасов (BG), 
Фатимат Шандиа (ML) 

156

Дистанционно доставяне на данни за 
природни бедствия Нели Здравчева  (BG) 168

Изследване на ко-сеизмични премествания на 
Балканите от сателитни данни 

Мила Атанасова,  
Христо Николов (BG) 178

Спектрометрични изследвания на оптичните 
свойства отражение и пропускане на 
минералите хематит и планински кристал в 
инфрачервения диапазон на спектъра 

Маргарита Горанова (BG) 189

5



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. 
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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 
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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.  
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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.   
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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 
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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ  

В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, СОФИЯ-ГРАД 

Инж. Иван Деянов 

Уважаеми г-н Председател на Организационния комитет на XXXII Международен симпозиум 
„Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея 
области“.  

Уважаеми колеги и гости. 

Имам честта да поднеса приветствие от членовете на Национална професионална секция 
„Геодезия и приложна геодезия“ към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране по повод 
откриването на симпозиума. 

През месец септември 2023 г. ще се навършат 20 години от създаването на нашата 
професионална организация – КИИП. Проектантите от КИИП членуват в 8 професионални секции. Те 
наброяват в настоящият момент повече от 13 хиляди човека, а членовете на НПС „Геодезия и приложна 
геодезия“ са над 1500. Може определено да се заяви, че професионална секция „ГПГ“ се развива с 
бързи и устойчиви темпове, въпреки необоснованите претенции на проектанти от други специалности 
да изземат определени дейности при изготвяне на проекти в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране. В тази връзка е необходимо е да бъдат изработени и съгласувани 
текстове за изменение и допълнение на законовите и подзаконови актове, за да се дефинират 
професионалните компетентности на проектантите по специалности свързани с участието им в 
мултидисциплинарни проектантски екипи при изготвянето на устройствени планове и инвестиционни 
проекти.  

В много области съвременните методи и технологии базирани на сериозните научни и научно 
приложни изследвания оказват изключително благотворно влияние за развитието на обществото. 
Такива са и изследванията в геодезията и свързаните с нея области.  

КИИП като съорганизатор на ежегодните научни форуми, с главен организатор Съюза на геодезистите 
и земеустроителите в България е подпомагала изследванията  в областта на геодезията и внедряването 
им в проектантската практика. Всички секции от камарата са подпомагали със стипендии и 
продължаваме да подпомагаме отлични и много добри студенти с намерение да се реализират в 
областта на проектирането. 

Искам да изкажа своята увереност, че съвместната ни работа в подпомагането на науката и 
образованието и приложението на научните достиженията в проектирането, ще продължи и за напред. 

Пожелавам успешна и ползотворна работа на всички колеги! 

Благодаря за вниманието!   
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XXXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИМ 
СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ 
София, 02 – 04 ноември 2022 

XXXII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 
Sofia, 02 – 04 November 2022 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ПРИНОСА НА ГЕОДЕЗИЯТА 
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО ИМ 

В БЪЛГАРСКАТА АНТАРКТИЧЕСКА БАЗА 

ХРИСТО ПИМПИРЕВ 

БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ 

РЕЗЮМЕ 

Статията има за цел да представи информативно извършваните геодезически дейности през 
няколко от националните антарктически експедиции в периода 1998 – 2020 година. В голямата 
си част те са както рутинен инженерен процес, така и част от комплексните научни и научно-
практически изследвания, отнасящи се до климатичните промени и процесите, свързани с тях. 
Извършено е геодезическо заснемане на открити от лед участъци и ледникови масиви, чрез 
използване на класически методи и най-съвременни технологии. Изследвана е вертикалната 
рефракция над ледници, скални участъци и акваторията. Особено внимание е отделено за 
океанската среда – монтирана е мареографна станция, направени са първоначални изследвания 
на физико-химичните параметри на хидросредата в крайбрежната зона. Беше пусната в 
действие и целогодишна перманентна ГНСС станция в района на Българската антарктическа 
база „Св. Климент Охридски“, разположена на о-в Ливингстън от Архипелага на Южните 
Шетлъндски острови. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: АНТАРКТИКА, ГЕОДЕЗИЯ, ХИДРОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ, 
МАРЕОГРАФ  

SUMMARY 

The article aims to present informatively the geodetic activities carried out during several of the 
national Antarctic expeditions in the period 1998-2020. For the most part, they are both a routine 
engineering process and part of the complex scientific and practical research related to climate change 
and the processes associated with it. Geodetic surveying of ice-exposed areas and glacial massifs was 
carried out using classical methods and modern technologies. 

The vertical refraction over glaciers, rocky areas and the water area was studied. Special attention has 
been paid to the ocean environment - a tidal gauge station has been installed, initial studies of the 
physico-chemical parameters of the hydro-environment in the coastal zone have been carried out. A 
year-round permanent GNSS station in the area of the Bulgarian Antarctic base "St. Kliment 
Ohridski"was launched. 
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1. УВОД

България заема вече едно утвърдено място в антарктическото семейство, заедно с най-
развитите индустриално страни. Макар и за много кратко време, от тридесет години, страната 
ни е равноправен участник в “правителството” на ледения континент. С изградената 
антарктическа база „Св. Климент Охридски“(фиг. 1) нашата страна придоби статута на 
равноправен член в полярната общност [1].  

Фигура 1. Българската антарктическа база „Св. Кл. Охридски“ 

Основните приоритети на българските антарктически експедиции са насочени към 
изследвания в областта на геологията, биологията, геодезията, геофизиката, глациологията, 
ботаниката, метеорологията, зообиологията, картографията, екологията и медицината[2]. 
Геоложките проекти са фокусирани в изучаване на стратиграфията, петрологията, 
рудоносната перспективност, тектониката и магматизма в района на Южно Шетландските 
острови. Изготвена е едромащабна топографска карта в М 1: 2 000 за района на Българската 
антарктическа база, както и  няколко геодезически снимки на района на БАБ, на скалните 
разкрития Пико Мурес, Серо Мирадор и Пико Напие в едри мащаби, за нуждите на различните 
специалисти в експедициите [5]. Голямо внимание се отделя на актуалния проблем с 
глобалните климатични промени, като се постави началото на проследяване на динамиката на 
морското ниво и състава на хидросредата, като количествено изражение на глобалното 
затопляне на климата. През 2017 година беше монтирана мареографна станция, която записа 
данни от първото си зимуване в Южния залив. 

2. МОРСКО НИВО И ВРЪЗКАТА МУ С ГЛОБАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
НА ЗЕМЯТА

Морското ниво в глобален аспект е качествен показател за състоянието на 
климатичната система на Земята, обхващаща както океана, така и криосферата. То може да се 
разглежда като важен индикатор за това, което се случва с климата в днешни дни, а и какво би 
могло да се случи в бъдеще. В днешно време е доказано недвусмислено, че нивата на 
Световния океан и на сушата се намират в постоянна динамика. Докато при сушата като 
основна причина се определят главно тектонични процеси и промяна на ледниковото 
покритие, то за останалата, повече от 2/3 повърхност на планетата, това се обяснява с 
изменение на общия обем на водата и промяната в океанските течения. От научна гледна точка 
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приливните изменения и общата динамика на водното ниво оказват голямо влияние на редица 
биологически и геоложки процеси. Най-осезаеми са посочените процеси в крайбрежните зони, 
където по начало е концентрирана голямата част от населението.  

Изследванията на климата на Земята придобиват все по-значителна тежест и 
вниманието на хората се ангажира с тази актуална проблематика. Въпросите, свързани с 
изменението на средното морско ниво, заемат водещо място в научните изследвания като 
основен фактор и индикатор за глобалните климатични промени и съпътстващите ги природни 
процеси [7]. Такива са например топенето на ледниците, топлинното разширение на океана, 
мощните океански течения с техния пренос на водни маси от тропиците към полярните 
области. 

Дългосрочните промени в глобалното средно морско ниво (GMSL) се дължат предимно 
на три процеса: 

- ледниково топене – от затоплящата се атмосфера и океана, планинската ледникова покривка
се топи и така добавя сладка вода в океана;
- термично разширение – океанската вода се разширява от поглъщане на приетата топлина, а
това води до повишаване на морското ниво;
- съхранение на континентална вода – водата, която се отстранява от сушата или се задържа
на нея може да доведе до нетна промяна на общото количество вода в океана.

Промените в глобалното средно морско ниво са измерват от сателитни системи през 
последните 28 години. С пускането на сателита Sentinel-6 / Michael Freilich през 2020 г. този 
запис скоро ще надмине три десетилетия. Скоростта на повишаване на нивото от 1993 г. до 
момента се определя на 3.3 милиметра годишно и има индикации, че тя се е повишила. 
Сателитите GRACE и GRACE-FO измерват промени в глобалното морско ниво, свързани с 
топене на лед и промени в съхранението на водата в сушата. Елементите на системата от 
поплавъци Argo измерват хода в температурата и солеността в Световния океан и предоставят 
оценка на термостеричната промяна на нивото. Комбинирането на оценките на GMSL от 
GRACE / GRACE-FO и Argo и след това сравняване с GMSL от сателитни системи ни 
позволява да проверим нашата интерпетация за факторите за глобалното средно морско ниво. 

Научният анализ относно измененията на морското ниво следва да се обосновава с 
дългопериодични наблюдения на колебанията на нивото, но всяко  отделно измерване като 
част от редицата, може да се разглежда като сума на три компонента. По този начин средното 
морско ниво, заедно с приливите, и добавено метеорологичното въздействие, ни дават 
моментното средно морско ниво. Това означава, че за правилното определяне на нивото трябва 
да се определят посочените съставящи. 

Средното морско ниво представлява ред от измерени стойности на морското ниво за 
период, не по-малък от една година. Когато се предполага използването му за геодезически 
цели, т.е. извеждане на височинна система, този период трябва да бъде значително по-дълъг. 

Приливите представляват периодични промени в морското ниво с кохерентна 
амплитуда и фазова зависимост на определящата сила, а именно гравитационното поле на 
повърхността на Земята, обусловено от взаимодействието на трите небесни тела – Слънце, 
Земя и Луна. Те пораждат основно гравитационните приливи, а малките метеорологични 
добавки  са свързани с колебанията в атмосферното налягане и ветровото влияние. 

Метеорологичните поправки са компоненти, които са остатъчни след премахване на 
приливните съставки при анализите. Не са постоянни, търпят изменения в различните периоди 
на годината и някъде могат да бъдат срещнати и като термин сгонно-нагонни колебания, 
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т.е.като моментни неприливни съставящи с голяма стойност. 

Мареографните станции изпълняват изключително важна роля в научен и в научно-
приложен аспект. Единствено от съвместните изследвания на спътниковата алтиметрия в 
глобален аспект и мареографните измервания на регионално ниво, може да се говори за 
познания относно нивото на световния океан. То се формира от различни сили, въздействащи 
на водните маси, и никога не изпада в покой, самите те не са еднородни по своя физико-
химичен състав, а освен това и наличието на геодинамични и геотермални явления в 
подкоровата част на планетата, правят изучаването на цялостния облик на океана една сложна, 
мултидисциплинарна природна наука с особена значимост за хората. С нарастване на местата 
с непосредствено изследване на океанското ниво се детайлизира все повече комплексната 
картина на нивото в глобален мащаб, както и следствията от това, в актуалните насоки на 
изучаване на глобалните климатични промени (фиг.2).  

Фигура 2. Мареографни станции към Ноември 2021 (от PSMSL) 

Глобалната служба за следене на морското ниво (Global Sea Level Observing System – 
GLOSS) използва мрежа от 290 наблюдателни станции за измерване в реално време на 
океанското ниво в глобален мащаб, разположени из целия световен океан. Това допринася в 
голяма степен за опознаване на причините за климатичните промени, като се има предвид, че 
GLOSS е част от Глобалната система за наблюдение на океана (Global Ocean Observing System 
- GOOS). ( http://www.gloss-sealevel.org)

С изграждането на българската мареографна станция в Антарктика, нашата страна ще 
допринесе за все по-детайлното опознаване на океанската динамика, и то в суровите южни 
географски ширини, където получаването на такава информация е значително по-трудно и с 
вискоа степен на техническа сложност.  

3. БЪЛГАРСКАТА МАРЕОГРАФНА СТАНЦИЯ В АНТАРКТИКА

Голямо постижение в българските геодезическите дейности в океана е пробното 
поставяне на мареографната станция през 2017, а през 2019 тя издържа първата си зима. (фиг. 
3). След прехвърляне на записаните данни се оказа, че имаме малко над 9 месеца записи, от 9 
януари до 16 октомври 2019 с две прекъсвания от няколко часа, което прави реално 
непрекъснатия запис почти седем месеца (фиг. 4). Вероятно прекъсването се дължи на 
метеорологични причини, но записът показа прекъсване за малко, и после продължава без 
никакви проблеми. При рязко влошаване на времето и тежък ледоход в залива на о-в 
Ливингстън,  на 16 октомври 2019 се прекъсва захранващия кабел и датчикът спира да записва. 
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Фигура 3. Мареографът и принцип на действие на хидростатичен сензор  

 От данните за 2019 година на мареографната станция на БАБ са определени 
среднодневни нива, а чрез тях са изведени средномесечни  според стандартите на 
Международната хидрографска организация (IHO). Там е указано, че за средномесечно морско 
ниво се обработват всички записи, които трябва да бъдат през не по-малко от 1 час.  
Необходимо е да няма прекъсвания на записите за повече от 3 часа, а ако има такова събитие, 
то трябва тези данни да се допълнят интерполационно. В случай на по-голяма пауза се взимат 
данни от съседни мареографни станции. При изчисляване на средномесечните нива не трябва 
да се допускат прекъсвания, по-големи от 3 последователни дни. Записите от о-в Ливингстън 
са през 15 минути, като интервалът е съобразен както с възможностите за енергийно 
захранване, така и с наличната памет в логера. Премахнати са неинформативните стойности и 
такива, чийто стандарт надхвърля три пъти средната грешка. Изчислени са средни нива за 
всички възможни цели месеци, от април до септември.   

  След прехвърляне на всички данни е установено, че след първият зимен период на 
работа, мареографната станция съдържа около 26 000 записа на колебанията на морското ниво. 
Направен е оглед за неинформативни стойности и след установяване на известен брой такива, 
те са премахнати от анализа. 

 Океанското ниво е в непрекъснато динамично състояние тъй като освен периодичните 
колебания вследствие приливообразуващите сили, породени от взаимоимодействието на трите 
астрономични тела – Слънце, Луна и Земя, съществуват и други събития с непериодичен 
характер, които не могат да бъдат точно прогнозирани. Към тях могат да се отнесат 
геодинамичните и геотермални явления в земната кора, например вулкани, земетресения, 
колебателни движения на земната кора, въздействието на вятъра в близост до бреговата ивица, 
барометричните колебания, както и такива, свързани с изменение плътността на водата и 
нейният обем вследствие на изпарения, валежи и вливане на реки. 
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Фигура 4. Записи на мареографа за първия успешен зимен сезон-2019 г 

 От практически изследвания са установени стойности на  въздействие на основните 
параметри на атмосферата върху състоянието на океанската повърхност. Най-съществено 
влияние оказват атмосферното налягане, ветровото въздействие със своята посока и сила, а до 
известна степен и температурата на приземния въздушен слой. Например покачване на 
налягането с 1 hPa води до понижаване на морското ниво с 1 cm [4] и обратно – по-ниското 
налягане води до по-високо ниво. Ветровете са сериозен фактор за непериодичните колебания 
на нивото и насочени от морето към брега могат да пренасят големи количества водни маси, 
което води до покачване на нивото, или т.нар. нагонни вълни. При обратна посока на вятъра, 
от брега към сушата, се получава сгон, или понижаване на нивото. Тези явления могат да 
променят нивото в порядъка на метри ако ветровото въздействие е в една посока и много дълго 
време. За България сгонно-нагонните колебания при продължителни източни ветрове се 
оценяват на 0.8 – 1.2 m [6].  

 За времето на работа на мареографната станция в БАБ през 2019 година е създаден 
архив на метеорологичните данни с информация за температурата, атмосферното налягане и 
посоката и силата на вятъра с оценка на поривите му. Тези данни спомагат за по-прецизния 
прочит на колебанията на морското ниво и филтриране на измервания, за които може да се 
твърди, че са в силно неустойчива атмосфера и вълнение, и които биха нарушили плавния 
ритъм на приливните стойности. В публикацията е разгледан само месец април (2019 г) като 
принцип на комбиниране на мареографни с метеорологични данни, с цел да не се увеличава 
прекомерно обема на текста. Анализирани са евентуални корелационни зависимости между 
значителни резки промени на атмосферното налягане и височината на нивото, както и оценка 
на ветровото въздействие с цел установяване на сгонно-нагонни вълни. Метеорологичните 
данни са записани през 1 час, като от 1 до 30 април 2019 техният брой е 719. Средните (в 
скобите минимални и максимални) стойности за периода са както следва: 

 - атмосферно налягане средно за април – 991.4 hPa  (951 hPa до 1010 hPa); 
 - средна температура - - 0.60С (-1.60С до 0.80С) 
 - средна влажност на въздуха – 91.1%  (67.4% до 93.9%). 
 Атмосферното налягане през месец април 2019 година се променя от 951 hPa до 1010 
hPa, като най-чувствителен траен спад се забелязва в периода 9-13 април, а именно почти 60 
hPa за 4 денонощия, а най-кратковременен спад има между 1 и 2 април, когато за едно 
денонощие налягането се понижава с 35 hPa (фиг. 5). По абсцисата на графиката са нанесени 
дните, като числата показват броя часове от началото на месеца, а по ординатата са 
показанията на атмосферното налягане. Ако тези стойности се разгледат вече като последвало 
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издигане на морската повърхност вследствие само на спад на налягането, се вижда, че в 
рамките на един ден нивото се издига с 35 cm, независимо от приливните сили. Това 
предполага да се коригират отчетените стойности на хидростатичния сензор със средночасова 
корекция от 1.5 cm за влияние на налягането. Като се има предвид, че в акваторията на БАБ 
максималната разлика между високи и ниски води за април 2019 е малко под 2 m за един 
полудневен период, следва, че за един час нивото може да се промени с около 12-14 cm. При 
записаното максимално спадане на налягането това би означавало, че мареографните данни се 
отчитат с грешка около 10% вследствие само на екстремни колебания на атмосферното 
налягане.  

 

Фигура 5. Месечен ход на атмосферното налягане (април 2019 г) 

 Изчислена е средна стойност за атмосферното налягане в района на БАБ от 7 годишен 
период, от 2014 до 2021 година, като са осреднени 61 722 записа от метеорологичната станция 
през един час. Резултатът е 989.5 hPa, която представлява базисна стойност, спрямо която да 
се наблюдават колебанията на океанското ниво, вследствие налягането.    

 Друг съществен елемент, влияещ на колебанията на океанското ниво, е вятърът с 
неговата сила и посока. Това важи с особена тежест за Антарктика, континентът, който се 
слави с най-силните ветрове, които могат да надхвърлят 200 km/h, и които при дълговременно 
действие променят приливно-отливните стойности, отчитани от мареографите. Наличието на 
метеорологични данни за времето на работа на мареографната станция помагат да се внесе 
яснота върху това въздействие. От направените анализи на ветровата обстановка за месец 
април 2019 година (фиг. 6) може да се види статистически силата на ветровете, 
преобладаващата им посока, поривите, както и осреднени стойности на тези параметри. 

 За разглеждания месец се установяват следните стойности:  

 - средна скорост на вятъра – 5.9 m/s; 
 - средна посока на вятъра – 1520;  
 - максимална скорост на вятъра без пориви 26.5 m/s (95.4 km/h) 
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Фигура 6. Разпределение на посоката на вятъра по часове от началото на месеца 

  Посоките на вятъра са групирани в 4 групи, по основните световни посоки – север, 
изток, юг и запад. За месец април събитията са както следва:  

 - северен – 168 записа 
 - източен - 266 
 - южен – 126  
 - западен – 160. 
 Видимо е, че източните ветрове преобладават значително спрямо останалите, но според 
изложението на мареографния датчик, което е северно, по-сериозен интерес за сгонно-
нагонните колебания на океанското ниво представляват северните и южните ветрове, 294 
записани събития от общо 720. Като се има предвид, че не е имало установен дълговременен 
период със силен вятър само от една посока, можем да приемем, че промените в океанското 
ниво вследствие на ветрово влияние през април 2019 година е в границите на точността на 
отчитане на нивото и не следва да се въвеждат допълнителни корекции.  

 На фигура 7 по абсцисата са нанесени часовете на запис от 1 до 30 април, а по 
ординатата – скоростта в m/s. 

 

Фигура 7. Скорост на вятъра по часове през април 2019 година 

 4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ОКЕАНА 

 През 28-та българска антарктическа експедиция за първи път беше направен опит за 
изследване на океанската вода за соленост,  проводимост и температура. За целта беше 
използван регистратор на данни, който изследва малки промени в солеността на водата (в 
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диапазона ±5000 μS/cm). Чрез оптична USB базова станция BASE-U-4 се извършва четенето 
на данните от записите във водата. Такива изследвания се правят за първи път в акваторията 
на Българската база и са от особено значение за опознаването на океанската вода като 
хидросреда (табл. 1). Идеята на доц. Александров е да се изведе корелация между данните на 
датчика за соленост и проводимост и данните за колебанията на морското ниво, записвани 
първоначално през сезона на експедицията, а впоследствие и целогодишно. 

Таблица 1. Изчислени стойности на соленост и температура за бреговата зона 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Солеността и температурата на морската вода са основни физико-химични параметри, 
които заедно с хидростатичното налягане, създават облика й на хидросреда за конкретно 
географско местоположение. Сложната зависимост между тях определя плътността на 
морската вода – комплексна нейна характеристика, оказваща влияние както на различните 
хидрографски изследвания, скоростта на разпространение на акустичните вълни, така и в 
голяма степен на глобалните климатични промени на Земята. Плътността на морската вода е 
сложна функция на температурата и солеността, а с увеличаване на дълбочината, респективно 
налягането на водните слоеве, тя нараства допълнително. От това зависи и разпределението 
на плътността на океанските води. Тук следва да се отбележи преобладаващото влияние на 
температурата като най-динамичен параметър на състоянието на водата. При по-висока 
температура следва да се очаква нарастване на общия обем вода в Световния океан, от една 
страна поради намаляване на плътността й, а от друга – от ускоряване на ледниковото топене. 
Това намалява солеността, респективно намалява плътността, и като краен резултат от общото 
влияние се покачва морското ниво. От десетилетия този процес е установен по различни 
способи, както от мареографни измервания, така и чрез спътникови дистанционни методи, 
което доказва категорично необходимостта от преки изследвания на физико-химичните 
параметри на морската вода. 

 Още един интересен проект беше стартиран през 2019 година в Българската база с 
монтиране и пускане в експлоатация на ГНСС приемник Trimble R9s Alloy. Целта е 
организиране на целогодишна перманентна ГНСС станция, която реално стартира на 24 

Местоположение Соленост ‰ Температура  0С 

Salt-1 17.95 0.9 

Salt-2 18.65 0.7 

Salt-3 22.62 0.4 

Salt-4 21.47 0.1 

Salt-5 22.64 0.0 

Salt-6 22.66 0.1 

Salt-7 20.31 -0.3 

Salt-8 22.11 0.0 

Salt-9 19.37 0.0 

Ледниково блато 0.52 2.9 

Реката от ледника 0.06 1.1 

20



декември 2019, в необходимия за целта режим на работа. Приемникът е оборудван с антена 
Trimble Geodetic Zephyr 3, стабилизирана на 15 cm над месинговата плоча на стълб с 
принудително центриране и вече обозначен като КОН2 с координати:  

S 62 38 24.4   : W 60 21 49.4 

 Приемат се сигнали от GPS, GLONASS, SBAS, WAAS, EGNOS и разполага с 672 
канала. Плановете на проекта са първоначално апаратурата да издържи тежкият зимен период, 
както като осигуряване срещу физически повреди, така и от гледна точка на захранването. 
След като се издържи проверката на зимния период, следва да се направи всичко възможно за 
включване на станцията КОН2 към международната мрежа от перманентни ГНСС станции в 
района на Западна Антарктида и п-ов Палмър.   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Първите стъпки на човечеството в Антарктика малко или много са били и първи стъпки 
на геодезията и картографията там. Началният контакт с континента се осъществява от морски 
капитани и китоловци, чиято първа работа е била картографиране на бреговете, до които 
достигат. Така постепенно започва да се оформя бреговата линия, макар и не съвсем точна, а 
впоследствие и вътрешността, като се започва както картографиране на откритите от лед 
участъци, така и на части от ледения щит по пътя към Южния полюс. Така първите 
геодезически постижения, рожба повече на екстремен ентусиазъм са били извършвани в 
крайно трудни условия с адекватни за времето си техника, т.е. тежки и несъвършени 
инструменти, неточни методи и неспециализирани оператори. Като цяло може да се каже, че 
първата „геодезическа” продукция е създадена благодарение на вложения изключително 
тежък труд, самоотверженост и дух, воля за първенство в откритията и приключенски талант. 

 Геодезическата работа в полярни условия изисква освен известните на всички 
способности, още ред допълнителни специализирани умения, необходими както за 
съхраняване живота и здравето, така и за получаване на нужната качествена продукция, 
включена в един или друг научен проект с участието на геодезисти. Поради много по-
различните условия на живот там се отделя особено внимание на приоритетите на работа, а 
именно всичко започва с грижата за човешкия живот и безопасност, а след това се следи за 
изпълнението на многото и разнообразни по характер задачи, предвидени в програмата на една 
експедиция. Затова именно и всички методични постановки започват от безопасността на 
работата, независимо в какъв аспект е тя. 

 През последните тридесет години много български учени работят в Антарктика и 
доказват потенциала на българската наука. С научните резултати, получени от изпълнението 
на изследователски проекти в различни научни области се потвръждава  полезността от 
присъствието на българските изследователи в Антарктида. Тук се включват българските 
геодезисти, допринесли за осигуряване на полярниците с картен материал, специализирани 
научни изследвания, бази данни и резултати с анализи. Атестат за това как се оценяват 
постиженията на българските екипи, работещи на о-в Ливингстън, е търсенето им като желан 
партньор в много и различни международни проекти. Досега учени от над 15 държави са 
работили в Българската база, като по този начин българската наука и практика се е доближила 
до най-развитите полярни нации. 
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КРАТКИ ДАННИ ОТ ИСТОРИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  
СЪЮЗА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Проф. поч. д-р инж. В. Пеевски, чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев, д-р инж. Иван Калчев 

SUMMARY 

The present exposition with information from the history of the Union is based on three sources 
- the three presidents of the Union: an article by Prof. Hon. Dr. Eng. V. Peevski in the journal
"Geodesy, cartography, land management", sources from Corresponding Member. Prof. Dr.
Eng. Georgi Milev and those from Dr. Eng. Ivan Kalchev.

Key words: Union, surveyors, land planners, activity, international organizations. 

РЕЗЮМЕ 

Настоящото изложение с информация от историята на Съюза се основава на три 
източника – тримата председатели на Съюза: статия на проф. поч. д-р инж. В. Пеевски в 
списание „Геодезия, картография, земеустройство“ , източници от чл.-кор. проф. д-р 
инж. Георги Милев и такива от д-р инж. Иван Калчев.  

Ключови думи: Съюз, геодезисти, земеустроители, дейност, международни 
организации. 

ПРЕАМБЮЛ 

Отбелязвайки 100 годишният юбилей на обществена дейност на геодезистите 
в България се налага една ретроспекция на направеното от тях, особено в началния 
период от нейното реализиране, както и определени данни от по-късните периоди, 
включително и за настоящето. Поради това тук първата част от изложението 
представлява автентично препечатване на статията на първият почетен 
председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите (СГЗБ) – проф. поч. д-р 
инж. Васил Пеевски (начело на съюза 34 г), като документ от непосредствен участник 
в голяма част от времето, през което е творена тази история. По-нататък е дадена 
съответна по-кратка основна информация от вторият почетен председател чл.-кор. 
проф. д-р инж. Георги Милев (24 г.) и сега действащият председател на СГЗБ – д-р 
инж. Иван Калчев (9 г.) за следващите периоди от съществуването и обществената 
дейност на българските геодезисти и в частност на Съюза на геодезистите и 
земеустроителите в България, за която може да се намери в голяма степен 
достатъчно информация в документите (архива) и Интернет страницата на Съюза.  
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1. ПЪРВИ ПЕРИОД

Началото на организационния живот на българските геодезисти (в миналото 
наричани земемери) трябва да се търси в двете основни технически организации у нас -
Българското Инженерно-Архитектурно Дружество (БИАД) и Дружеството на техниците 
със средно образование.  

Българското инженерно-архитектурно дружество е създадено на 3 януари 1893 г. 
в София в присъствието на 36 инженери и архитекти. Между основателите не е имало 
инженери-геодезисти и доста години след това не е имало такива. В България едва в 
началото на ХХ век у нас се явяват така наречените „геометри“, завършили полувисше 
образование във висшите технически училища главно в Прага и Бърно. Те биват 
приемани за членове на БИАД, но към тях инженерите са се отнасяли с известно 
пренебрежение. 

От 1912 г. в системата на БИАД започват да се образуват по специалности 
обособени организационни групи на: архитектите, строителните инженери, машинните 
инженери и др. За съжаление не е възможно да се установи кога е образувана групата на 
инженер-земемерите. Може би това е станало след 1920-1922 г., а може би и малко по-
късно. Във всеки случай в края на 1929 г. групата наброява общо 25 члена, от които в 
София 12 и в провинцията 13. От членовете в София 6-7 са работили в тогавашния 
Държавен географски институт. Изпъква името на инж. Марко Иванов, началник на 
Кадастралния отдел при Столичната община. Поради малкия брой на инженерите-
земемери, по-голямата част от геодезическите служби в различните министерства са 
ръководени от строителни инженери. Частните бюра, извършващи геодезически 
измервания, са на строителни инженери. Съществуващата обстановка подсказва, че 
главната задача на групата на инженер-земемерите е да извоюва права за ръководене на 
геодезическите служби и извършване на геодезически измервания от инженер-
земемерите. Тази борба особено се засилва през 1932 г., когато в управителния съвет на 
групата са избрани млади и енергични специалисти – председател инж. В. Пеевски и 
членове: инженерите Деню Вълчанов, Владимир Йончев, Мичо Мичев и др. Групата 
успява да извоюва участие във върховния съвет на БИАД, като са включени двама 
представители. Във всички конгреси групата има по двама-трима представители.  

През 1937 г. БИАД е преустроен в Съюз на българските инженери и архитекти 
(БИА), в който групата на земемерите заема важни постове. От 1937 г. групата на 
инженерите земемери приема ново название: Дружество на инженер-земемерите. По-
важните въпроси, които разглежда Дружеството, са по изграждане на държавната 
геодезическа мрежа (триангулация и нивелация), по кадастъра в България, по 
комасацията на земите у нас, по устройството на организацията на геодезическите 
работи в България, по създаване на висше техническо училище в София с отдел за 
инженер-земемери. 

 Непосредствено след 9 септември 1944 година управителният съвет на Съюза 
БИА е разтурен, както е сторено и с ръководствата на всички обществени организации. 
По решение на Отечественофронтовския комитет на инженерите и архитектите е 
създадено ново управленско тяло на съюза, в което член е  инж. Вл. Йончев. През 1945 
г. се провежда първият конгрес на съюза след 9 септември 1944 година, на който е избран 
за член на редакционната колегия и привлечен инж. В. Пеевски. В този състав дейността 
на съюза продължава до 1949 г. 

Дружеството на техниците със средно образование е създадено на 2 ноември 1949 
г. В него членуват и значителен брой техници-земемери, добили образованието си у нас 
в създаденото още през 1909 г. средно техническо училище, сега техникум „Христо 
Ботев“. 
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През 1949 г. Съюзът БИА, Съюзът на техниците със средно образование, 
Дружеството на българските химици, Дружеството на машинните техници от флота, 
Дружеството на техниците с полувисше образование, Дружеството на морските техници 
и Дружеството на приравнените техници се обединяват  и създават Научно-техническия 
съюз (НТС). Недостатък е, че в структурата не са включени каквито и да било 
организационни единици на различните специалисти. Но след натиск от страна на 
членовете на НТС, още същата година са създадени отдели по архитектура, 
строителство, геодезия, машинна техника и др. Тези отдели са организационни гнезда, 
без структура и самостоятелност. За всеки отдел от ръководството на НТС е назначен по 
един завеждащ, за отдела по геодезия е назначен проф. В. Пеевски. 

Членовете на НТС не престават да действат за създаване на отделни 
организационни единици по специалност с известна самостоятелност. Едва на третия 
конгрес на НТС е решено да се създадат 11 отраслови секции: по строителство, машинна 
техника, индустриална химия и др., както  и две секции по специалностите геодезия и 
архитектура. Въпреки че секциите са обособени като организационни единици, те все 
пак придобиват известна самостоятелност и са под ръководството на един колективен 
орган. 

През 1957 година се създава Научно-техническият съюз на българските 
геодезисти и земеустроители. Секция „Геодезия“ работи активно и установява връзка с 
геодезистите в София и провинцията, и по този начин успява да обедини до известна 
степен геодезистите и земеустроители от цялата страна. След преодоляване на големи 
трудности получава разрешение от ЦК на БКП за издаване на бюлетин „Геодезия, 
картография, земеустройство“ и успява да получи разрешение да членува в 
Международната федерация на геодезистите (FIG), да получи съгласие за провеждане 
на 31-ва сесия на Перманентния комитет на FIG и да развие значителна научно-
техническа дейност и др. 
 Още със създаването си секция „Геодезия“ започва борба за изграждане на 
отделни съюзи със значителна самостоятелност, обединени от централния съвет на 
Научно-техническия съюз. Едва в края на 1964 година политбюро разрешава да се 
образуват отделни съюзи по отрасли. При това положение секция „Геодезия“ би 
следвало да бъде към Съюза по строителство. Започва нова борба за създаване на съюз 
по специалност, която се увенчава с успех.  

На IV-ия конгрес на НТС през февруари 1965 г. е изменен уставът, което дава 
възможност за създаване на съюз по отрасъл и по специалност. Непосредствено след 
конгреса новоизбраният централният съвет на НТС избира инж. В. Пеевски за 
председател на Научно-техническите съюзи.  

 През периода 1965-1972 г. НТС взема активно участие в учредителния конгрес 
на Световната федерация на инженерните организации (FMOI/ WFEO), свикан в Париж 
по инициатива на ЮНЕСКО. Взето е решение Третата асамблея на федерацията да се 
проведе във Варна. С активното участие на НТС е създадена регионална организация на 
инженерните организации от Югоизточна Европа с участието на специалисти от 
България, Югославия, Гърция и Румъния.  

Българските геодезисти и земеустроители са първите, които през м. март 1965 г. 
свикват учредителен конгрес на своя съюз, на който е приет и уставът на Научно-
техническия съюз на българските геодезисти и земеустроители. Избрано е централно 
ръководство на съюза от 67 членове, както и изпълнително бюро с председател проф. 
Васил Пеевски, зам.-председател проф. Вл. Йончев и 11 члена. До 1972 година, когато 
се провежда втория конгрес, са създадени 165 дружества. Опитът показва, че 
целесъобразно е дружествата да бъдат окрупнени и през 1969 г. броят им е 60 
организации. Поставена е цел да се привлекат повече специалисти и през 1971 г. броят 
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на членовете е 3235. Изградени са окръжни ръководства в почти всички окръжни 
центрове. Особено активна дейност развиват дружествата в градовете Плевен, Враца, 
Варна, Бургас, Русе, Пловдив и др. През посочения период са проведени 10 разширени 
пленума с участието на председателите и секретарите на окръжните ръководства на 
научно-техническите съюзи и др. 

Особено внимание централното ръководство обръща на финансовото положение. 
Оказва се, че приходите от членски внос са сравнително малки, поради което се засилва 
творческата и стопанска дейност с цел увеличение на приходите.  

През 1965 година централният съвет на НТС успява да издейства Министерският 
съвет да  приеме решение №120, с което се разрешава на централния съвет, на отделните 
съюзи, на техните ръководства и дружества да извършват творческо-стопанска дейност. 
Прилагането на решение №120 започва през 1966 година. Договори по това решение  
сключват главно окръжните ръководства и дружествата, и сравнително малко са 
сключени от централното ръководство на съюза. Благодарение на 120-то решение 
централното ръководство започна изграждането на домове на техниката в 
Димитровград, Разград, Плевен, Враца, Карлово, Стара Загора, Благоевград, Габрово и 
др. Създадени са към тях 9 научно-технически секции и са привлечени 154 съюзни 
членове. Всяка секция работи по одобрен план. Секциите изучаваха проблемите в 
областта на геодезията и се запознаваха в техническите постижения в света, провеждаха 
професионални сбирки, форуми, конференции и т.н. През 1965 г. централното 
ръководство съвместно с научно-техническите съюзи и представители на 
геодезическите служби проведе разширено заседание, на което е взето решение за 
изработването на едромащабна карта на България. 

През 1966 г. е проведен 10-дневен семинар със съдействието на Националната 
комисия за ЮНЕСКО по използване на аероснимките за изучаване на природните 
богатства с лектори от Франция, Холандия, ФРГ и САЩ. 

През 1968 г. е проведена научно-техническа конференция по фотограметрия, на 
която са изнесени доклади, разкриващи широките възможности и приложение на 
фотограметричните методи. През 1967 г. е проведена конференция и са изнесени 
доклади относно геодезическите работи при плановото изграждане на населените места. 

През 1969 г. бе организирано в Русе съвещание по вертикалното планиране, а през 
1970 г. се проведе и национална конференция в София. 

През 1970 г. в Плевен бе организирана голяма национална конференция по 
поддържане на плановете на населените места. През 1970 г. бе проведена конференция 
в Кърджали по кадастъра на подземните проводи и съоръжения. 

Сериозно внимание бе обърнато на земеустройствените и геодезическите работи 
в селското стопанство. През 1968 година в София е организирана международна 
конференция по земеустройствените проблеми. Значителен успех имаше 
организираната през 1971 г. международна конференция по изчислителна техника в 
геодезията. 

Всяка година по време на Пловдивския панаир със специалистите се провеждаха 
научно-технически срещи, на които предимно представители на чуждестранни фирми 
запознаваха нашите членове с произвежданите от тях геодезически инструменти. 

През посочения период дружествата и окръжните ръководства развиваха активна 
научно-техническа дейност – 331 конференции на дружествата, а 135 – на окръжните 
ръководства. На тези конференции са изнесени общо 1607 доклада пред 71 492 
участници. 

Международната дейност на нашия съюз през посочения период се провеждаше 
съгласно тогавашните политически условия. Страната ни беше в една затворена система 
и сътрудничеството се осъществяваше главно със сродни организации от 
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социалистическия лагер. Преди 1960 година, когато нашият съюз съществуваше като 
секция „Геодезия“ към НТС, бяха осъществени нерегламентирани контакти. След 1960 
г. бяха установени регламентирани връзки с Полша и ГДР, а по-късно и с геодезическите 
организации в Чехословакия и Унгария. През 1967 г. нашият Съюз беше домакин на 
съвещание във Варна на ръководствата на геодезическите организации от СССР, Полша, 
Чехословакия, Унгария, Югославия и България. Участниците приеха основни 
положения за осъществяване на връзките между тези страни, както и да се организират 
ежегодни съвещания на ръководствата на геодезическите организации, на които да се 
изслушват информации за извършената научно-техническа дейност, да се координират 
плановете за бъдещата им дейност, да се съгласува дейността на геодезическите 
организации, да се организират съвместни конференции, да се установи безвалутен 
обмен и сътрудничество между редакциите на геодезическите списания. 

След проведеното съвещание във Варна, в периода до 1972 г. бяха проведени 
съвещания в Будапеща през 1968 г., в Карл-Марксщат (Кемниц) през 1969 г., отново във 
Варна през 1970 г., в Москва през 1971 г. и в Дубровник през 1972 г. 

Ръководството на съюза успя да развие научно-техническо сътрудничество с 
геодезистите от несоциалистическите страни. Тази дейност се осъществяваше главно 
чрез трите международни организации: Международната организация на геодезистите - 
FIG (La Fédération Internationale des Géomètres), Международното дружество по 
фотограметрия и дистанционно сондиране (ISPRS) и Международната картографска 
асоциация (ICA). 

Международната организация на геодезистите е най-старата международна 
обществена геодезическа организация на 7 европейски страни. Тогавашната секция 
„Геодезия“ бе приета за член на федерацията през 1959 г. в Краков от нейния 
Перманентен комитет. Непосредствено след това секцията, а после и Съюзът, разви 
активна дейност в рамките на FIG (виж статия на проф. Г.Милев – Българското участие 
в Международната организация на геодезистите http://geodesy-union.org/wp-
content/uploads/2015/02/). Със свои представители Съюзът участваше в ежегодните 
сесии на Перманентния комитет - през 1960 в Брюксел, 1961 Берн, 1963 Вашингтон, 1964 
София, 1966 Белград, 1967 Отава, 1989 Копенхаген и през април 1970 г. в Будапеща, 
както и в конгресите на федерацията, съпровождани със сесии на Перманентния комитет 
и Генералната асамблея – през 1962 във Виена, 1965 г. в Рим, 1968 в Лондон и 1971 г. 
във Висбаден (ФРГ). В резултат на тази активна международна дейност нашият съюз 
завоюва завиден авторитет, в резултат на което проф. В.Пеевски бе включен в комисията 
по създаването на първия многоезиков геодезически речник, съюзът бе удостоен с 
решението за провеждане на 31-та сесия на Перманентния комитет през 1964 г. в София. 
Нашият съюз за първи път въведе практиката сесията на Перманентния комитет да се 
съпровожда с международен симпозиум. В София този симпозиум бе на тема: 
„Геодезията в строителството“. Безупречното провеждане на тези две мероприятия 
доказа на геодезистите от другите страни, че техните български колеги са способни да 
организират и големи международни форуми. През периода 1964-1966 г. проф. В. 
Пеевски бе избран за председател на комисия 2 -„Геодезическо образование и 
литература“ и бе преизбран и за периода 1967-1969 г.  

Втората международна организация, в която нашият съюз стана член през 1967 
г., е Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания 
(ISPRS).  

През 1968 г. нашият съюз става член на Международната картографска асоциация 
(ICA). Тази организация е основана на 9 юни 1959 г. в Берн, Швейцария. Първото Общо 
събрание се провежда в Париж през 1961 г. от световно известния картограф проф. 
Едуард Имхов. Асоциацията провежда през три години своите генерални асамблеи, 

27

http://geodesy-union.org/wp-content/uploads/2015/02/
http://geodesy-union.org/wp-content/uploads/2015/02/


съпроводени с научни конференции. На асамблеите и конференциите се уреждат големи 
картографски изложби. До 1972 г. нашата дейност в асоциацията е сравнително слаба и 
се изразява в участието на наши представители в асамблеята през 1968 г. в Делхи 
(Индия) и на научната конференция през 1970 г. в гр. Стреза (Италия). През посочения 
период 450 наши представители участват в научно-технически мероприятия в други 
страни, а други 80 по линия на безвалутния обмен участват в мероприятия в 
социалистическите страни. 

На научно-техническите мероприятия у нас, вкл. и Перманентния комитет в 
София, вземат участие повече от 600 геодезисти от много страни в света. 

Нашият съюз създаде възможност за международни контакти, за обмяна на опит, 
за запознаване със световните научно-технически постижения в областта на геодезията, 
фотограметрията, картографията и земеустройството, както и лични контакти. 

 
Важна част от научно-техническата дейност е издаването на списание 

„ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО“. Създадено през 1961 г. като 
бюлетин, отпечатан на циклостил, след създаването на Съюза на геодезистите и 
земеустроителите в България (СГЗБ), са направени постъпки за превръщането му в 
списание с нов облик и значително подобрено съдържание. В първите години като 
бюлетин, той се издава в тираж 600-700 броя, а като списание тиражът достига до 1500 
броя. 

През годините 1966-1972 списанието се утвърди като едно от добрите технически 
списания у нас и вече стана възможно до известна степен да се сравнява и с 
чуждестранните геодезически списания. 

През януари 1972 г. е проведен 11 конгрес на съюза. На него присъстват 184 
делегати и значителен брой гости и представители на геодезическите организации от 
ГДР, Чехословакия и Югославия. Изнесен е доклад за дейността на съюза за времето от 
1965 до 1972 г., приети са някои изменения на устава, избрано е ново централно 
ръководство от 75 члена, от които 41 от София, а 35 от провинцията. Непосредствено бе 
проведено заседание и избрано изпълнително бюро с председател проф. В. Пеевски, 
зам.-председатели проф. Вл. Йончев, инж. Хр. Иванчев и проф. М. Мичев, секретар инж. 
Марин Маринов и 12 члена на бюрото. 

През април 1972 г. бе проведен V конгрес на Научно-техническите съюзи. На 
конгреса бе избран нов председател на ЦС на НТС – проф. Георги Близнаков. 

След избирането на проф. Иван Попов през 1976 г. за председател, и най-вече 
след VI конгрес през 1977 г., в системата на НТС започнаха да се изграждат отново 
централистични организационни форми, като се премахна независимостта на отделните 
съюзи и те бяха превърнати във функционални звена към ЦС. Същото се извърши и с 
окръжните ръководства на съюзите, които се причислиха като функционални звена към 
окръжните съвети. Премахната бе и творческо-стопанската дейност на съюзите. По този 
начин отделните съюзи станаха напълно зависими от централния съвет. Стигна се дотам, 
че след 1977 г. централните ръководства на съюзите започнаха да се избират от 
централния съвет. 

Въпреки всичко това централното ръководство на нашия съюз полагаше 
неимоверни усилия да развива своята дейност и през следващите години. Нека 
разгледаме по-подробно тази дейност от 1972 до 1988 г., т.е. до свикването на VIII 
конгрес на НТС през февруари 1989 г. През този период пострада най-вече 
организационната дейност на съюза. Въпреки, че бяха отнети връзките ни с окръжните 
ръководства и някогашните съюзни дружества, централното ръководство успя да запази 
известни контакти с някои окръжни ръководства и дружества. Даже успя да проведе 8 
съвещания с представителите и секретарите на окръжните ръководства в годините от 
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1974 до 1988 г., както и да поддържа контакти с наши активисти от цялата страна 
Централното ръководство на съюза успя да продължи своята научно-техническа дейност 
в не по-малък мащаб отпреди. Но научно-техническата дейност на окръжните 
ръководства и дружества беше почти преустановена. Проведени бяха общо 183 научно-
технически мероприятия, от които 33 в провинцията (Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Ст. 
Загора, Шумен, Враца, Карлово и Казанлък). В тях взеха участие общо 21400 български 
геодезисти и земеустроители и 715 чужденци, от които 135 от западните страни. На тези 
мероприятия са изнесени общо 1387 доклада, от които 252 от чужденци. 

От проведените симпозиуми, конференции, съвещания и др. ще отбележим какви 
направления са засегнати от тях. По проблемите на изграждане на опорни геодезически 
мрежи са проведени 3 мероприятия, по кадастъра в България – 5, по проблемите на 
картографията - 4, по висша геодезия – 3, по инженерна геодезия - 7, по фотограметрия 
- 4, по геодезическите проблеми в населените места – 5, по геодезически инструменти – 
3 плюс ежегодните срещи на Пловдивския панаир – 17, по земеустройство - 5, по 
геодезическо образование - 4, по автоматизация – 4, по младежка линия - 3 и др. 

По-важните от тях са, както следва: 
- 1976 г., Плевен - международна конференция „Земеустройство в използване на земните 

ресурси“; 
- 1977 г., Кърджали – конференция „Борба с почвената ерозия“; 
- 1978 г., София – конференция „Геодезическото образование“; 
- 1980 г.: 1) В. Търново – конференция „Опорни геодезически мрежи на населените 

места“; 2) Варна – международна конференция, организирана съвместно с Комисия 4 на 
FIG: „Автоматизирана обработка на геодезически данни“; 

- 1981 г.: Казанлък – конференция „Приложение на геодезията, фотограметрията и 
картографията при проучване, проектиране и документиране на паметници на 
културата“; 

-  1982 г.: 1) София – конференция „Основни проблеми на картографирането на селищни 
агломерации“; 2) София – конференция „Автоматизиране и механизиране на дейностите 
по кадастъра“ 

- 1985 г. - Пловдив - Втори международен симпозиум по дигитална картография, 
организиран от името на FIG, ISPRS, ICA; 

- 1987 г. - София – конференция „Приложение на лазерната и микропроцесорната техника 
в геодезията“; 

- 1988 г. – София Международен симпозиум по архитектурна фотограметрия. 
Освен това, през този период бе провеждан постоянно действащ семинар по 

електронизация и автоматизация на дейностите в областта на геодезията и 
земеустройството. 

През периода 1972 -1988 г., т.е. 17 години нашият съюз е изпратил по безвалутен 
обмен 172 редовни членове на съюза за участие в научно-технически мероприятия в 
СССР, Полша, ГДР, Чехословакия, Унгария и Югославия, а е приел от тези страни 168 
геодезисти и земеустроители.  

Особено бе активна дейността в рамките на Международната организация на 
геодезистите. Продължи и нашето активно участие в сесиите на Перманентния комитет 
и конгресите на FIG. Наши представители участваха в сесиите на Перманентния комитет 
през 1975 г. в Хелзинки, през 1976 г. в Ибадан (Нигерия), 1978 г. в Париж, 1979 г. в 
Бърно, 1980 в Единбург, през 1982 г. в Хага, през 1984 г. в Токио, през 1985 г. в Катовице 
(Полша), през 1987 в Осло, и през 1988 г. в Уелингтън (Нова Зеландия), както и на 
конгресите през 1974 г. във Вашингтон, през 1977 г. в Стокхолм, през 1981 г. в Монтрьо 
(Швейцария), през 1983 г. в София и през 1986 г. в Торонто (Канада). 
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В рамките на FIG бяха проведени в България няколко мероприятия. В София през 
1972 г. се състоя заседание на Комисия 7 – по кадастър и земеустройство, през 1973 г. 
също в София – заседанията на работна група „А“ от Комисия 6 – по инженерна 
геодезия, а също така и през 1988 г. пак в София – заседание на старото и новото 
ръководство на Комисия 6. 

Успех бе избирането на проф. Г. Златанов за зам.-председател на Комисия 5 – 
„Геодезически методи и инструменти“ - за периода 1976-1978 и за неин председател за 
периода 1979-1981 г., д-р инж. Г. Милев за зам.-председател на Комисия 6 – „Инженерна 
геодезия“ за периода 1985-1987 г. и за неин председател за периода 1988 – 1991 г., както 
и на проф. Г. Колев за зам.-председател на Комисия 7 – „Кадастър и земеустройство“, за 
периода 1988 -1991. 

Най-големият успех на нашия съюз беше приемането на решение на FIG за 
провеждане на ХVII конгрес в София през 1983 г., както и възлагането на нашия съюз 
ръководството на Международната организация за периода 1982-1984 г. Този успех е 
плод на многогодишни усилия. Още през 1965 г., на ХI конгрес в Рим нашият съюз 
направи предложение за провеждане на ХIV конгрес през 1974 г. в София. За съжаление 
бе решено конгресът да се проведе във Вашингтон. На сесията на Перманентния комитет 
в гр. Ибадан, Нигерия, бе решено ХVII конгрес на FIG да се проведе през 1983 г. в София, 
като същевременно нашият съюз пое ръководството на организацията за периода 1982-
1985г. В изпълнение на това решение ХV конгрес на FIG в Стокхолм през 1977 г. избра 
проф. В. Пеевски за вице-президент на така нареченото Швейцарско бюро, за периода 
1979 -1981, а ХVI конгрес през 1981 г. в Монтрьо избра т.нар. Българско бюро в състав: 
президент проф. В. Пеевски, вицепрезидент инж. Х. Дючлер, Швейцария, инж. Б. 
Кръстев и инж. Ш. Уир (Канада), генерален секретар инж. И. Кацарски, касиер проф. Г. 
Златанов и конгресен директор инж. М. Миланов). Пропагандирането на ХVII конгрес в 
София започна още през 1980 г. в Единбург по време на 47 сесия на Перманентния 
комитет. 

Беше създаден и организационен комитет за конгреса в състав: председател проф. 
В. Пеевски, зам.-председател конгресният директор инж. М. Миланов, секретар и зам.-
конгресен директор инж. И. Иванов и 22 членове. 

Конгресът бе проведен в Националния дворец на културата от 19 до 28 юни 1983 
г. Проф. В. Пеевски като президент на FIG и председател на Съюза на българските 
геодезисти и земеустроители изнесе доклад, в който направи преглед на историята на 
България и на развитието на геодезията у нас. 

Конгресът започна своята организационна и научно-техническа дейност. 
Проведени са три заседания на Перманентния комитет, две на Генералната асамблея, три 
на бюрото на федерацията и едно заседание на ръководството на петте международни 
геодезически организации. 

Уредени бяха няколко изложби – на геодезически инструментите на площ от 1050 
m2 с участие на 23 фирми; на националните геодезически организации и научни 
институти - с 23 участници; за развитието на геодезията в България на площ от 250 m2; 
на геодезическа литература, в която участваха 18 издателства и някои научни институти, 
и изложба на пощенски марки с геодезическа тематика. 

Конгресът в София премина с голям успех, което се потвърждава от статиите в 
геодезическите списания на десетки страни, както и от изказванията на видни геодезисти 
от чужбина. 

Българското бюро бе натоварено с ръководството на FIG за периода 1982-1984 г. 
През своя мандат то поддържаше непрекъснати връзки с националните организации, 
членки на федерацията, със свои представители взе участие в някои техни мероприятия 
в Рим, Париж, Хелзинки, Майнц, Виена и др., организира и ръководи заседанията на 
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Германската асамблея в София, поддържаше непрекъснато връзки с ръководствата на 
научните комитети на FIG, организира техни заседания по време на конгреса в София, 
издаде „Етичен кодекс на геодезиста“, разработи съществени изменения на устава на 
федерацията, представяше федерацията пред органите на ООН, ЮНЕСКО и др., 
съдействаше за създаване на обща организация на петте международни геодезически 
организации и т.н. 

Нашият съюз разви дейност и в рамките на Международното дружество по 
фотограметрия и дистанционно сондиране. Бяха определени наши представители на 
ХVII конгрес за всяка от седемте научни комисии към дружеството. Участвахме с наши 
представители в конгресите на дружеството през 1972 г. в Отава (Канада), през 1980 г. в 
Хамбург, през 1984 г. в Рио де Жанейро и през 1988 г. в Киото (Япония). 

Значителен успех постигна нашият съюз на конгреса в Киото.  
Софийският дворец на културата в стремежа си да привлича кандидати за 

провеждането на големи международни конгреси, командирова проф. В. Пеевски, като 
председател на съюза, инж. Ив. Кацарски, като председател на научната секция по 
геодезия и един свой представител със задача да направят предложение за провеждане 
на Международния конгрес по фотограметрия през 1992 г. в София. 

Кандидати за провеждане на този конгрес бяха: САЩ, България, Испания и 
Израел. Испания се отказа в полза на САЩ, а делегатът на Израел не се яви на 
заседанието, така че останаха само две кандидатури - САЩ и България. Нашата 
делегация представи много добре обосновано предложение, но борбата ни не бе 
равностойна. Делегацията на САЩ разполагаше с много средства, раздаваше много 
материали, подаръци и т. н. При това положение решението за домакинство на конгреса 
бе в полза на САЩ. Но все пак нашето предложение получи значителен брой гласове. 
Това благоприятно разположение на делегатите към България бе използвано по време 
на изборите за ръководство на фотограметричното дружество. Направено бе 
предложение инж. Ив. Кацарски да бъде избран за втори вицепрезидент. Той бе избран 
със значително мнозинство за вицепрезидент на дружеството за периода 1989-1992г.  

Дейността ни в Международната картографска асоциация бе доста ограничена. 
Нашият съюз участваше със свои представители в асамблеята през 1972 г., проведена в 
Монреал и Отава, през 1976 г. в Москва, през 1980 г. в Токио, през 1984 г. в Перт 
(Австралия) и през 1957 г. в Морелие (Мексико), както и в международните 
конференции през 1982 г. във Варшава и през 1986 г. в Прага.  

През този период Картографската асоциация проведе у нас две мероприятия, за 
които бе вече споменато – едното през 1983 г. в София, заседание на Комисията по 
градско картографиране, и другото – през 1985 г. в Пловдив, симпозиум по дигитална 
картография, организиран съвместно с FIG и ISPRS. 

В асоциацията от наша страна работят активно проф. Б. Коен и ст. н. с. Н. 
Бамбалдоков. 

През този период списание „ГКЗ“ продължи да бъде издавано от съюза. След 1972 
г. финансово бе стабилизирано чрез субсидиите на ЦС на НТС, на Министерство на 
строителството, Военнотопографската служба и до известно време от Министерство на 
земеделието. Но то преживя и няколко критични момента. 

През 1985 г. списанието навърши своята 25-годишнина. По този случай бе 
наградено с орден „Кирил и Методий“ II-ра степен (Копие от указа вж. в следващата 
статия за списанието). В този период от 25 години в списанието бяха поместени повече 
от 1500 статии. 

Установени бях постоянни и трайни връзки между редакцията на нашето 
списание и редакциите на геодезическите списания в СССР, Полша, ГДР, Чехословакия 
и Унгария. Проведени бяха съвещания на главните редактори на тези списание през 1974 
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г. във Варшава, през 1977 г. в Печ (Унгария), през 1982 г. в Чехословакия, през 1985 г. в 
Москва и през 1987 г. в Благоевград. 

През 1978 г. бе издаден специален брой, посветен на 100-годишнината от 
освобождението на България от османско робство, със статия в геодезическите, 
топографските и картографските работи, извършени по време на Руско-турската война. 

По случай ХVII конгрес на FIG в София през 1983 г. бяха издадени два специални 
броя – единият със статия върху развитието на геодезията, фотограметрията, 
картографията и земеустройството в България на френски, немски и английски език, 
отпечатан в увеличен тираж и обем и предназначен за всички участници в конгреса; 
другият бе посветен на работата на конгреса с богата информация за неговото откриване 
и провеждане.  

Предстоеше свикването на VIII конгрес на Научно-техническите съюзи. Това 
породи големи надежди за промяна в организационните структури на Научно-
техническите съюзи, а с това и към специализираните съюзи. В централното 
ръководство на нашия съюз бяха разработени „Основни положения за преустройство на 
Съюза на българските геодезисти и земеустроители“. През ноември 1988 г. бе свикано 
разширено заседание на централното ръководство, на което бяха поканени 
представители на окръжните ръководства и други съюзни активисти.  

Във връзка с насрочването на VIII конгрес на НТС за февруари 1989 г. 
централното ръководство на нашия съюз, съвместно с ръководствата на други съюзи, 
направи постъпки пред централния съвет предстоящите избори на централни 
ръководства да се извършват на националните съвещания на съответните съюзи, а не 
както досега – от централния съвет. 

Осмият конгрес на Научно-техническите съюзи започна своята работа в 
последните дни на февруари 1989 г. Проф. В. Пеевски в своето много критично 
изказване направи редица предложения за преименуване на организацията във 
„Федерация на научно-техническите съюзи“, а не във „Федерация на научно-
техническите дружества“, както го предлагаше централния съвет, за пълното 
демократизиране на федерацията, за превръщането на отделните съюзи в самостоятелни, 
демократични организации, доброволни колективни членове на федерацията, за 
изграждане на научно-техническите дружества на принципа на специалността и да бъдат 
към съответните съюзи и т.н. В почти същия критичен дух се изказаха още двама 
делегати. 

По време на конгреса, на 1 март 1989 г. бе проведено, съгласно постигнатото 
споразумение , националното отчетно-изборно съвещание на нашия съюз. Беше изнесен 
доклад от инж. Ст. Богданов за дейността на съюза за времето от VII конгрес на НТС, 
изнесени бяха информации за дейността на окръжните ръководства от инженерите 
Стоян Стайков (Пловдив), Г. Манев (Русе) и проф. Г. Колев (София). Беше избрано ново 
централно ръководство и състав: председател проф. В. Пеевски, зам.-председател проф. 
П. Вучков, секретар - инж. Ст. Богданов и  членове: инж. Йордан Вълков, проф. Никола 
Георгиев, инж. Любен Денчев, инж. Никола Евтимов, инж. Георги Манев (Русе), инж. 
Георги Михов, инж. Милан Миланов, д-р Георги Милев, инж. Иван Ненов (В. Търново), 
инж. Стоян Стойков (Пловдив) и инж. Йордан Стоянов, общо 17 души. 

Новото централно ръководство на съюза веднага започна да действа пред 
ръководството на Федерацията на научно-техническите дружества за известно 
демократизиране на федерацията и известна независимост на отделните съюзи. 

Ръководствата на повечето от съюзите към федерацията поискаха от нейното 
ръководство да се свика извънреден конгрес за приемане на нов демократичен устав и 
свободен избор на нови ръководни органи на федерацията. Бяхме убедени ,, че само един 
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извънреден конгрес, проведен свободно, може да реши всички назрели проблеми“, както 
направиха това почти всички други обществени организации. 

Уверено, че ръководството на федерацията няма да свика извънреден конгрес, 
централното ръководство на съюза свика широко представително съвещание на 20 април 
1990 г., на което бе решено да бъде свикан Третият конгрес на съюза, за да бъде 
разработен проект за устав, почиващ на принципите на демократизма, като за тази цел 
бе избрана комисия. След разработването на проектоустава, той беше разпратен до 
всички окръжни ръководства и по-големи дружества, за да бъде обсъден и внесен за 
приемане от конгреса. 

През периода от началото на 1989 г. до края на ноември 1990 г. новоизбраното 
ръководство продължи дейността на съюза. То засили своите връзки с окръжните 
ръководства и по-големите дружество, успя да приобщи отново по-голямата част от 
българските геодезисти и земеустроители към съюза. 

За съжаление, цялата тежест в дейността падаше върху председателя, зам.-
председателя и секретаря и само върху някои членове на ръководството. Голяма част от 
членовете на съюза не проявяваха желание за включване в дейността на съюза, липсваше 
дисциплинираност. В проведените през този период 21 заседания, в които участваха 
обикновено само 7-8 и максимум 12 членове, един от членовете на ръководството не е 
участвал в нито едно заседание, а други са участвали само в няколко от тях.  

Към централното ръководство работеха 10 научно-технически секции: „Висша 
геодезия“ с председател проф. Н. Георгиев и 24 членове, „Кадастър“ с председател инж. 
Цв. Макшутов и 36 членове, „Териториално и селищно устройство“ с председател инж. 
Г. Маринов и 21 членове, „Фотограметрия и дистанционно изследване на земята“ с 
председател инж. И. Кацарски и 27 членове, „Картография“ с председател инж. Йордан 
Вълков и 17 членове, „Инженерна геодезия“ с председател д-р Г. Милев и 33 членове, 
„Подготовка и квалификация на специалистите“ с председател проф. П. Вучков и 13 
членове, „Снимачни методи и геодезически инструменти“ с председател инж. Л. Денчев 
и 29 членове и „Автоматизация“ с председател инж. Ил. Йовев и 22 членове. 

През споменатия период са проведени общо 33 научно-технически мероприятия 
с общо 1678 участници, от които 50 чужденци. Изнесени са общо 146 доклада, от които 
34 от чужди специалисти. От тези мероприятия заслужава да се отбележи 
Международният симпозиум на тема: „Числени технологии в геодезията и 
картографията“, организиран съвместно с комисия 5 и 6 на FIG. Проведена бе и първата 
национално средношколска конференция, в която участваха учениците по геодезия от 
строителните техникуми, Проведен бе и IV-ия национален младежки симпозиум. 
Продължи своята дейност и постоянният семинар по автоматизация и електронизация в 
геодезията. 

И през този период продължи нашето сътрудничество с геодезическите 
организации от бившите социалистически страни. По безвалутен обмен сме изпратили 
23 членове на съюза за общо 116 дни за участие в научно-технически мероприятия в 
други страни, а са приети 24 специалисти за общо 119 дни за участие в наши 
мероприятия. 

През 1988 г. активно участвахме в сесията на Перманентния комитет в Будапеща 
и в състоялия се там симпозиум, където наши специалисти изнесоха няколко доклада. 
Наши делегати участваха и в заседанието на ръководството на Международния съюз по 
геодезия и картография. 

През 1990 г. нашият съюз взе участие в XIX конгрес на FIG през юни в Хелзинки. 
Активно участие взе нашата делегация в заседанията на Перманентния комитет и 
Генералната асамблея. Д-р инж. Г. Милев – председател на Комисия 6 – „Инженерна 
геодезия“, организира и ръководи нейните заседания. В тази комисия бяха изнесени 5 
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доклада от наши специалисти. Инж. Ив. Кацарски, като бивш главен секретар, а след 
това и вицепрезидент, бе обявен за почетен председател на комисия 7 за периода 1992-
1995 г. За особено активна дейност във FIG бяха удостоени с почетни значки проф. В. 
Пеевски, инж. Ив. Кацарски, инж. М. Миланов, проф. Г. Златанов, инж. Б. Кръстев и  
д-р инж. Г. Милев, който също беше утвърден за почетен член на FIG. 

В Генералната асамблея на Международната картографска асоциация през 1989 
г. в Будапеща нашият съюз взе участие с няколко свои представители. Изнесени бяха 
много доклади, между които от проф. Б. Коен и доц. Н. Бамбалдоков. 

Продължи издаването на сп. „ГКЗ“. През 1990 г. обаче, то преживя остра 
финансова криза. От една страна, Министерството на земеделието от няколко години 
преустанови субсидирането на списанието, а през 1990 г. и Министерството на 
строителството престана да изплаща установената субсидия, а от друга страна – цените 
на полиграфическите услуги се повишиха значително. Благодарение на отзивчивостта 
на някои институции и главно геодезически фирми, които отпуснаха парични помощи, 
беше осигурено издаването на списанието през 1990 г. Изгледите обаче за 1991 г. бяха 
още по-мрачни и новото ръководство на нашия съюз и редакцията трябва да положат 
всички усилия за осигуряване по-нататъшното му издаване, тъй като списанието е 
необходимо на българските геодезисти и земеустроители. 

Като един от най-възрастните ветерани-геодезисти (проф. инж. В. Пеевски) 
трябва да изтъкна моята гордост от българските геодезисти и земеустроители. 
Благодарение на тях, нашият съюз можа де живее през тези години и да развие при 
ограничени възможности своята дейност.  

2. СЛЕДВАЩИ ПЕРИОДИ

С поемането на председателството на СГЗБ от чл-кор. проф. д-р инж. Георги 
Милев през 1990 г. се продължават традициите за утвърждаване на Съюза на национално 
и международно ниво.  

Тежестта на изложението тук, на този етап, ще бъде не на хронологията на 
проведените мероприятия и събития, а върху съществуването и дейността на Съюза. 
Безспорно хронологията е съществен елемент в съществуването и в историята на Съюза, 
но се изисква време за набор, систематизиране и обработката на информацията. Тя обаче 
е налице и е детайлно отразен в ежегодните отчети на председателя за дейността на 
Съюза и тези при отчитане на дейността между отделните му конгреси (Общи събрания). 

Унаследена беше жизнеспособна организация, ръководена до тогава от човек с 
изключителна надареност и качества.  

Бяха запазени структурата на Съюза и функционирането му. 
При бързо сменящата се политическа и икономическа и изобщо цялата 

обстановка в страната и на международно ниво се наложи да се търсят други форми и 
източници на средства за съществуване на Съюза. Премахнато бе бюджетното 
финансиране. Паради това от председателя беше дадена тежест на международната 
дейност и провеждането на международни симпозиуми, на базата предимно на неговите 
международни контакти. Те станаха източник на средства за сравнително голям период 
от съществуването и дейността на Съюза. Такъв стана, предложения от новия 
председател, ежегоден Международен симпозиум „Съвременните технологии, 
образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”. 
Заедно с това чрез него се поддържаше високо професионално ниво на знанията и 
практиката в тези области. Освен това дейността се постави на интердисциплинарна 
основа. Наложи се необходимостта от по тясно сътрудничество с организациите на 
други специалисти, свързани с дейността на геодезията и Федерацията. Особено 
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внимание се обърна на ориентиране за решаването на проблемите, свързани с 
променящата се политическа, стопанска политика, смяна на собствеността, нормативна 
и друга база в страната. Бяха организирани редица конференции и симпозиуми, свързани 
с това. 

Като цяло програмата и дейността на Съюза бе структурирана и реализирана в 
следният вид:  

1. Общи постановки – съществуваща обстановка 
2. Организационна дейност и организационно състояние на Съюза 
3. Научно-техническа дейност 
4. Международна дейност 
5. Издателска дейност 
6. Контакти и сътрудничество с държавни институции, частни фирми 

и други организации. Професионална защита 
7. Финансово състояние на съюза 
8. Предстоящи задачи 

 
  Тази структура беше използвана за планиране и отчитана на дейността на Съюза.  
  Дейността и взаимоотношенията на Федерацията (ФНТС) са нюансирани. 
В началния труден период имаше активно участие от наша страна със заемане на зам. 
председателското място на Федерацията (1992-1995) от председателя на Съюза. Обобщено 
установените и регулирани взаимоотношения Федерация – Съюзи и Териториални 
организации не могат да се приемат като добре урегулирани. Независимо от това мястото и 
дейността на Съюза е във Федерацията. 
 

По отношение на Международната дейност има подготвен и отпечатан материал. 
Тук акцент ще бъде даден на членството и дейността ни във ФИГ. 

България става член на ФИГ през 1959 г. като член е Съюзът на геодезистите и 
земеустроителите в България (СГЗБ), когато председател е бил проф. В. Пеевски. През 
2006 г. е приета за член и Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) в България с 
председател инж. А. Янакиев. Съгласно устава на Федерацията други членове от една 
страна могат да бъдат приети само със съгласието на първия приет член. СГЗБ е дал 
такова съгласие за приемане на КИГ. 

 
Под председателството на проф. В. Пеевски СГЗБ: 
- Членува във Федерацията, както вече се отбеляза, от 1959 г. и се представлява 

от председателя на Съюза в органите и институциите на FIG; 
- Бил е домакин на 31-то заседание на перманентния комитет през 1964 г. в 

София, проведен в залата на Народното събрание; 
- Ръководил е ФИГ през 4-годишния период от 1982 до 1985 г. като 5 от 7 членове 

на бюрото на Федерацията са от България.  
- Организирал е ХVІІ конгрес на федерацията и 50-то заседание на перманентния 

през 1983 г. в София 
- Освен конгреса в София, Бюрото е организирало и провело заседанията на 

Перманентните комитети на ФИГ в Хага и Токио.  
- Български представители са били председатели на комисии на FIG 
- Има национални представители в 9 – те комисии на Федерацията 
- Завоюва голям авторитет на българските геодезисти в средите на FIG. 
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СГЗБ продължава да членува активно във Федерацията след оттеглянето на проф. 
Пеевски от позицията Председател на СГЗБ през 1990 г. и поемане на поста Председател 
от чл.-кор. проф. Г. Милев. Заедно с това: 

- СГЗБ и след 1990 продължава да се представлява от председателя на Съюза в 
органите и институциите на FIG, участва активно в работата на Федерацията и Съюзът 
редовно плаща не малкия чл. внос; 

- Организира от 1990 г. ежегодния международни симпозиуми с основен 
спонсор ФИГ на тема „Съвременните технологии, образованието и професионалната 
практика в геодезията и свързаните с нея области“. През 2012 г. е XXII международен 
симпозиум на същата тема; 

- Има постоянни представители в 11 комисии на Федерацията;;. 
- Участва в работата на някои от постоянните и временни институции на FIG, 

напр. в временна комисия за създаване на кратка и пълна дефиниция на понятието 
„Геодезист“ (Г. Милев) и др.; 

- Наши представители участват с доклади и съобщения в отделни комисии на 
ФИГ по време на събитията организирани от FIG; 

- Голяма част от проявите на FIG се отразяват на стр. на съюзното списание 
„Геодезия, картография, земеустройство“; 

- Организирани са и други симпозиуми и конференции с международно участие; 
- Наши представители участват в рабfтата на конгресите, ГА, Работните седмици 

и др.  
На комисиите на FIG съществуват съответни секции на СГЗБ, като на този етап 

2012 – 2014 г. председателите на секциите е прието да са национални представители в 
комисиите на FIG.  

Симпозиуми на FIG, организирани от СГЗБ у нас и участие в ръководните органи на 
FIG: 

- Нашата страна е била домакин на международни симпозиума на Федерацията, 
организирани от СГЗБ, през 1964, 1972, 1978, 1985, и на ежегодният международен 
симпозиум, от 1991 г. до сега (тази година е XXII пореден симпозиум),  

- Страната е имала двама вицепрезиденти в бюрото на Федерацията, освен в 
българското й бюро; 

- Проф. Васил Пеевски през периода 1979-1981 г. в швейцарското бюро. 
- Д-р инж. Иван Кацарски през периода 1985-1987 г. в канадското бюро. 
-  Председатели на научно-технически комисии са били:  В. Пеевски (Комисия 2 

-  два пъти), Г. Златанов (Комисия 5), Г. Милев (Комисия 6), Г. Колев (Комисия 7). 
-  За периода 2013-2014 за председател на комисия 6 Инженерна геодезия на ГА 

на ФИГ в Рим е избран нашият кандидат д-р инж. Иво Милев.  
- Членове на СГЗБ са били секретари на комисии на FIG (Б. Бояджиев – ком. 3, К. 

Василева – ком. 6 и др.), 
-  Финансов ревизор на канадското бюро на FIG през периода 1985-1987 г. е бил 
    Г. Златанов. 

Почетни звания и други отличия на членове на СГЗБ: 
– Проф. Васил Пеевски е бил удостоен със званието “Почетен член”, а през 1986 

г. и със званието “Почетен президент” на федерацията. 
  Почетни членове на FIG са също: 
–  Доц. д-р инж. Иван Кацарски, утвърден през 1988 г. 
–   Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев - през 1999 г. 
Членове на СГЗБ са носители и на почетни медали, знаци и други отличия на FIG. 

От 2006 г. КИГ участва активно като равноправен член в работата на.  
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През 2008 г. от нея успешно е организиран съвместен симпозиум на комисия 3 и 
7 на FIG в София. 

В заключение следва да се каже, че FIG е като най-старата и една от най-
представителните международни организации на геодезистите е тази в която 
представители на българската геодезия продължават активно да членуват. 

Генералната асамблея на FIG, Рим, 10 май 2012, по предложение на КИГ и 
съдействие на СГЗБ, реши и Работната седмица през 2015 г. се състоя в България. За 
целта от КИГ е организиран местен организационен комитет с участие на представители 
от различни български институции, включително и на СГЗБ. През този период 
председателското място на комисия 6 – Инженерна геодезия се заема отново от българин 
– почетен професор Иво Милев. 

Още информация за FIG може да се намери на http://www.fig.net. 
 

Вече 32 години СГЗБ организира успешно Международен симпозиум 
„Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и 
свързаните с нея области”, който се утвърдил като най-значимото научно-техническо 
събитие в календара на геодезическата колегия в България (вж. статията за симпозиума 
в настоящия брой на Списанието).  

Наши представители продължават да участват, макар и не редовно, в работата и 
в конгресите, генералните асамблеи и работните седмици на ФИГ, както и в 
Европейската организация на геодезистите CLGE, в Международното дружество по 
фотограметрия и дистанционни изследвания и през наши дни. 

 
В настоящето СГЗБ продължава да развива своята многостранна дейност: 

организационна, научно – техническа, международна, издателска, контакти и 
сътрудничество с държавни институции, частни фирми и други организации, 
професионална защита, финансова и други дейности, организира международни и 
национални симпозиуми, конференции, семинари, организира национални и регионални 
съвещания, курсове за поддържане и повишаване на квалификацията и отпечатва 
сборници с материалите от тези и други изяви. Продължава да играе ключова роля в 
научно-техническото израстване на геодезическата колегия чрез поддържане на 
традицията да издава специализираното списание „Геодезия, картография, 
земеустройство“, като миналата година отбелязахме 60 години от началото на неговото 
издаване. През последните години Съюзът допринася за професионалното израстване на 
геодезическата колегия, като е издател на системата от монографии в инженерната 
геодезия с автори чл-кор. проф. д-р инж. Георги Милев и поч. проф. д-р инж. Иво Милев 
- „Книга на книгите“ в областта на науката и практиката на приложната геодезия, 
изключително научно-изследователско и научно-приложно постижение, каквото 
геодезическата колегия в България не е имала на разположение до момента и един много 
ярък пример за безкористната дейност и пореден значим принос на авторите за издигане 
реномето и значението на организацията в българската геодезическа общност. 

През годините СГЗБ се утвърди не само като геодезическата организация с най-
дълга история в България, но основно като дейна, целенасочена, в много отношения 
успешна и резултатна организация в полза на геодезическата ни колегия. На извънреден 
конгрес, проведен през 2019 г. беше прието решение СГЗБ да се пререгистрира от 
сдружение с нестопанска цел в частна полза в юридическо лице с нестопанска цел в 
обществена полза, с което ясно се постанови статута и характера на Съюза като 
обществено полезна професионална организация. Съюзът продължава да е най-
активната геодезическа професионална организация и основен генератор на идеи, 
концепции, мнения, становища и предложения, конструктивен и диалогичен партньор 
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на специализираната администрация в областта на геодезията, картографията и 
кадастъра в лицето на АГКК към МРРБ,  

Все повече през годините се утвърждава значимата роля на Съюза като 
организацията обединител на усилията на цялата геодезическа професионална общност 
в България, като двигател и форум за изявите ѝ в партньорство с останалите съсловни 
организации – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на 
инженерите по геодезия, Асоциация на геодезическите фирми, както и с учебните 
институции като Българска академия на науките (ИКИТ и НИГГГ), Университета по 
архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкия университет, Лесотехническия 
университет, Шуменския университет, Софийска професионална гимназия по 
архитектура, строителство и геодезия и други. Тази мисия СГЗБ продължава и с про-
активните си действия в Координационния съвет на професионалните организации и 
образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра, 
учреден март месец 2022 г. През годините Съюза е подпомаган по различни начини и 
форми от много геодезически и дистрибуторски фирми, които са допринесли значително 
за успешното реализиране на научно-техническата дейност и наситения календар от 
мероприятия през годините. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отбелязвайки с достойнство вековния юбилей на Съюза на геодезистите и 
земеустроителите в България, ние сме със самочувствието, че той ни дава многобройни 
поводи за почит и гордост от миналото, така и ни задължава да продължим с увереност 
да работим съвместно за бъдещото развитие на геодезическата обществено 
организирана професионална общност в България! 

Двамата автори изказват благодарност на инж. Иванка Колева – секретар на СГЗБ 
и Стоянка Комарова съдействието и особено за предоставянето на информацията на 
проф. В. Пеевски в дигитален вид. 

Автори: 

Проф. поч. д-р инж. В. Пеевски,  

чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев, 

milev@geodesy-union.org,  

д-р инж. Иван Калчев 

ikaltchev@geodesy-union.org,  
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ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ 
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XXXII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 
Sofia, 02 – 04 November 2022 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГЕОДЕЗИЯТА, 
КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ 

д-р инж. Иван Калчев, Съюз на геодезистите и земеустроителите в 
България 

SUMMARY 

The report presents questions, comments and proposals of the Union of Surveyors and Land Managers 
in Bulgaria on current problems of geodesy, cartography and cadastre in Bulgaria 

РЕЗЮМЕ 

В доклада са представени въпроси, коментари и предложения на СГЗБ по актуални проблеми 
на геодезията, картографията и кадастъра в България 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, КАДАСТЪР 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата 2022г. ще бъде запомнена от българската геодезическа колегия като година на 
множество значими юбилеи, но и на небивал интерес от страна на държавната администрация 
към сектора. С гордост и чест отбелязваме значими и достойни годишнини на водещи 
геодезически институции – 130 години от създаването на Военно-географската служба на 
Българската армия (ВГС), 100 години организирана геодезическа общност в България (Съюз 
на геодезистите и земеустроителите в България – СГЗБ), 80 години от създаването на 
Университета по архитектура и геодезия (УАСГ). На фона на тези забележителни исторически 
дати за геодезическата професия през годината се открояват редица необичайни събития, 
свързани със законодателни инициативи за промяна на статута на Агенция по геодезия, 
картография и кадастър (АГКК), белязани от лавина от кризи, оказващи сериозно влияние 
върху съществуването на геодезическия бранш. В доклада се описват накратко по значимите 
събития и актуални проблеми на геодезията, картографията и кадастъра в България, както и 
ролята на СГЗБ при тяхното анализиране и преодоляване. 

2. СЪБИТИЯ, ПРОБЛЕМИ И СТАНОВИЩА НА СГЗБ

1.1. Предложения за промени на мястото и функциите на АГКК в структурата на 
изпълнителната власт 

От началото на 2022г. бяха предприети три опита за извършване на структурна реформа в 
администрацията, която пряко засяга мястото и ролята на АГКК. Заявката за такава реформа 
бе направена още при сключване на споразумението за коалиционно управление на 
предходното правителство, встъпило в длъжност в мандата на 47 Народно събрание.  

През януари 2022г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
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(МРРБ) беше внесен за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), в който основната идея беше АГКК 
да се преобразува в Държавна агенция по геодезия, картография и кадастър на директно 
подчинение на Министерски съвет. За съжаление животът на това предложение беше твърде 
кратък – едва няколко дни след публикуване на материалите по ЗИД на ЗКИР те бяха свалени 
от платформата за обществено обсъждане и потънаха в небитието на администрацията. 

В началото на март 2022г. инициативата за промяна на статута на АГКК беше отново 
предприета от управляващите, като беше включена в преходните и заключителни разпоредби 
на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г. внесен за 
обсъждане от Министерски съвет. В резултат на преглед и задълбочен анализ на предлаганите 
текстове в становище на СГЗБ бяха изказани следните обобщени мнения: 

1. Изразяваме категорично несъгласие с подхода на Министерски съвет чрез текстове в
проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г. да се предлагат за
обсъждане от Народното събрание значими законодателни промени в административната
структура, организацията и дейността на сектора геодезия, картография и кадастър. Чрез
така организираната процедура се отнема възможността и правото на заетите в сектора да
изкажат своите експертни мнения и визия за развитие на политики във фундаментално
значими и  специфични технически области като геодезия, картография и кадастър, които
същевременно са с широка обществена значимост предвид технологичното осигуряване с
пространствена информация на имотната регистрация в държавата. Липсата на прозрачност
и проявеното пренебрежение без да се търсят експертни мнения  при взимане на решения
за формирането на политики и предлагане на законодателни и структурни промени не
кореспондира по никакъв начин с принципите, заявени от страна на управляващата
коалиция!

2. Предлаганото обединение на Агенцията по вписванията (АВ) към министъра на
правосъдието, на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) към министъра на
регионалното развитие и благоустройството и на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие
и благоустройството в Държавна агенция по вписванията (ДАВ) „със смесени функции“
към Министерски съвет не е обосновано мотивирано и е продиктувано  единствено от
едностранен стремеж за обединяване на регистри. Длъжни сме да посочим, че създаването
и поддържането на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) е една от
множеството функции на АГКК, вменени й по редица закони. Фокусирането само върху
осигуряването на регистрационните услуги показва липса на разбиране за ролята и
значението на всички останали основни дейности, организирани от АГКК като
единствената административна структура в областта на геодезията, картографията и
кадастъра, които са фундаментални за науката, отбраната, икономиката, земеделието,
регионалното развитие, инвестиционните процеси и много други важни области в
управлението на държавата. Не можем да се съгласим с незачитането на значимостта и
практическото обезличаване на геодезическите и картографските дейности, което
неминуемо ще се случи вследствие на демонстрираното опростенческо възприемане на
сектора от страна на анонимния нормотворец само като част от електронните
регистрационни услуги!

3. Изказваме твърдото си становище, че предвиденото административно подчинение на
сектора геодезия, картография и кадастър на Държавна агенция по вписванията поставя
необосновано като лидер в процеса на промени досегашната Агенция по вписванията. От
двата основни стълба на имотната регистрация, дефинирани в Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ЗКИР) отговорно и обективно заявяваме, че имотният регистър 
определено е слабото звено. За разлика от кадастъра, където е направено много (почти 
цялата територия на страната е покрита с кадастрална карта), имотният регистър изостава 
отчайващо – повече от 20 години от приемането на ЗКИР дефакто няма имотен регистър, 
но и няма ясна концепция как той ще се създава. Освен постигнатия напредък в обхвата на 
кадастралните карти АГКК изгради технологичен интегритет в областта на техническите 
дейности по създаване и поддържане на КККР от правоспособни лица по кадастъра и 
административното обслужване на клиенти с данни от КККР чрез изградената и работеща 
кадастрално-административна информационна система. АГКК предоставя електронни 
услуги на гражданите, ведомствата, общините и други потребители на кадастрална 
информация. Осъществила е адекватно и модерно административно - техническо 
обслужване на всички потребители. Именно това е един от  мотивите за предлаганото 
законово изменение. Тези реализирани законови и технологични възможности позволяват 
получаване на услуги без потребителите да контактуват с администрацията на АГКК, ако в 
другите държавни и общински структури се признаваха електронни документи с всички 
необходими атрибути по Закона за електронното управление (ЗЕУ). Това показва, че АГКК 
е една от малкото администрации в Република България, която в най-голяма степен  е 
изпълнила условията за създаване на електронно правителство. Тези постигнати резултати 
и високото технологично ниво на осигуряваните електронни услуги дефинира категорично 
водещата роля на АГКК в бъдещи промени в имотната регистрация като по-развитата 
структура в областта на електронните регистрационни услуги.  

4. Поставено е  изрично изискване за Председател на ДАВ да се назначава лице с юридическо 
образование и то с 3 - годишен мандат за управление. От една страна, тригодишният мандат 
е недостатъчен за създаване, подготовка, реализиране и приемане на значими проекти в 
областта на геодезията, картографията и кадастъра. От друга страна, юридическото 
образование категорично не кореспондира с необходимата професионална подготовка и 
експертиза за провеждането на държавна политика в областта на геодезия, картографията и 
кадастъра. Изказваме несъгласие с напълно лишените от логика предвиждания Съвета по 
геодезия да е към Държавна агенция по вписванията и да се председателства от 
председателя на Агенцията, който е юрист? 

5. Считаме за правилна посоката на предложените за обществено обсъждане изменения в ЗИД 
на ЗКИР на 18.01.2022 г., които по неясни причини бяха подменени с коментираните 
текстове. 

В заключение, на кратко представените основни пороци в представените законодателни 
промени изказваме становище, че предложените законодателни промени, отнасящи се до 
сектора геодезия, картография и кадастър, трябва да се изключат от проекта на Закон за 
държавния бюджет на Република България за 2022г. като необмислени, несъгласувани и 
недопустими. 

Тази порочна парламентарна практика беше сериозно атакувана от всички участници в 
постоянните парламентарни комисии и предложените текстове, отнасящи се за статута на 
АГКК, отпаднаха от Закона за държавния бюджет за 2022г. 

През месец май 2022г. от името на петима народни представители беше внесен проект 
за Закон за държавна агенция по вписванията с вх. № 47-254-01-55/18.05.2022г. на 47-то 
Народно събрание. Към представеният проект за Закон за Държавна агенция по вписванията 
(ДАВ) от СГЗБ излязохме с официално становище до Председателя на НС и председателите 
на постоянни парламентарни комисии със следните мнения и предложения: 
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1. В чл. 2. (1) от дефиницията за статута на предлаганата Държавна агенция са изключени
основни области, предмет на политиката и дейностите, възложени на досега действащата
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Този значим дефект още в
определяне на областта на действие на предлагана ДАВ показва явно неразбиране, че
данните в кадастралния  регистър на недвижимите имоти (КРНИ) са резултат на
дейностите от общ комплекс геодезически, картографски и кадастрални работи за
създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР).

2. Липсата на понятие по същността и предмета на техническите дейности, реализирани от
АГКК като засегната от предвидените административни реформи, се демонстрира и от
обявените цели на ДАВ в чл. 4 поради факта, че всички три цели са постигнати отдавна
по отношение на КККР както в действащите нормативни документи, така и на практика.

3. В чл. 11 (1), т.2 е посочено, че Председателят на предлаганата ДАВ „организира, ръководи
и контролира развитието, дигитализацията и интеграцията на посочените в този закон
регистри“. В чл. 15 се посочва, че „Агенцията управлява, поддържа и осигурява
развитието и интеграцията на“. От текста е видно, че вносителите се фокусират основно
върху интеграцията на разнообразни регистри, като се изключват от целите и предмета на
ДАВ основни функции и процеси по създаване и поддържане на КККР, описани подробно
в действащия Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) в сила от 01.01.2001г. и
практически всички дейности, вменени като задължения на АГКК по Закона за геодезията
и картографията (ЗКГ) в сила от 2006г.;

4. Недоумение буди необоснованото изискване, посочено в §3 на предходните и
заключителни разпоредби на законопроекта, съществуващи наредби по редица закони да
бъдат заменени с издаване на нови актове в изключително кратък срок от 6 месеца от
влизането в сила на закона. Тази нереалистична като срок и огромна по обем задача следва
да се преоцени, отчитайки факта, че почти всички посочени наредби, свързани със Закона
за геодезия и картография, към момента не съществуват.

5. Механичната промяна на текстове в ЗКИР, предвидени в §7 на предходните и
заключителни разпоредби на законопроекта с цел подмяна на наименованието на АГКК с
ДАВ и особено пренасянето на функции в новия чл. 9а, както и промените в Закона за
геодезията и картографията предвидени в §18, са ярка демонстрация за коментираните
вече недомислени, необосновани и технически неизпълними промени с включването на
АГКК в състава на предлаганата ДАВ. Нищо от упоменатите текстове в новия чл. 9а (1)
(може би с изключение на т. 13 и т.14) не съответства на подготовката и компетентността
на предлаганата държавна агенция, която ще бъде заета с администриране и интегриране
на регистри! Неявното намерение тези държавни процеси да се управляват от заместник-
председател на ДАВ с геодезическо образование не променя факта, че всички права и
отговорности ще се носят от юрист без необходимата квалификация, специфична
образователна и професионална подготовка. Най-фрапиращи са примерите с
предвиденото председателстване на Съвета по геодезия, картография и кадастър към
председателя на ДАВ и на Съвета по стандартизация на географските имена от самия
председател на ДАВ, чиято позиция в административната йерархия е на по-ниско ниво в
сравнение с голяма част от предвидените участници в тези съвети, които следва да са с
ранга на заместник-министри и обезсмисля основните функции на тези съвещателни
органи, а именно да обсъжда основните проблеми и прави предложения по дейностите в
областта на геодезията, картографията и кадастъра и да извършва експертна дейност в
областта на стандартизацията на географските имена!

6. Не споделяме заявеното в мотивите на вносителите, че с предлаганите текстове „се
извършват само структурни промени, без да се засягат правомощията и функциите на
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реформиращите се органи на власт и административни структури“, като считаме, че 
при евентуално приемане на законопроекта коренно се променя философията, акцента и 
функциите на действащите към момента норми, свързани с геодезията, картографията и 
кадастъра. Остават значителен брой въпроси относно правомощията и отговорностите на 
бъдещата структура, провеждаща държавната политика в областта на геодезията и 
картографията. Правилно е отбелязана необходимостта на обществото „от бърза и 
прозрачна администрация, която да предоставя услуги, адекватни на съвременните 
технологични постижения…. Мотивите за тази реформа могат да бъдат обобщени и 
подчинени на необходимостта от изграждане и поддържане на ефективно държавно 
управление, оптимална институционална рамка, развитие на електронното управление 
и дигиталната трансформация на обществото и справедлива финансова тежест за 
гражданите и бизнеса при функциониране на административните структури“. 
Задължително трябва да се подчертае обаче, че тези мотиви отдавна са реализирани и са 
факт в системата на АГКК, която е отличена като една от малкото държавни институции 
със значителни постижения в областта на дигитализиране на поддържаните масиви от 
данни и предоставяне на електронни услуги.  

7. В мотивите на вносителите на законопроекта основно място заема анализ на причините за 
несвършената работа от Агенция по вписванията и Министерство на правосъдието по 
отношение на създаване на имотния регистър и въвеждането на реална система на 
вписванията, приети като политическо решение още през 1994г. Не приемаме мнението 
на вносителите, че една от основните причини за неосъществяването на концепцията за 
въвеждане на реална система на вписванията чрез успоредно протичане на процесите по 
създаване на имотен регистър и кадастрални карти и регистри е обстоятелството, че 
„двете основни ангажирани административни структури - Агенцията по вписванията и 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър са подчинени на различни министри, 
съответно на министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. Това изисква постоянни инвестиции и усилия за осигуряването на 
координация и синхрон в действията на различни структурни системи.“. Разпределянето 
на определени дейности в различни институции е нормално да е съобразено с функциите 
и компетентностите на заетите в тях специализирани администрации, а координацията и 
интегритета на резултатите от общите им усилия са задача на единното управление, в 
случая на Министерски съвет. Изтъкването като мотив за предлаганата структурна 
реформа на затруднения в синхронизирането на действията на отделните министерства е 
една не много ласкава оценка за работата на централната администрация, която има 
задачата да координира дейностите и процесите в отделните министерства. С 
предлаганите промени се възлага на нова структура към същия Министерски съвет да 
разреши проблемите със създаването на реална система за вписвания в имотния регистър, 
които неуспешно и без търсене на отговорност не са реализирани вече 22 години от 
Министерство на правосъдието. Тези намерения могат да се оценят като неосъществими, 
защото реално не се предлагат решения на основни въпроси като този за ролята и 
функциите на съдиите по вписванията и тяхното взаимодействие със службите по 
вписванията действащи в нормативно определена среда на дуалност. Вместо да се търсят 
реални стъпки за преодоляване на тези проблеми законопроекта се съсредоточава върху 
обединяването на административни структури с единствена обща функция, че поддържат 
„регистри“, някои от които все още не съществуват като вече споменатия имотен регистър. 
Оценяваме като неадекватно към състоянието на развитие приоритизирането в този 
процес на Агенция по вписванията, която включително и в цитираните документи от Одит 
на Сметната палата и Доклад за последваща оценка на въздействието на Закона за 
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кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, 
воденето и съхраняването на имотния регистър в Република България, обхващаща периода 
от 2015 до 2020 година, се определя като основната отговорна институция в състава на 
Министерството на правосъдието, неизпълнила задълженията си по ЗКИР в пълен 
контраст с наличието на над 96% покритие с КККР, постигнато от АГКК. Посочените в 
мотивите проблеми и порочни практики с определените размери на държавните такси, 
събирани от гражданите и юридическите лица, са основно свързани с дейността на 
Агенция по вписванията и не се отнасят за АГКК (особено по отношение на общите 
приходи). С основание в мотивите се споменава значението на КККР за „реалната оценка 
на икономическата стойност на имотите и възможността им да задоволяват нуждите 
на икономиката“, както и приоритетното поставяне на проблемите за „създаването и 
поддържането в актуално състояние на специализираните данни за линейните мрежи и 
съоръженията на подземната и надземна техническа инфраструктура, изграждани и 
използвани от държавата, общините и операторите на комунални услуги.“, но тези 
аргументи са по-скоро в подкрепа на мнението ни, че дейностите трябва да се ръководят 
и координират от компетентните за това експерти в специализирана администрация, 
какъвто е почти 95% от състава на АГКК, вместо от предлаганата мегаструктура за 
съвместно администриране на гражданската, търговската и имотната регистрация. 

8. В предварителната оценка на въздействие от вносителите на законопроекта също се 
забелязват значителни недостатъци: 
a. Посочените основни фактори за „определяне институционалното поведение на една 

структура са стратегическата визия на политическото ръководство, управленските 
качества на оперативния мениджмънт и квалификацията и уменията на служителите“ не 
намират своето адекватно отражение в предложените текстове – не е известно да е 
разработвана, обсъждана и приета стратегическа визия и задължителната по ЗКИР и ЗГК 
дългосрочна програма за развитието на сектора геодезия, картография и кадастър; самите 
вносители на законопроекта подчертават липсата от страна на Министерство на правосъдието 
на  необходимата стратегическа визия за развитие на Агенция по вписванията, както и 
актуални стратегически документи за развитие на Агенцията по вписванията и качествени 
годишни планове за дейността и, което противоречи на принципите за добро управление и не 
осигурява ефективно планиране и необходимите ресурси; посочва се като основен проблем 
„че правната уредба през почти целия 20- годишен период се изгражда без ясна цел, развива 
се в незнайно как определяна посока и има самостоятелен живот, вместо да е част от обща 
стратегия за създаване на имотен регистър у нас, да следва зададени от нея приоритети и 
да допринася за постигане на поставени от нея цели и резултати“. Отново се отбелязва 
наличието на структурен проблем, свързан с разбиранията на ключовите заинтересовани 
страни и на държавните институции, относно това коя е институцията, призвана по стратегия 
и по закон да осъществява лидерството, да извършва ежедневната координация на дейностите 
и да отговаря за администрирането на целия процес по изграждане на имотния регистър у нас. 
При липса на тези визионерски стратегически документи защо и как се очаква новата 
структура на ДАВ да има ясно институционално поведение с цел постигане на решения на 
поставените цели и задачи в областта на имотния регистър и осигуряване на надеждно 
преминаване от поименна система на вписванията към имотния регистър?  

b. Посочването на примери за консолидиране на административни структури като 
Националната агенция по приходите и Българската агенция по безопасност на храните е в 
значително разногласие с предлаганото вливане на АГКК към новата ДАВ поради явни 
фактически несъответствия на предметната област на действие с останалите административни 
органи в бъдещата мега агенция. Считаме, че за разлика от останалите информационни 
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масиви, предвидени за обхващане в новата ДАВ, именно регистрите и останалите продукти 
създавани под управление на АГКК и свързани с дейностите по геодезия, картография и 
кадастър, са ярък пример за неспазване на посоченото от вносителите на законопроекта 
правило „една предметна област – един регистър“ при предлагания опит за единно управление 
на регистри с доста разнороден характер и съдържание. Да напомним, че по презумпция 
свързващият елемент между кадастралния регистър на недвижимите имоти и 
несъществуващия имотен регистър са идентификаторите на недвижимите имоти по 
кадастрална карта, които са осигурени за над 96% от територията на страната, а цялото 
съдържание на КККР е на разположение в дигитална форма за осъществяване на електронен 
достъп от заинтересовани лица и институции и в настоящия момент!  

c. Не виждаме реален принос на заявените структурни реформи към обявеното намерение 
за сериозно намаляване на административната тежест, оптимизация на държавната 
администрация и реализация на икономия от мащаба чрез концентриране на необходимите 
ресурси при изрично посоченото запазване на съществуващото териториално покритие на 
държавните структури за обслужване. Неадекватен е и текста за създаване на условия за 
запазване и утвърждаване на териториалното покритие с обслужване и утвърждаване при 
потенциални физически обединения на териториалните звена след като се запазват 28 Служби 
по геодезия, картография и кадастър на ниво област и 113 Служби по вписванията на ниво 
районен съд и 27 служби по регистрация в седалищата на окръжните съдилища и 265 
Общински администрации, поддържащи голяма част от предвидените за консолидиране 
регистри! Не е ясно как при запазване на тези служби ще се постигне намаляване на 
административната тежест и ще отпадне необходимостта от посещение на различни 
институции и предоставянето на гражданите и бизнеса на електронни услуги „от край до 
край“,  нито оптимизация на администрацията по специално в СГКК като и към момента 
числения състав на специализираната администрация в АГКК е недостатъчен.  

d. Не се забелязват предложения и конкретни мерки за бързото създаване на имотен 
регистър. Критерии за работата на АГКК през всичките 22 години от съществуването й са 
доклади, отчети, паметни записки и др. на вътрешни и международни органи и институции – 
Сметна палата, АДФИ, Инспекторати на МС и МРРБ, Световна банка, ЕБВР и др. Тук е 
мястото да се отбележи, че именно заради добрата работа на АГКК Световната банка награди 
през 2009г. проект „Кадастър и имотен регистър“ изпълняван от АГКК и АВ (в началото 
Министерство на правосъдието) въпреки липсата на предварителни партиди (както 
предвиждаше ЗКИР тогава) и имотен регистър. 

Посочените факти водят до извода, че вносителите на законопроекта разглеждат 
повърхностно дейността на АГКК само като „регистър“, без да се задълбочават, че КРНИ е 
само един от крайните резултати на всички вменени функции по геодезията, картографията и 
кадастъра, изпълнявани по редица действащи закони. Изказваме становище, че с текста на 
законопроекта необосновано се предлага механично обединение на администрации, 
поддържащи свързани регистри с основен мотив осигуряване на интеграцията между тях. От 
информационна гледна точка осигуряването на интеграция между базите данни, поддържани 
от различни административни структури, е технологичен процес, решен отдавна по отношение 
на много информационни масиви, в това число и кадастралните данни. По логиката на 
вносителите на законопроекта и определено в много по-голяма степен на обществена полза е 
интегрирането на още много регистри, поддържани от държавната и общинската 
администрация (като например свързаните с дейността на НАП, НОИ и много други), но те не 
са предвидени да се обхванат в дейността на предлаганата ДАВ. Считаме, че търсените ефекти 
от дигитализация и интеграция на информационни масиви са въпрос на добра организация на 
администрацията под надзора на Министерството на електронното управление, изпълнение на 
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дейностите вменени на съществуващата държавна фирма „Информационно обслужване“ и по 
никакъв начин не налагат обединяване на всички специализирани администрации, заети с 
тяхното създаване и поддържане в актуално състояние.  

В заключение изказваме одобрение за усилията да се реализират обявените принципно 
добри намерения за дигитализация и интеграция на информационните масиви, управлявани от 
различни административни структури и органи на изпълнителната власт. Не можем да се 
съгласим обаче, че за постигането на тази цел трябва да се разрушават работещи структури и 
се обезличават отделни важни сектори в държавното управление. На фона на всички примери 
в оценката за въздействие и други документи за лоши практики в досегашните действия и 
бездействия на Агенция по вписванията, особено в областта на липсващия имотен регистър, 
по повод на който е създадена тази агенция, е напълно алогично определянето й като лидер в 
предлаганото консолидиране на администрацията в областта на гражданската, търговската и 
имотната регистрация.  

Затова настояваме от законопроекта за създаване на ДАВ да отпаднат текстовете, 
засягащи преминаване на сектора геодезия, картография и кадастър към предлаганата ДАВ и 
практическото административно заличаване на АГКК като единствената държавна 
институция, заета с тези преобладаващо технически дейности. Становището ни е, че 
управлението на сектора трябва да се осъществява от Държавна агенция по геодезия, 
картография и кадастър така, както беше предложено в отделен законопроект, внесен в НС от 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

Поради закриване на 47-то НС и тази законодателна инициатива беше прекратена. За сега! 

1.2. Кампания за разрешаване на проектантите-архитекти да изработват ПУП-ПР 

Във връзка с официално оповестена кореспонденция относно правоспособността на 
проектантите да изработват планове за регулация, финализирана с писмо от Заместник 
министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството с 
приложено Становище с изх. № СТ-309-03-078/22.06.2022г. на Дирекция за национален 
строителен контрол (ДНСК) СГЗБ предложи за обсъждане становище с подробен анализ. 
Обобщено казано искането съдържа несъстоятелни опити за обосновка на  незащитимата теза 
на автора за необоснованите претенции към правото за изработване на ПУП-ПР от архитекти 
без оглед на обективната обстановка в действащата нормативна база и учебни планове за 
придобиване на професионална квалификация.  

Голяма част от „правната обосновка“ на автора на искането обаче е изиграла своята 
провокативна роля и за съжаление е цитирана дословно и безкритично в последното 
становище на ДНСК СТ-309-03-078/22.06.2022 г. без задълбочен анализ на учебните планове 
за двете специалности „Геодезия“ и „Архитектура“. Това е едно отстъпление от реалните 
факти от страна на ДНСК като държавен орган, подчинен на МРРБ, който с последното си 
становище демонстрира пренебрежение към две предходни становища на същия орган от 2014 
и 2019г. и по този начин показва странна липса на институционална памет! Необходимо е да 
припомним на административните органи, че няма промени както в учебните планове така и 
в нормативната уредба за да се промени последното становище на ДНСК. Макар и витиевато 
в последното писмо на МРРБ по темата да се казва, че се поддържа становище СТ-309-03-
078/22.06.2022 г. на Началника на ДНСК, всъщност важният факт, който трябва да се 
подчертае, е че и трите становища на ДНСК с номера СТ-309-01-157 от 19.02.2014 г. и СТ-309-
04-465 от 25.10.2019 г. и СТ-309-03-078/22.06.2022 г., са придружени с писма на МРРБ, в които  
принципната и постоянна позиция на МРРБ е, че „Процесът на изработване на устройствени 
планове има комплексен характер и включва проучвателни и проектантски дейности, 
осъществявани от мултидисциплинарни екипи, включващи проектанти със съответната 
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техническа правоспособност по чл. 229, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен, и 
притежаващи необходимата проектантска правоспособност, придобита при условията и по 
реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране“.  

Тази последователна през годините позиция на МРРБ би трябвало по ясен и категоричен 
начин да отговори на претенциите на проектантите-архитекти по отношение на правото им да 
изработват ПУП-ПР. Съществуващите обаче явни несъвършенства в нормативната база, 
липсата на еднозначност при определяне на компетентностите на проектантите, участващи в 
процеса на изработване на ПУП и появата от време на време на някой „специалист“, който 
чете нормите „като дявола евангелието“ продължават да предизвикват изкуствени, безпочвени 
и безполезни спорове между професионалните колегии. За окончателно решение на тези 
безплодни спорове предлагаме следните действия в дух на конструктивизъм и взаимно 
уважение между професионалните колегии: 

1. Да се поиска от страна на МРРБ официална позиция на акредитираните университети, 
които предлагат обучения за получаване на образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалностите „Архитектура“ и „Геодезия“, в които въз основа на обема и 
съдържанието на изучаваните учебни дисциплини по всяка от специалностите ясно да се даде 
отговор по отношение на получаваните професионални компетенции в областта на 
устройственото планиране и инвестиционното проектиране; 
2. Въз основа на получените отговори от акредитираните университети МРРБ да предложи 
на КИИП, КИГ, САБ и КАБ да изработят съгласувани и изчерпателни текстове за изменения 
и допълнения на действащите законови и подзаконови нормативни актове, като се дефинират 
в явен вид правата и задълженията на проектантите по отделните специалности по отношение 
на участието им в мултидисциплинарни екипи, изпълняващи процесът на изработване на 
устройствени планове с комплексен характер; 
3. Предложените и съгласувани текстове  да бъдат внесени от МРРБ за разглеждане и 
приемане по компетентност от Народното събрание, Министерски съвет или от самото 
министерство на РРБ.  

Трябва да се отбележи, че към момента не е излъчено ясно и категорично общо послание 
от геодезическата колегия по поставения въпрос към отговорните институции и решаването 
на казуса предстои. 

1.3. Необходимост от индексиране на заплатите в структурите на АГКК и цените на 
геодезически и кадастрални дейности, възлагани от държавни и общински 
организации 

Продължаващото задълбочаване на финансовата и икономическа криза през последната 
една година, оказващи значително влияние върху голяма част от заетите в сферата на 
дейностите по геодезия и кадастър в България, е основателен повод за предприемане на някои 
организирани действия на представители на геодезическата колегия в България. 

Официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) на Република 
България към месец септември 2022г. показват следните основни показатели спрямо 
съответния месец на предходната година за инфлация и индекси на потребителските цени, 
имащи отношение към геодезическото производство и услуги: 

- Обща годишна инфлация       18.7% 
- Хранителни продукти и безалкохолни напитки    25.5% 
- Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива   30.6% 
- Транспорт         19.7% 
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- Ресторанти и хотели        20.7% 
- Хранителни стоки        24.9% 
- Газообразни горива        212.2% 
- Резервни части и принадлежности за ЛТС    10.1% 
- Горива и смазочни материали за ЛТС     24.4% 
- Поддръжане и ремонт на ЛТС      22.7% 
- Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 22.5% 

Обща представа за измененията в общата годишна инфлация по месеци, измерена чрез 
индекс на потребителските цени, може да се види на следната фигура (източник  НСИ [2]): 

 

При така създалата се икономическа обстановка геодезическите фирми, изпълняващи 
дейности възложени от държавни и общински органи по договори, сключени преди началото 
на 2022г., са силно засегнати от значителното повишение на цените на масовите стоки и 
услуги, които са съществена част от разходите в геодезическото производство. В много случаи 
себестойността на изпълняваните геодезически услуги се доближава или вече надвишава 
цените по сключените договори. Това води до необходимостта от взимане на сериозни и тежки 
решения от страна на геодезическите фирми, изпълнители по такива договори, които са 
принудени да избират между няколко, но всички негативни алтернативи с дългосрочни 
последствия: 

- да продължат работа по поетите ангажименти към държавни и общински институции в 
пълен обем с негативен финансов резултат и реална загуба, водещи до невъзможност да 
покриват задълженията си към доставчици и персонал и в крайна сметка да достигнат до фалит 
и закриване на дейността с крайно неблагоприятни последствия за бизнеса и ангажираните 
специалисти в сектора; 

- да пристъпят към едностранно редуциране на обема, времето и ресурсите на 
изпълняваните специализирани дейности с цел да намалят загубите си до поносими нива за да 
компенсират повишените разходи, което ще се отрази върху качеството на крайните продукти 
по възлаганите геодезически и кадастрални услуги и в крайна сметка ще доведе до 
неблагоприятен резултат за възложителите и за обществения интерес по възлаганите 
дейности; 

- да се откажат от изпълнението на поетите ангажименти и да бъдат санкционирани с 
поетите гаранции по сключени договори, което може да ограничи за момент загубите, но ще 
ги лиши от работа и ще повлия негативно върху професионалната им репутация като 
изпълнители на обществени поръчки; 
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- да се откажат от участие в предстоящи обществени поръчки за възлагане на 
геодезически и кадастрални услуги с цел да избегнат влизането в спиралата на 
междуфирмената и ведомствена задлъжнялост с ясното съзнание, че ще трябва силно да 
редуцират общата си дейност, да се ограничат в развитието си до малки услуги към частни 
възложители, да спрат инвестициите си в технологично развитие и да намалят ангажираността 
на специалистите си, което в крайна сметка също може да доведе до загуба на жива сила и 
технологично ниво на целия бранш. 

Предвид значителното повишение на цените на всички масови стоки и услуги от началото 
на 2022г. е налице хипотезата на непредвидими форсмажорни обстоятелства, които са 
настъпили извън компетентността и влиянието както на Възложителя – АГКК, така и на 
Изпълнителите по договори с Агенцията. Тези форсмажорни обстоятелства се отразяват пряко 
върху възможностите на Изпълнителите за реализиране на геодезическите дейности, което не 
може да се компенсира с удължаване на срока за изпълнение. Необходимо е да се отбележи, 
че редица геодезически фирми със сключени договори с АГКК изпадат в положение на 
кредитори на държавата след като с години не могат да приключат задълженията си по 
независещи от тях причини за да получат изработените възнаграждения, които се стопяват с 
всеки месец в резултат на инфлацията. Това налага спешно взимане на мерки за изход от 
създалата се ситуация и преразглеждане на финансовите параметри на Договорите, с цел 
успешното им приключване. 

Тези факти и мнения, подготвени от СГЗБ, бяха основа за подготовка на официално писмо 
от Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) до МРРБ, АГКК и АИКБ. В писмото се 
подчертава, че като представители на един технологичен сектор, в който са заети около 2500 
специалисти по държавно регулирана професия с голямо значение и  с висока степен на 
обществена отговорност към възлаганите държавни и общински задачи в областта на 
геодезията и кадастъра, геодезическите неправителствени организации призоваваме към 
спешен диалог и взимане на мерки за търсене на изход от създалата се ситуация. Необходимо 
да се потърсят законно обосновани мерки и решения за  индексиране на цените на 
геодезическите дейности по сключени договори с държавни и общински администрации, 
както и да се преразгледат прогнозните стойности по предстоящи за възлагане обществени 
поръчки за изпълнение на геодезически и кадастрални дейности. Само с общи усилия на 
възложители и изпълнители бихме могли да запазим ангажираността на специалистите и 
фирмите в геодезическия сектор и същевременно да продължим активната си роля в 
изпълнение на обществено значими дейности.  

Инфлацията и кризата естествено засегнаха сериозно и колегите, заети в специализираната 
администрация от структурите на АГКК. Достигна се до безпрецедентна реакция на иначе 
мълчаливата администрация, изпълняваща функциите си мирно и акуратно години наред от 
създаването на АГКК през 2000г. В знак на протест на 12.10.2022г. над 350 работници и 
служители от АГКК проведоха едночасова предупредителна стачка в структурите на Агенция 
по геодезия, картография и кадастър от цялата страна.  
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Справедливите искания на работещите в АГКК бяха за увеличение на средствата за 
работни заплати в системата с минимум 20%, които да се разходват за нарастване на основната 
заплата на всички служители на АГКК по съгласуван и одобрен механизъм. В искането на 
колегите беше подчертано, че професията инженер в геодезията, картографията и кадастъра е 
регулирана професия по смисъла на § 1, т.1 от Закона за признаване на професионални 
квалификации. Работещите в АГКК са специалисти с висока квалификация – инженери, 
геодезисти. Резултатът от тяхната работа касае пряко българското обществото по отношение 
създаване и предоставяне на информация за точното пространствено разположение и уникална 
идентификация на недвижимите имоти и е в основата на управлението на собствеността и 
ефективен пазар на недвижимости, и всичко свързано с тяхното придобиване, владение и 
ползване, с реализиране на инвестиционните намерение и проекти, както в държавни и 
общински имоти, така и в частни имоти. Протестиращите основателно смятат за недопустимо 
да продължава омаловажаването на такъв тясно професионален труд от страна на държавата, 
недопустимо е оценката на такъв труд да е под 1000 лв. бруто! Високата степен на натоварване 
и получаваното ниско възнаграждение са причина за текучество на ценни, обучени експерти. 
Ниското ниво на заплащане прави АГКК неконкурентоспособна на пазара на труда. Това е 
обективна предпоставка за затрудняване работата на  единствената национална 
административна структура, създаваща и поддържаща в актуално състояние на геодезическа 
и кадастрална информация за територията на Република България. По време на стачните 
действия се разбра, че само от началото на тази година над 40 специалиста и ключови експерти 
са напуснали работата си в структурите на АГКК, което на фона на общия брой служители на 
агенцията е застрашително критичен показател! 

Трябва да се отбележи, че незначителен брой представители на неправителствените 
геодезически организации и други колеги подкрепиха директно организираната първа по рода 
си стачка на служители на АГКК – едва 5-6 геодезиста застанахме до партньорите ни от 
сплотената администрация в този безпрецедентен акт на търсене на достойно заплащане на 
високо квалифицираният им, обществено чувствителен и отговорен труд. Колегите от КИГ и 
АГФ изпратиха писмени становища до МРРБ в подкрепа на основателните и скромни искания 
на служителите в АГКК. 

Предстои да се оценят резултатите от тези предупредителни стачни действия на 
работещите в АГКК, които заявиха готовност в случай, че не бъдат чути, да преустановят 
работа и обявят безсрочни стачни действия. В това отношение колегите от администрацията 
показаха ясно и категорично как следва да се защитават професионални интереси, което 
трябва да послужи и като пример за неправителствения сектор за силата на общите действия.  

3. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АГКК, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

Провокирани от събитията, започнали в началото на 2022г., различни организации, 
представляващи професионалната геодезическа общност, намериха път и начин да обединят 
усилията си в общ интерес. По инициатива на СГЗБ, през февруари и март 2022г. председателя 
на Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в Камара на 
инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) организира и домакинства 
провеждането на няколко предварителни работни срещи на ръководителите на КИИП, СГЗБ, 
КИГ, АГФ и Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия.  

След обсъждане на обстановката в бранша от ръководството на СГЗБ беше предложено 
учредяване на общ координационен съвет за  обсъждане и предприемане на възможни 
съвместни инициативи.  В резултат на постигнато съгласие се подписа Меморандум за 
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партньорство на професионалните организации и образователни институции в областта на 
геодезията, картографията и кадастъра, който беше публикуван на 09 март 2022г. Като 
приложение към Меморандума беше утвърден и регламент за работата на координационния 
съвет. С официалното приемането на Меморандума за сътрудничество и регламента за 
работата на Координационния съвет се реализира окончателно заявеното намерение за 
консолидиране на организациите в геодезическата професионална общност. Пълният текст на 
меморандума и регламента може да се прочете в [1]. Важно е да се подчертае, че 
меморандумът е отворен за включване на други организации, които приемат целите му. 

След конституирането на Координационния съвет бяха проведени няколко заседания с цел 
формиране на общи становища за: 

• Законопроекти за изменение на статута на АГКК 
• Законопроект за създаване на Държавна агенция по вписванията; 
• Искане на архитект за становище дали архитекти могат да изработват ПУП-ПР; 
• Изменения на подзаконови нормативни документ в областта на инвестиционното 

проектиране. 

От началото на годината ръководството на СГЗБ проведе поредица ползотворни срещи с 
ръководството на АГКК за съгласувани общи действия в защита на професионалните интереси 
на геодезическия бранш. При тези срещи бяха обменени мнения и предложения относно 
актуалните въпроси и формите за продължаване на конструктивното сътрудничество на 
администрацията и колегията. От страна на ръководството на АГКК беше получавана актуална 
информация за състоянието на сектора, както и предприемани мерки за стабилизиране и 
подобряване на дейностите в областта на геодезията и кадастъра, които можем да оценим като 
своевременни и адекватни. 

В резултат на положените общи усилия всички участници в координационния съвет заедно 
с ръководството на АГКК взеха изключително активно участие в проведеното на 31.05.2022г. 
заседание на постоянната парламентарна комисия по регионална политика, благоустройство 
и местно самоуправление на Народното събрание на Република България за обсъждане на 
законопроект за Държавна агенция по вписванията. Всички организации предварително бяха 
депозирали писмени становища, в които единодушно се защитава мнението, че АГКК не 
трябва да се заличава и дейностите по геодезия, картография и кадастър механично да се 
прехвърлят под шапката на нова мега административна структура с водеща роля на 
досегашната Агенция по вписванията. При дискусията всички геодезически организации в 
конструктивен тон и с взаимно допълващи се изказвания обосноваха пред народните 
представители становищата си и подкрепиха предходния законопроект на МРРБ за създаване 
на Държавна агенция по геодезия, картография и кадастър. Внушително впечатление направи 
на всички присъстващи народни представители, че освен настоящия изпълнителен директор 
на АГКК инж. Виолета Коритарова зад консолидираното мнение на геодезическия бранш 
застанаха и трима бивши изпълнителни директори - инж. Цветен Боев, инж. Александър 
Лазаров и инж. Валентин Йовев.  

В дискусията по сведения на народни представители се установи, че не е постъпило нито 
едно положително становище по внесения законопроект. След ярката и единна изява на 
изказалите се представители на геодезическия бранш по предложение на трима народни 
представители председателят на комисията подложи на гласуване и отложи разглеждането на 
законопроекта! В резултат на това решение предвиденото за следващия ден разглеждане на 
законопроекта от Комисия по електронно управление и информационни технологии, както и 
по-нататъшното придвижване на законопроекта в Народното събрание беше отменено. 

Като продължение на общите действия УАСГ организира кръгла маса на тема 
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„Българската геодезия – настояще и бъдеще“, която се проведе на 10.06.2022г. с участници от 
АГКК, УАСГ, ВГС, СГЗБ, КИИП, КИГ, АГФ, БКА и депутати. На събитието всички 
участници взеха отношение към събитията, случващи се в бранша и изказаха мнения и 
предложения за бъдещи действия за развитие на бранша. Участвалите депутати също 
получиха възможност освен да чуят гласа на представителите на бранша, също да споделят 
мнения и вижданията си за структурни промени в българската геодезия. Резултатите от 
работата на кръглата маса ще бъдат систематизирани в бъдещ визионерски документ на 
геодезическата колегия. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Считаме, че с постигнатите споразумения и изпълнените консолидирани действия на 
представителите на геодезическата колегия  всички заедно защитихме общата кауза за 
отстояване на искането за поставяне на сектора геодезия, картография и кадастъра на 
достойното му място в управлението на държавата. Така създадената среда на сътрудничество 
в общността ни дава увереност в успешното преодоляване на предизвикателствата на времето, 
в което живеем и работим. 
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SUMMARY 
 
The completed system of monographs on Applied Geodesy - part 1 Engineering Geodesy is 
presented. In essence, it summarizes the current problems of construction, architecture, spatial 
planning and the role and place of geodesy - Engineering Geodesy in their implementation. 
Thus, for the first time, the construction activity, the architecture, the spatial planning and the 
Engineering Geodesy are exposed together. The presentation is from an interdisciplinary point 
of view including Engineering Geodesy as an integral part of this complex activity. The scope, 
volume, sectioning, structure and content of the individual books on the subject are presented. 
A summary review, analysis and evaluation of the literature in the field of Engineering Geodesy 
has been made. The original solutions in the system of monographs and the corresponding 
generalized complex literature are presented. In practice, the system of monographs is a digital 
whole with a volume of 2870 computer pages with uniform numbering of content, text, 
formulas, figures, tables and literature. The analog edition covers 5 books. 
 
Key words: Construction, Architecture, Spatial planning, Applied and Engineering Geodesy, 
system of monographs. 
 
РЕЗЮМЕ 
 

Представена е завършената и издадена система от монографии за Приложната 
геодезия –Част 1, Инженерна геодезия. Тя обобщава съвременните проблеми на 
строителството, архитектурата, устройството на територията и мястото и ролята на 
геодезията – Инженерната геодезия, при тяхното реализиране. По този начин, за първи 
път, строителната дейност, архитектурата, устройството на територията и Инженерната 
геодезия са изложени заедно по същество. Изложението е от интердисциплинарна 
позиция, включвайки Инженерната геодезия като неотменен елемент на тази 
комплексна дейност, в която безспорна роля имат и други специалисти. 
Представени са обхватът, обемът, поделянето, структурата и съдържанието на отделните 
книги по въпроса. Направен е обобщен преглед, анализ и оценка на литературата в 
областта на Инженерната геодезия. Изложени са оригиналните решения в системата от 
монографии и съответна обобщена комплексна литература. Практически, системата от 
монографии е едно дигитално цяло, с обем от 2870 компютърни страници с единна 
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номерация на съдържание, текст, формули, фигури, таблици и литература. Аналоговото 
издание обхваща 5 книги. 
 Ключови думи: Строителство, Архитектура, Устройство на териториите, 
Приложна и Инженерна геодезия, система от монографии. 
 
1. ОБЩИ ДАННИ 
 

След близо деветгодишен труд е завършена и издадена „Системата от 
монографии“ от Приложна геодезия – Част 1, Инженерна геодезия [5], [6], [7] (фиг. 1). 
По същество тя обобщава съвременните проблеми на строителството, архитектурата, 
устройство на териториите и ролята и мястото на геодезията – Инженерната геодезия, 
при тяхното реализиране. По този начин, за първи път, строителната дейност, 
архитектурата, устройството на териториите и Инженерната геодезия са изложени 
заедно от интердисциплинарна позиция, а Инженерната геодезия и като неотменен 
елемент на тази комплексна дейност, в която безспорна роля имат и други 
специалисти.  

Тук са представени обхватът, обемът, поделянeто, структурата и съдържанието 
на отделните книги по въпроса. Направен е обобщен преглед, анализ и оценка на 
литературата в областта на Инженерната геодезия {вж. и [6)}. Изложени  са 
оригиналните решения в системата от монографии и съответна обобщена комплексна 
литература. Практически, системата от монографии е едно уникално дигитално цяло, 
с монографичен характер, с обем от 2870 компютърни страници с единна номерация на 
съдържание, текст, формули, фигури, таблици и литература. Аналоговото издание 
обхваща 5 книги. Такова издание липсва в световната литература. Може би това 
постижение би представлявало интерес и за известната  „Книга на …“?! 
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Фиг. 1. Книги на Системата от монографии 

 
В дигитален вид  книгите са качени на сървъра на: http://biblio.bg  на 

електронната книжарница biblio.bg в pdf. формат [33]. Обща информация и началото на 
книгите до 22 стр. е достъпна ако непосредствено  след biblio.bg в pdf напишете Георги 
Милев или https://tinyurl.com/wmbqz5c; https://tinyurl.com/ums3dfv. Информация е качена 
и на сървъра на Българска академия на науките (БАН) – Институт за космически 
изследвания и технологии (ИКИТ) [34]), Баварската академия на науките, DFG Германия 
[35] и на сървъра на СГЗБ [36]. 

При представяне на Приложната геодезия в [6], а също и в труда  „Приложна и 
Инженерна геодезия“, Милев, Г., И. Милев., С. СГЗБ. ГКЗ. 2017, 1-2, 3-13“, бяха 
систематизирани и обобщени проблемите за обхвата, същността и областите на 
Приложната геодезия и обекта на Инженерната геодезия. Със завършването на раздел 
13 от [5] практически завършва и нашето изложение на Част 1 Приложна геодезия – 
Инженерна геодезия. Това позволява да се направи анализ и сравнение на позицията, 
принципите и подхода при обобщението, систематизирането, структурирането, 
съдържанието и изложението на проблемите на Инженерната геодезия и мястото им в 
специализираната литература по въпроса. Заедно с това да бъде направено още 
конкретизиране, прецизиране и уточняване на тези проблеми. Всичко това според 
нас, за съжаление, липсва в специализираната световна литература в тази област. 

Възникването на геодезията, така както се обяснява в нейната история, се 
свързва със стопански дейности в Египет [28], [18], [6]. По-нататък това продължава с 
появяването на много по-късен етап и на Инженерната геодезия – обобщаваща 
геодезическите работи в тази област. Основно това е свързано със строителството, с 
изграждането на по-големи, обекти, при които се налага да се осигури тяхната равнинна 
и на по-късен етап - на пространствената им геометрия [9]. Заедно с масовизирането на 
дейността при изграждането и експлоатацията на инженерните обекти и съоръжения 
и устройство на територията, и заедно с развитието на геодезията, се променят 
обемът, характерът, изискванията, точността, развиват се методите и технологиите, и се 
развива и Инженерната геодезия (включително и софтуерът), като тя все повече се 
интегрира и става неотменен елемент на всички етапи на изграждането и 
експлоатацията на инженерните обекти и комплекси от тях. 
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Необходимо е още да се подчертае, че началото в литературното обособяване, 
дефиниране и представяне на Инженерната геодезия, като отделна самостоятелна част 
от науката, е поставено в бившия Съветски съюз. След това преминава в бившите страни 
от социалистическия лагер, включително ГДР, а впоследствие - оттам в Обединена 
Германия, където получи изключително интензивно развитие. Инженерната геодезия 
получи и интернационално значение и признание и влезе и като организационна единица 
в международните организации – FIG (Международна федерация на геодезистите, 1958 
г.) и по-късно - в IAG (Международната асоциация по геодезия). 
 Развитието на науката и практиката поставят още нови проблеми пред 
Геодезията – Приложната геодезия, свързани с нов тип, необичайни за геодезията, обекти 
(колайдери – ускорители, машиностроене, ракети и навигация, медицина и др.) и 
дейности. Много от тях са уникални, не са традиционни масови обекти, а са такива, при 
които се поставят, в някои случаи, специфични дори много специфични изисквания 
(напр. точност – части от mm) и се налага решаването на уникални геодезически 
проблеми, които излизат извън рамките на обичайния инженерен и природонаучен 
аспект на Приложната геодезия. При това се налага развитие и интегриране на нови, 
физически, геодезически апарати, инструменти, системи, приспособления, 
технологии, софтуер и др., непостроени на традиционните геодезически, а на други 
принципи, някои, появили се на съвременния етап на развитие на науката и практиката. 
Те следва да бъдат включени в Част 3 на Приложната геодезия. 

Някои от обектите и дейностите, обаче, не се идентифицират по принцип с тези 
на традиционната, масовата Инженерна геодезия, но имат инженерен характер. Такива 
са напр. проблемите, свързани с машиностроене, автомобилостроене, 
самолетостроене, корабостроене, роботостроене и др. Поради това би следвало те да 
бъдат отнесени и към Инженерната геодезия. За да няма смесване с вече дефинираната 
масова – традиционна Инженерна геодезия,  би следвало те да се обособят като отделна 
специална част от нея - Специална Инженерна геодезия. Тя – Специалната Инженерна 
геодезия, както вече се каза, следва да обхваща споменатите инженерни дейности и 
обекти, както  и останалите, носещи инженерен характер. Когато проблемът е свързан 
с нея, тогава би следвало да се спомене и наименованието Специална Инженерна 
геодезия. В останалите случаи би следвало да е достатъчно само наименованието 
Инженерна геодезия. 
  
2. СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА ОТ МОНОГРАФИИ 

 
Необходимостта от обобщение, структуриране и прецизиране на обхвата и 

съдържанието на Приложната геодезия, според нас, налага въвеждане на определени 
граници и ясни дефиниции. Обобщено, Приложната геодезия е поделена от нас, в Книга 
1 [6], на три части: 1. Инженерна геодезия; 2. Природонаучен аспект на приложение 
на геодезията; 3. Други (неинженерни и природонаучни) приложения на геодезията. 

Вижда се, че така се покрива реализирането на всестранното приложение на 
геодезията, без да се нарушава вече утвърденото разделяне и приложение. При това, в 
първите две части се включват масови приложения в съответните области на знанието 
и практиката, а в третата част остават по принцип непопадащи в тях специални 
приложения и области {вж. и 01.3.2 от [6 ]}, с по-особени характерни, изисквания 
към Приложната геодезия и свързаните с нея области, като: 

• Военно дело; 
 • Стопански отрасли – свързано с приложения в кадастъра, Оценки на имоти, 
селско и горско стопанство, околна среда и др.; 
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 • Специфични приложения – метеорология, навигация, радиоразпръскване, 
градски шумозащитни системи и изследвания и др. 

• Уникални и характерни, обособени обекти и дейности (колайдери – 
ускорители, ракети, медицина и др.). 
 В [5] беше отбелязано, че много тясно с посочените дейности са свързани 
наборът, обработката и представянето на информация от споменатите и други 
направления във вид на информационни системи [5], [7]. Беше подчертано още, че  има 
известна условност, като между поделянето на представените направления рязка 
граница не може и не бива да бъде поставяна, а и не е необходима. Има дейности и 
решения, които могат по определени показатели да се отнесат към едно или друго 
направление. Методи и технологии от Природонаучния аспект се прилагат ефективно и 
изключително успешно в Инженерния, напр. Глобалните спътникови навигационни 
системи – GNSS и др. Много от проблемите обстойно са дискутирани в началото на 
Книга 1 [6]. 

От трите аспекта на Приложната геодезия най-многостранно разработен, масово 
прилаган и с огромна литература е Инженерната геодезия. 
 Така по този начин, на базата на професионалния опит, има възможност за 
достатъчно систематизирано, подробно и диференцирано изложение на отделните 
страни на Приложната и респективно на специфичната масова дейност в 
Инженерната геодезия. От една страна, има систематизиране на обхвата, структурата 
и дейностите на Инженерната геодезия, при нас е в три основни книги: Книга 1. Основи, 
системи и технологии в Инженерната геодезия [6]; Книга 2. Проектиране и 
приложение на устройствените и генералните планове [7]; Книги: 3(3.1), 3(3.2), 
3(3.3). Изграждане на линейни обекти, сгради, съоръжения и монтаж на 
технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти – отделни 
обекти и съоръженията по тях [5]. От друга страна, изложението обхваща само 
проблемите, директен обект на Инженерната геодезия. Така, фигуративно казано, се 
избягва опитът „на пораснал човек да му се облекат детските му дрехи“. 

Анализирайки реализираното изложение с обхват, структура и съдържание на 
Инженерната геодезия, може да се установи, че то също е подчинено на определени 
принципи, логика и връзки, свързани непосредствено с тези на строителството, 
архитектурата и устройството на териториите, напр. спазване основно на съждението 
„От общото към частното“. При това се има предвид, че вече генералното решение на 
обектите, особено тези със сложни пространствени решения, се прави непосредствено 
на базата на числен 3D модел, съставен съвместно от архитекти, конструктори и 
геодезисти. При това, геодезистите осигуряват преди всичко осите, нивата, 
координатите и проектната и реализираната геометрия (поради тези и други мотиви те 
са известни и като „геометри“), осигуряват също контрол по време на строителството, 
монтажа, както и изследване на  деформациите, и много важно – изходната и друга 
информация за обектите (ГИС, BIM – Building Information Modeling и др.). Безспорно в 
интердисциплинарната дейност по изграждане и стопанисване на обектите, както вече се 
спомена, неотменна роля имат и други специалисти. 

Уместно е още да се отбележи, че за разлика от строителите и архитектите, при 
които резултатите от тяхната дейност са видни – изградените обекти, и което масово 
се възприема като обществен факт, това не може да се каже за дейността на 
геодезистите, защото практически резултатите от нея се интегрират в тези на 
строителите и архитектите. До голяма степен тази дейност се знае от специалистите, но 
резултатите от нея не се знаят и не са видни за останалите граждани. Тя не само не се 
вижда, но и не се ползва непосредствено. До някаква степен резултатите от 
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геодезическата дейност са видни само при вертикалното планиране, кадастъра, 
картографията и др. 

И още нещо. Всъщност, може да се приеме, че възприетите и реализирани тук 
принципи, дейности, излагане и обобщено съвместно представяни на строителство, 
архитектура, устройствено планиране и Инженерна геодезия, заедно с останалите 
дейности по изграждане и експлоатация на обектите, са предпоставка и се вписват 
изцяло в BIM, така както те са представени в {3.12.2.1 от [5, (3.3)]}. Това също е много 
важно и не трябва да се изпуска или пренебрегва. 

Така, обобщеното и систематизирано изложение на Инженерната геодезия 
обхваща: 

Книга 1 съдържа: Същността на Приложната геодезия; общите проблеми на 
строителството като цяло (организация, нормативна база и др.); основите и системите, 
методите и технологиите, на които се гради Инженерната геодезия; по-нататъшното 
тяхно съдържание и реализиране. 

Книга 2 обхваща - отново в съответствие с архитектурата и строителството - 
общите проблеми на териториите - планирането и устройството им, и в частност – 
„изграждане на застроените територии“ – комплекса от обекти (населени места, 
промишлени предприятия и др.), тяхната същност, проектиране и приложение 
(устройствени – общ, подробни, включително регулационни планове; генерални 
планове), включвайки и излагайки ролята, задачите, методите, технологиите на 
Инженерната геодезия при създаване и реализирането им. 

Книга 3 продължава вече с разглеждане на изграждането на конкретни типове 
обекти, и тук, включвайки и представяйки ролята, задачите, методите, технологиите на 
Инженерната геодезия при реализирането им. Поради големия обем на изложението, 
Книга 3 е оформена като три книги: 3(3.1), 3(3.2), 3(3.3). При това с информация и 
конкретни примери от практиката за решаване на проблемите за отделни обекти, 
което, според нас, е от особена важност. 

В Книга 3(3.1) -  са изложени проектирането, строителството, експлоатацията и 
реконструкцията на линейни обекти и особеностите в геодезическите работи при: 
железопътни линии, пътища, обекти на енергоснабдяването, съобщенията, 
водоснабдяване и канализация, въжени линии, както и на тунели и метрополитени. 

В Книга 3(3.2) – 530 стр. са включени проблемите, свързани с проектирането, 
строителството и монтажа на съоръжения по други линейни обекти, напр. мостове, а 
също геодезическите методи и технологии, за трасирането и контролните измервания и 
изследването на деформациите им. Представени са още тези проблеми при 
хидротехнически обекти, изграждани самостоятелно или в комплекси от инженерни 
такива – язовири, каскади и др., както и хидромелиоративни обекти, корекции на реки, 
наводнения и засушавания, пристанища и речен транспорт. 

В Книга 3(3.3) – 466 стр.  е представено проучването, проектирането, трасирането 
и контролирането, както  и изследването на деформациите при строителството, монтажа 
и експлоатацията на сгради, промишлени съоръжения и технологично оборудване, 
монтаж на машини с различно предназначение, също и обекти с гражданско 
предназначение – летища, спортни, високи съоръжения и др. По-нататък е представено 
съставянето на плановете и моделирането на изградените обекти – BIM и кадастъра на 
комуникациите на комплекси от инженерни обекти и съответните информационни 
системи, респективно – Специализирани данни (модел) на подземните комуникации, 
както и други инженерни аспекти на приложение. 

За различните обекти в изложенията 3(3.1), 3(3.2) и 3(3.3) най-напред се дава 
кратка, съвременна специфична информация за тяхната същност, изграждане, 
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изисквания, нормативна база и особености. Така, наред с другото, се използва 
актуалната инженерна информация и терминология и специалистите говорят на един 
език помежду си още повече, че разглежданите проблеми са интердисциплинарни. 

Беше вече казано, че е направено обобщение, систематизиране, структуриране 
на материала, формулирано е съдържанието и е оформено изложението на проблемите 
на Инженерната геодезия. Освен това беше казано, че изложението е оригинално и 
конципирано така, че практически, особено в Книга 3, всеки раздел е отделен завършен 
самостоятелен труд – отделна монография. Така възникна ново понятие, нова единица 
в литературата, а именно „Система от монографии“ или „Системна монография“ за 
книги от този характер. 
 
3. ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЛИТЕРАТУРАТА В 

ОБЛАСТТА НА ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОДЕЗИЯ 
 
В исторически план на Приложната и Инженерната геодезия има посветени 

огромен брой трудове. Някои от тях са дадени в приложената тук литература и в 
литературата към отделните книги и раздели, както  и в началото на Книга 1[6] . При това 
е уместно ясно да се каже, че началото и обособяването на масовата Инженерна 
геодезия, нейното формулиране, дефиниране и използване като понятие се поставят и 
обособяват в бившия Съветски съюз. Независимо от факта, че мащабни проекти със 
значим обем геодезически работи, с висока точност и специфични изисквания са 
извършени в много други страни. 

Трябва определено да се отбележи, че има голямо разнообразие във вида, формата 
на представяне, същността на изложението, структурата и други показатели на трудовете 
за Инженерната геодезия. Голяма част от литературните източници са посветени на 
отделни проблеми на Инженерната геодезия. При това, обаче, около 90% от 
изложението е основи и елементи на традиционната геодезия – същност, инструменти, 
методи заснемане и т. н., и в оставащия, относително малък обем, е включен проблемът 
за Инженерната геодезия. Това беше характерно за издания, основно в бившия Съветски 
съюз и в тогавашните страни на социалистическия лагер. 

Най-често се пишеха трудове по геодезия, като отделни раздели или глави се 
посвещават на Инженерната геодезия. Някои от тях вече са комплексни, разглеждат 
проблемите на геодезията и Инженерната геодезия на съвременно ниво [28], [14]. Поради 
липса на достатъчно обем, това разглеждане често е ограничено или книгите са големи 
по обем. Има и обратни случаи, когато в голямата си част трудовете са посветени на 
Инженерната геодезия, но в тях се интегрират части от общата геодезия,  
геодезическото инструментостроене, традиционни и уникални инструменти и 
технологии [25], проблеми от математиката, теорията на грешките и др. [27], [28] 

На отделни проблеми от Приложната и Инженерната геодезия има посветени 
изключително много трудове и те са много изчерпателни и на високо научно ниво. Това 
преди важеше най-често за трудове, издавани в бившия Съветски съюз. През последните  
повече от 20 г. това важи и за страни от Западна Европа и особено за Германия. 

Наред с това в литературата има голям брой трудове, целящи да се направи 
систематизирано изложение на проблемите на Инженерната геодезия. Въпреки че в тях 
се излагат същностни проблеми на Инженерната геодезия, те, може да се каже, са 
„парцеларни“. В зависимост от нивото и опита на автора/авторите изложението не е с 
определена насоченост, често хаотично – в насипно състояние, не изчерпващо 
проблемите. Други са на относително високо ниво, отразяващи състоянието на науката 
и практиката на дадения етап от развитие на обществото. Част от тях са във вид на една 
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или няколко книги. Такива напр. са [1], [8], [2], [3], [11], [12], [13], [22], [23], [24], [15], 
[16], [26], [30] и др. 

Основен проблем, според нас, на почти всички издавани досега трудове по 
Инженерна геодезия, е откъсването им от техния генезис, от строителството, 
архитектурата и устройственото планиране. Изтъкна се от нас, че проблемите, решавани 
при изграждането и експлоатацията на инженерни обекти и комплекси от тях, са 
интердисциплинарни. Геодезическите проблеми тук – елемент на Инженерната 
геодезия, са също част от тези интердисциплинарни проблеми. Неслучайно вместо 
Инженерна геодезия,  някои от тях (през XX век, напр. в СССР и у нас), са именувани 
като Геодезически работи в строителството [9] или Геодезия в строителството {[4], 
учебник 6 издания}, или в бившия Съветски съюз, напр. Видуев, Г., Д. Ракитов. 
Приложение геодезии в инженерно-строительном деле. М., Недра, 1961, 1964. 399. 
Има много още геодезически книги, именувани и посветени и за отделни отрасли на 
строителството и монтажа, архитектурата и устройство на територията {вж. [8], [1] и 
др.}. Да не се забравя, че и проф. Бертолд Вите и съавтори от Бон, Германия, са 
именували 9-то издание на тяхната книга  „Геодезия за строителството, информация 
и моделиране на сгради (BIM) и статистиката” (Vermessungskunde für das Bauwesen 
mit Grundlagen des Building Information Modeling (BIM) und der Statistik [28]), независимо 
от съдържанието и начина на изложение. 

Всъщност, малко са пълните и систематизирани, и изчерпателни сериозни 
съвременни изложения, посветени директно на проблемите на Инженерната геодезия в 
специализираната световна литература. За сравнение тук ще се дискутират само две от 
тях, издадени през последните години в Германия, сравнени с изложените от нас 
постановки и решения, заедно с изданията на проф. Бертолд Вите и съавтори.  Към тях 
се отнасяме с безспорен респект и висока оценка, независимо от критичното ни 
отношение в някои аспекти още повече, че наши трудове и в тази област, включително 
дисертациите ни,  са създадени и отпечатани в Германия.  

В едно от изложенията, представянето и делението на проблемите на 
Инженерната геодезия е свързано с трудове [19], [20], [21], [22]. Това изложение 
първоначално (вече има следващи изменени издания)  е направено в отделни части – 
книги, обособени основно съобразно наличните автори и книги от тях в областта на 
Инженерната геодезия.  

В другото изложение, представяне и поделяне на Инженерната геодезия [25] 
(част от последния аналог на изданието „Йордан, Егерт, Кнайсъл – 
http://www.springer.com/series/15072 [29]) съдържа 17 раздела. Голяма част от тях (~ 8) са 
свързани с описание на принципи, на уникални апаратури, технологии на измерване с 
тях. 

Иначе в интерес на обективността, както вече се отбеляза, и двете споменати 
издания са безспорно от най-висока класа във всяко друго отношение, специално по 
актуалност, авангардност и качество, и само могат да бъдат адмирирани. Такава оценка, 
според нас, заслужава и изданието на проф. Б. Вите и съавтори [28]. То, според нас, с 
определено допълнение, разширение и концентриране само върху Инженерната 
геодезия, също би покрило до голяма степен нейните проблеми. 

 
4. ОРИГИНАЛНИ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМАТА ОТ МОНОГРАФИИ 

 
1. Въвежда се ново понятие в литературата „Система от монографии“ – „Системна 

монография“; 
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2. Обобщение, систематизация, класификация, структуриране и изложение на 
Приложната и Инженерната геодезия на определен принцип. Практически досега такова 
липсва; 

3. Обособяване на материята в три части: 1. Основи, системи и технологии;                             
2. Комплекс от обекти и 3. Отделни обекти; 

4. Излагане на материала в 5 книги {поради големия обем на материала, включен 
в Книга 3, тя е отпечатана в три книги 3(3.1, 3.2 и 3.3)} под единна номерация, 
съдържание и като единно обединено дигитално издание на Част 1. Инженерна геодезия 
(над 2870 компютърни страници); 

5. Съществува планирана, непосредствена и неизбежна връзка на разглежданата 
материя и конкретната ѝ реализация в книгите на 1 Инженерната геодезия - едно, 
обособено органично цяло; 

6. Еднотипно структуриране на отделните раздели; 
7. Обстойно интердисциплинарно съвместно представяне на съвременното 

състояние на отделните обекти, нормативната база и вида, обема, същността и 
специфичността на геодезическите работи; 

8. Създаване и прилагане на оригинално, последователно многократно 
(трикратно) четиристепенно номериране на съдържание (до 3 степени), фигури, таблици, 
цитирания; 

9. Въвеждане на нормативната база за всички обекти; 
10. Привеждане на голям брой конкретни примери от практиката за 

разглежданите обекти; 
11. Написана с многоцелево предназначение – наука, образование, приложение 

(практика); 
12. Реализираните тук принципи, излагане и обобщено съвместно представяне на 

строителство, архитектура, устройствено планиране, Инженерна геодезия са 
предпоставка и се вписват изцяло в BIM, което е желаната перспектива; 

13. Може би с изложените показатели тя би представлявала интерес и за 
известната  „Книга на …“?! 
 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Съвременното развитие и постиженията на науката и практиката рефлектират 
ефективно в Приложната, съответно Инженерната геодезия и респективно и в 
интердисциплинарното приложение (реализиране) в това на строителството, 
архитектурата и устройственото планиране. От особено значение е и 
интердисциплинарното, комплексното съвместно разглеждане на проблемите. То следва 
да намира отражение и в специализираната литература, посветена на тях. Правилното 
съвместно обобщение, систематизиране, структуриране и изложение е от особено 
значение за по-нататъшен прогрес в този отрасъл на знанието. 

При изложението авторите, наред със стремежа за спазването на общите морални 
принципи, на преден план са изнесли коректността, доверието и взаимното уважение 
(зачитане) на другите автори. При това в унисон с мотото на книгите „Наука требует от 
человека всей его жизни. И если бы у вас было бы две жизни, то их бы не хватило вам. 
Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека“. {Акад. Иван 
Петрович Павлов (1849-1936), лауреат на Нобелова награда https://psichov.net/pavlov-
ivan-petrovich/} 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МОРСКОТО НИВО ОТ МАРЕОГРАФНА 
СТАНЦИЯ ВАРНА 

АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ 

РЕЗЮМЕ 

В  това изследване са използвани данни от мареографната станция Варна за периодът 
1928-2022г. Разглеждания период са включени наблюдения от механични и радарни 
мареографи. В резултат на проведения анализ са определени късопериодични и 
дългопериодични изменения на морското ниво.   Данните са коригирани за вертикални 
движения на земната кора в района на мареографната станция. Използван е линейно 
регресионен модел за определяне на средното морско ниво, сезонни и периодични приливни 
изменения. За определянето на късопериодични влияния на морското ниво е използван 
хармоничен анализ. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ:МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ, СРЕДНО МОРСКО НИВО, 
СЕЗОННИ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЕКОВИ ТРЕНД 

 

1. ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ 

Използвани средномесечни стойности на морското ниво за периода 1928-1.2022г.  са от 
мареографна станция Варна (43,1926 °, 27,9114 °). Разглеждания период включва 1117 
стойности на морското ниво. Липсващите стойности са попълнени със специализиран 
софтуер описан в [1]. През годините на наблюдения на морското ниво регулярно е 
извършвана прецизна нивелация. Като за целия период е отчетено потъване на 
мареографната лата около 60 см.  
Всички данни от наблюденията са коригирани спрямо епохата на измерванията и са 
привързани към Европейската Висоинна  Референтна система (EVRS) и Европейската 
Височинна референтна Рамка (EVRF 2007). Използвани са средно часови стойности на 
морското ниво за периода 05.2013-1.2022г..  
Те са получени чрез оссредняване от радарните мареографи, който отчитат морското ниво в 
секунден интервал. За периода са използвани 65860 от 76008 часови стойности на морското 
ниво.  Липсвашите измервания не са попълвани.  
Промяната на морското ниво е причинена от приливни и неприливни влияния. Промяната на 
Земното гравитационно поле, поради въздействието на гравитационните влияния на 
Слънцето и Луната е причина за приливните влияния. Приливните са периодични влияния, 
действащи на предварително известни честоти, характеризиращи се  с техните амплитуди и 
фази. Неприливните влияния са причинени в резултат на промени в температурата, 
атмосферното налягане и ветровете.  
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2. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ  

За анализа на средномесечни стойности на морското ниво е използване линейно регресионен 
модел по МНМК. В модела са включени средно морско ниво, тренд, годишна и полугодишна 
и други приливи. Целта на анализ на средномечни стойности на морското ниво е определяне 
на средното морско ниво, трендът му на изменение, както и сезонни приливни влияния. 
Целта на анализа е да се определи влиянието на късопериодични и дългопериодични 
приливи към изменението на морското ниво. Включените средно морско ниво и тренд се 
използва за при етапа на изчисление.  Използван регресионен модел [2] за анализ на 
средномесечни стойности е : 

𝑋𝑋(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡 + �[𝐴𝐴𝑛𝑛 cos(𝑤𝑤𝑛𝑛 − 𝜙𝜙𝑛𝑛)]
3

𝑛𝑛=1

+ 𝑒𝑒(𝑡𝑡) 

𝑎𝑎0 −средно морско ниво , 𝑎𝑎1 −  тренд , приливни влияния с 𝐴𝐴𝑛𝑛 −амплитуда, 𝜙𝜙𝑛𝑛 − фаза ,  
𝑤𝑤𝑛𝑛 –ъглова честота. 
При обработката на часовите стойности на морското ниво е използван хармоничен анализ по 
МНМК. В него са включени средна стойност, тренд и множество късо и дългопериодични 
приливни влияния. При използвания метод за обработка на часови стойности е възможно да 
се обработват редове с пропуснати стойнстости, което спомага за включването и оценянето 
на повече приливни влияния.  

Използван модел за хармоничен анализ по МНМК е : 

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑖𝑖) = ��𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖�
𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑖𝑖=1

+ �̅�𝑥 + �̇�𝑥(𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) 

nallc всички приливи, aqкомплексни амплитуди за прилив q, 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖- експоненциална функция  

. �̅�𝑥-средна стойност , �̇�𝑥,- тренд за време 

 tref(𝑡𝑡𝑖𝑖 − (𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟), като 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = (𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡𝑛𝑛)/2 

3. АНАЛИЗ НА СРЕДНОМЕЧЕНИ СТОЙНОСТИ НА МОРСКОТО НИВО ОТ 
МАРЕОГРАФНА СТАНЦИЯ ВАРНА 

От анализът на средномесечните стойности на морското ниво е определено средно ниво от 
1.8см с тренд на изменение 1.2мм/год. Установено е влиянето на сезонните приливи – 
годишния, полугодишен.  С най-голямо влияние оказва годишния прилив Sa като за него е 
определена амплитуда от 6.8см и фаза от 128.05°, за полугодишния прилив Ssa – амплитуда 
от 1.8см с фаза 160.2°.  В таблица 1 са представени получените резултати от анализа. 
Отчетено е влиянието на прилива причинен от движението на земния полюс с периодичност 
от 14.4 месеца и амплитуда от 1.1см.  
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Във втората част, на таблицата са влкючени всички значими приливни влияния отчетени при 
анализа. Със син цвят на фиг. 1 е представен редът от средномесечни стойности на за 
периода на наблюдение, с червена линия моделът с включените в таблицата параметри.  

Определените хармонични влияния са с периодичности от  182, 121, 156, 84  месеца отчетени 
са пикове от проведения спектрограмен анализ. Определените амплитуди са от порядъка на 
1-2 см. 

 
Фигура 1. Средномесечни стойности от станция Варна 1929-1.2022г. 

 

На фиг. 2 са представени отстатъците от ред, средната стойност на реда е 0.1 см средната 
квадратна грешка е 2.8см. Остатъците не са автокорелирани. 

 

Фигура 2. Остатъци от линейно-регресионния модел за станция Варна 
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Таблица 1. Резултати от анализа на средномесечните стойности за станция Варна 

Средно морско 
ниво a0 1.81 0.5         

Тренд мм/год a1 1.22 0.3         

Честота 

Период Кос. коеф. 
[см] 3σ 

Син. коеф. 
[см] 3σ 

Амплитуди Фази 

[месеци] [см] [°] 

0.0833 12 4.17 0.35 -5.32 0.35 6.76 128.05 

0.1667 6 1.69 0.35 -0.61 0.35 1.8 160.21 

0.0045 218.4 0.45 0.35 2.61 0.35 2.65 80.27 

0.0725 14.4 -0.6 0.35 -0.92 0.35 1.1 236.68 

Честота 

Период Кос. коеф. 
[см] 3σ 

Син. коеф. 
[см] 3σ 

Амплитуди Фази 

[месеци] [см] [°] 

0.0055 182 -2.35 0.35 -1.29 0.35 2.68 208.87 

0.0082 121.3 -2.29 0.35 0.89 0.35 2.45 338.78 

0.0064 156 -0.47 0.35 0.18 0.35 0.51 339.3 

0.0128 78 1.15 0.35 1.05 0.35 1.56 42.37 

0.0174 57.5 2.32 0.35 -1.08 0.35 2.56 154.98 

0.022 45.5 -0.87 0.35 -0.23 0.35 0.9 194.68 

0.0119 84 1.85 0.35 -1.82 0.35 2.59 135.6 
 

4. АНАЛИЗ НА ЧАСОВИ СТОЙНОСТИ НА МОРСКОТО НИВО ОТ МАРЕОГРАФНА 
СТАНЦИЯ ВАРНА 

В разглеждания период са включени наблюдения от почти девет години от часови стойности. 
Използване е хармоничен анализ по МНМК установени 68 приливни влияния. При 
изчислението е определено средно ниво от 16 см, с тренд на изменение от 3.5мм/год.  На фиг. 
3 със синя линия е представено морското ниво, с червена модела с определените приливни 
вилияния.  

Фигура 3. Часови стойности от станция Варна 05.2013-1.2022г. 
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Видимите разлики в стойности на морското равнище вероятно се дължат на влиянието на 
щормови вълни. От проведения хармоничен анализ са установени влиянията на годишния и 
полугодишния прилив, както и на множество дневни и полудневни приливи. Не е определено 
влиянието на нодалния прилив.Това е и вероянта причина определените стойности на от 
линенейно регресионния модел и от хармоничния анализ да се леко различават.  

Таблица 2. Резултати от анализа на часови стойности за станция Варна 

ПE Амплитуда Амплитуда Фаза Фаза 

% [cm] [cm] 3σ [°] [°]3σ  

'SA' 71.55 8.11 0.11 142.092 0.750 
'SSA' 10.39 3.09 0.10 257.781 1.964 
'M2' 5.71 2.29 0.10 7.826 2.580 
'K1' 3.05 1.67 0.11 50.869 3.819 
'S1' 2.75 1.59 0.15 249.425 5.298 
'S2' 1.48 1.17 0.11 11.980 5.184 

'MM' 0.40 0.60 0.11 39.170 9.971 
'P1' 0.69 0.79 0.10 37.606 7.558 
'O1' 0.74 0.83 0.12 42.686 8.005 
'MF' 0.80 0.86 0.11 145.801 7.035 

'MSF' 1.18 1.04 0.11 234.268 5.784 
'MSM' 0.71 0.81 0.11 315.757 7.470 

'N2' 0.21 0.44 0.10 6.244 13.435 
'K2' 0.09 0.28 0.12 358.308 24.076 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От анализът на средномесечни стойности на морското ниво на мареографна станция Варна са 
установени влиянията на сезонни и дългопериодични вариации морското ниво. Определено за периода 
е средното морско ниво  1,8 см, с тренд от 1,2 мм/годишно. 
Наблюденията на радарните мареографни данни включващи измервания от май 2013 г. до 
януари 2022г. съставят период достатъчен за определянето на дългосрочните от 
краткосрочните приливни влияния. От проведения анализа е определено средно морско ниво 
от 16 см и тренд от 3.5мм/годишно. Определени са 68 приливни влияния включващи дневни, 
полудневни, годишния и полугодишния прилив.  
Получените стойности от анализа на часови стойности за годишния и полугодишния прилив 
са съответно 8.1см и 3.1см, а от средномесечните стойности 6.8см и 1.8 см. 
От хармоничния анализ влиянието на нодалния прилив не е установено и това е вероятната причина 
получените стойности на приливните характеристики да се различават от тези на линейно- 
регресионния модел. По-дълъг ред от наблюдения от радарните мареографи ще способства за 
подобряване на получените резултати от хармоничния анализ. 
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ANALYSIS OF SEA LEVEL  FROM VARNA TIDE GAUGE 
STATION 

Anton Ivanov Ivanov 

ABSTRACT 

In this study, data from the Varna tidal station were used for the period 1928-2022. Observations 
from mechanical and radar tide gauges are included in the considered period. As a result of the 
analysis, short-term and long-term changes in sea level were determined. 
The data are corrected for vertical movements of the Earth's crust in the area of the tide gauge station. 
A linear regression model was used to determine mean sea level, seasonal and periodic tidal 
changes.Harmonic analysis was used to determine short-period sea level influences. 

KEY WORDS: TIDE GAUGE MEASUREMENTS, MEAN SEA LEVEL, CENTURY 
TREND 
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ITS PLACE AT UACEG 

V. Valchinov, Chr. Mickrenska-Cherneva

SUMMARY 

Text of summary: up to 300 words, 12 pt, single line (Style gallery – “Body Text”) 

Department “Geodesy and Geoinformatics” is the successor of Department “Geodesy and 
Astronomy”, which was one of the five departments that founded the Higher Technical School (HTS) 
in Bulgaria according to the law in 1942. 

The report presents in brief the beginning of higher geodesy education in Bulgaria at the HTS and 
then as a specialty and department at the newly established State Polytechnics in 1945. After the 
separation of the State Polytechnics in the Institute of Civil Engineering (ICE) in 1953, the place of 
the Department of Geodesy is traced in the newly established Faculty of Geodesy in the ICE and in 
its subsequent changes to the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). 

The publication relates the current Department of Geodesy and Geoinformatics with the beginning of 
the establishment of the specialty of Geodesy and the Faculty of Geodesy in Bulgaria by 2022. The 
names of Rectors, Deans, Heads of Department and professors who are mentioned are listed 
chronologically and with the highest scientific degrees and positions they have achieved.  

The authors' aim is to discover and present, as far as possible, the history of the department so that it 
will remain for years and generations to come. 

KEYWORDS: GEODESY, GEOMATICS, GEOINFORMATICS, CADASTRE, 
GEOINFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES 

КАТЕДРА „ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА“ И МЯСТОТО 
Й В УАСГ 

В. Вълчинов, Кр. Микренска-Чернева 

РЕЗЮМЕ 

Катедра „Геодезия и геоинформатика” е наследник на катедра „Геодезия и астрономия”, която 
е една от петте катедри, с които със закон през 1942 год. се създава Висшето техническо 
училище (ВТУ) в България. 
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Публикацията представя накратко възникването на висшето геодезическо образование в 
България и после като специалност и катедра в новосъздадената Държавна политехника през 
1945 год. След обособяването на Инженерно-строителен институт (ИСИ) през 1953 год. е 
проследено мястото на катедра „Геодезия“ в новосъздадения Геодезическия факултет в ИСИ 
и в следващите му промени на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), Висш институт 
за архитектура и строителство (ВИАС) и Университет за архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ). 

Статията прави връзка на настоящата катедра „Геодезия и геоинформатика“ с началото на 
създаване на специалността Геодезия и Геодезическия факултет в България до 2022 год. 
Имената на ректори, декани, ръководители катедра и преподаватели, които се споменават са 
посочени хронологично и с достигнатите от тях най-високи научни степени и научни 
длъжности.  

Целта на авторите е да се открие и представи, доколкото е възможно, историята на катедрата, 
за да остане тя за идните години и поколения. 
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MODERNIZED NATIONAL SPATIAL REFERENCE SYSTEM IN 
THE USA (NSRS2022) 

Simeon Kataliev (USA) 

Abstract 

The spatial reference systems used in the USA today have been developed in the 80s. Those, however, 
have been identified as having shortcomings and many biases because of the way they were defined 
and the changes over time. The National Geodetic Survey (NGS) has started to develop new frames 
since 2007 with improved accuracy and reliability by drastically changing their concept and design. 
The NGS is releasing new definitions for all of the reference systems that we use today for surveying, 
GIS, and mapping, including Horizontal Datums, Vertical Datums, and the State Plane Coordinate 
System. This will impact all of the professionals that deal with geospatial work.  

As we enter the era of self-driving cars, if not accounted for, datum inconsistencies between 
navigation equipment (most likely in a geocentric system such as WGS-84) and pre-existing road 
data (most likely in a non-geocentric system such as NAD 83) could yield up to two meters of error 
in parts of the Continental United States (CONUS) and up to four meters in Hawaii. Those errors are 
inadequate to the current technology for high-accuracy GNSS data that reached sub-centimeter levels 
because of the new constellations and enhanced number of satellites launching into space. By 
switching to a more geocentric reference system, NGS hopes to alleviate this issue. 

Introduction 

We’re living on a dynamic planet. Literally, everything on Earth and in space is always moving. The 
Earth’s tectonic plates are shifting, which produces a continental drift. Therefore, various land masses 
are moving in relation to each other and in relation to the reference frame. There are also motions 
happening inside the tectonic plates, which add another level of complexity. 
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Figure 1. Relative plate velocities for Earth’s tectonic plates 

 

With technological advancements, GNSS devices became capable of capturing a centimeter-level of 
position and height precision. However, coordinates of any point change over time, relative to the 
grid that we’re referencing our surveys to. Additionally, while the Earth’s mass quantity remains 
relatively constant, the distributions of mass on Earth are largely changing, particularly in the oceans, 
which affects our Mean Sea Level (MSL) elevations. The NGS is breaking the myth of having 
Benchmarks with coordinates fixed forever in time. In order to compensate for the motions that are 
happening on our planet, we need to have a time-dependent reference system that adapts to these 
changes simultaneously. 

To improve the National Spatial Reference System (NSRS), NGS will replace all three North 
American Datum of 1983 (NAD 83) frames and all vertical datums, including the North American 
Vertical Datum of 1988 (NAVD 88), with four new terrestrial reference frames and a geopotential 
datum. The new reference frames will rely primarily on Global Navigation Satellite Systems (GNSS), 
as well as on a gravimetric geoid model resulting from our Gravity for the Redefinition of the 
American Vertical Datum (GRAV-D) Project. These new reference frames will be easier to access 
and to maintain than the current NSRS, which relies on physical survey marks that deteriorate over 
time. 

Additionally, the NGS is designing new coordinate systems (projections) to reduce distortions and 
allow for more accurate mapping applications. A new State Plane Coordinate System (SPCS) is being 
developed. 

Background 

Mixing reference frames is a major issue that geospatial professionals are experiencing in the U.S. 
The GNSS satellites are referenced to global reference frames, which differ from the currently used 
datums. NAD 83 and NAVD 88, although still the official horizontal and vertical datums of the 
National Spatial Reference System (NSRS), have been identified as having shortcomings. 
Specifically, NAD 83 is non-geocentric by about 2.2 meters, and NAVD 88 is both biased (by about 
one-half meter) and tilted (about 1-meter coast to coast) relative to the best global geoid models 
available today.  
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North American Datum 1983 (NAD 83) 
The North American Datum of 1983 (NAD83) is used everywhere in North America except 
Mexico. This datum is realized in the conterminous United States and Alaska (North American 
Plate) through the National CORS (Continuously Operating Reference Stations), which provides 
the basis for obtaining rigorous transformations between the ITRF series and NAD83 as well as a 
myriad of scientific applications. 
As of November 2011, the CORS network contained over 1,800 stations, contributed by over 200 
different organizations, and the network continues to expand. The latest realization of NAD83 is 
technically called NAD83 (2011/PA11/MA11) epoch 2010.00, constituting the framework for the 
definition of the National Spatial Reference System (NSRS). 

NAD 83 is a geocentric datum that was established in 1986. It is based on a horizontal adjustment of 
conventional survey data and the inclusion of Transit Satellite Doppler data and Very Long Baseline 
Interferometry (VLBI) data. There is a historical assumption that NAD 83 and WGS-84 are the same 
and that no transformation between these two datums is required. This assumption is no longer 
correct.  
In their latest realizations, NAD83 (2011) and WGS84 (G1762) differ around one or two meters 
within the continental United States. Although NAD 83 was designed as a geocentric datum, it was 
shifted away from the Earth’s mass center by about 2.2 meters, which practically makes the datum 
non-geocentric.  

 

The NAD 83 datum was developed to best represent the US continental region, and the WGS-84 was 
developed to best represent the globe. Previously, the NAD 83 and WGS-84 datum definitions were 
very similar. Over time, the global WGS-84 datum has shifted away from the local NAD 83 datum. 
The WGS-84 and ITRF definitions are both global and derived from satellite-based measurements; 
hence they are now very similar. While the WGS-84 and ITRF reference systems differ by only a 
centimeter worldwide, NAD 83 now differs from WGS-84 (and thus ITRF) by about a meter. For 
many applications, a difference of this magnitude is unacceptable. 

North American Vertical Datum of 1988 (NAVD 88) 
The North American Vertical Datum of 1988 (NAVD 88) is the vertical control datum established 
in 1991 by the minimum-constraint adjustment of the Canadian-Mexican-United States leveling 
observations. It held fixed the height of the primary tidal benchmark, referenced to the new 
International Great Lakes Datum of 1985 local mean sea level height value, at Father 
Point/Rimouski, Quebec, Canada. Additional tidal benchmark elevations were not used due to the 
demonstrated variations in sea surface topography, i.e., the fact that the mean sea level is not the 
same equipotential surface at all tidal benchmarks. 

 

Figure 2. Difference between Reference Frames 
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North American Vertical Datum of 1988 (NAVD 88) consists of a leveling network on the North 
American Continent, ranging from Alaska, through Canada, across the United States, affixed to a 
single origin point on the continent. Massive leveling and gravity campaigns across the country took 
90 years and yielded measurements at over 800,000 benchmarks in 2 million kilometers of leveling 
(Figure 3). From benchmark to benchmark, the surveyors measured the superelevation across the 
continent to create a vertical datum.  

Leveling remains to be the perfect tool for measuring height over short distances. However, it is 
determined to be the wrong tool to define a continental scale vertical datum on a dynamic planet. 
With technology advancement, the GNSS devices became capable of capturing centimeter level of 
height precision. At the same time, the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) mission 
yielded a continental scale geoid model accurate to 1 centimeter over wavelengths longer than 
approximately 200 kilometers. The GRACE/GNSS orthometric heights could be checked against the 
leveling-derived NAVD 88 orthometric heights. This revealed that NAVD 88 heights were, on 
average, biased by 50 centimeters in CONUS and were tilted about 1 meter from the Pacific 
Northwest to the Southeast of CONUS. 

 

 

Figure 3. Vertical control used in 1988 adjustment 

 

The geopotential field is changing with any mass changes on the planet, which respectively 
changes the geoid surface. Passive control is set into the crust of the Earth, which can move 
vertically, sometimes at relatively large speeds (multiple centimeters per year). As such, the 
crust (and things set into it) makes a poor choice for geodetic control, unless it is regularly 
monitored for movement. And while CORS is monitored regularly for motion, its vertical 
movement is purely geometric (ellipsoid heights) and—due to the changing nature of the 

geoid—can not be directly equated to orthometric height changes (since orthometric height 
changes are a combination of ellipsoidal height change AND geoid height change). Although 

the geoid also changes vertically, its changes (relative to the magnitude of vertical crustal 
changes) are smaller than ellipsoidal height changes. 
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Datum Transformations 
When geospatial users need to combine data from two different reference frames, they have to 
perform a transformation from one datum to another. There are several different models for 
transformations that are used by different software applications. This adds another level of 
complexity and inaccuracy as there is a variety of errors with different magnitude associated with 
each transformation. Users need to be aware of this problem as these errors are introduced in their 
data each time they perform a transformation from one reference frame to another. 

Software that performs datum transformations may perform a “zero” transformation between NAD 
83 and WGS-84, under the assumption that the two are the same. This is not a problem if data has 
been differentially corrected against a NAD 83 correction source, and the GIS uses NAD 83. But if 
the reference frames of the GPS data and target GIS do not match, a zero transformation can introduce 
a two-meter of error and, in some cases, even higher. 

Depending on the "to" and "from" datums involved, other transformation methods can be used. In 
both the three- and seven-parameter methods, the transformation aligns the x,y,z axes of the two 
datums in three-dimensional cartesian coordinate space. However, even when seven parameters are 
being used, the errors of the transformation still remain relatively high. 

 

The most accurate way to shift data between two datums is the Fourteen Parameter 
Transformation, also known as a Time-Dependent Transformation, which is an algorithm for 

shifting between two independent reference frames. Time-Dependent Transformations 
provide a means to predict and adjust for horizontal datum transformations related to 

movements of the Earth's crust over time. In order to create a 14, rather than 7, parameter 
transformation, one need only make each of the 7 parameters time-dependent. 
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Equation 1 Fourteen-parameter transformation 
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This methodology contains seven parameters that define a relationship between the two 
frames at a given instant in time (t0). Additionally, seven velocity parameters are defined as 
for the X,Y,Z position and rotations (ω), and the scale factor (s) value that represent changes 

over time. The user provides an input reference coordinate point, and a date for the 
realization of the output point. The velocity parameters are then used to generate a position 

vector translation which translates between both reference frames at the given time (t) 
(Equation 1). 

 

 

Figure 4. 14-parameter transformation 

To illustrate the effect of tectonic plate velocities, please view the two images in Figure 4. The 
left image shows the difference between the latest definitions of WGS-84 (G1674)/ITRF08 

epoch 2005.0 and NAD83/2011 epoch 2005.0. Notice the smooth contour lines. This is using a 
14-parameter transformation. However, the correct US definition of NAD83/2011 is 

referenced to epoch 2010.0, a full five years later than the left image where it was referenced 
to 2005.0. Notice the dramatic effect of the tectonic plate movement in the western part of the 
US in the right image. In this case, the 14-parameter transformation was used as well as the 

velocity model to estimate the tectonic plate movement. This illustrates that increasingly, 
geospatial data consumers will need to consider that “time is of the essence” when combining 

geospatial datasets. 

The problem is that most of the software applications that perform transformations today, 
including surveying, CAD, GIS and so on, are either using zero, three or seven parameters. 
There are a very few applications that allow for fourteen parameters, and even those don’t 

come without an error. 

Geometric Coordinates in NSRS2022 

The most prominent motion that any tectonic plate experiences is the Tectonic Rotation. 
There are other minor movements of the plate, but the Tectonic Rotation is the most 

significant factor that contributes to the time-dependency of the reference frames. The Euler 
Point is one point in space, which is not necessarily fixed to any plate, about which a tectonic 
plate is rotating. In order to relate that plate-fixed frame to the ideal frame, a 3-parameter 
transformation is needed. The three parameters needed to describe the Euler Point are the 
Latitude and the Longitude of that point, as well as the rotation rate about that point. The 

North American Tectonic Plate has counterclockwise rotation, and the Euler Point is situated 
somewhere in the Pacific Ocean west of South America (Figure 5). 
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Figure 5. Euler Point and Horizontal Velocities in North America 

 

Because the United States retains civilian populations in four tectonic plates, there need to be 
four terrestrial reference frames: 

• North American Terrestrial Reference Frame of 2022 (NATRF2022) 

• Pacific Terrestrial Reference Frame of 2022 (PATRF2022) 

• Caribbean Terrestrial Reference Frame of 2022 (CATRF2022) 

• Marianas Terrestrial Reference Frame of 2022 (MATRF2022) 
All points will be assumed to have residual (“non-Eulerian”) motions, besides plate rotation. 
Even so-called “stable” points will have some degree of motion even after accounting for the 

tectonic plate rotation. As such, the primary relationship between coordinates in IGS and one 
of the four TRFs is a time-dependent one. The coordinates of the new TRF2022 will be 

defined by the 3-parameter rotation matrix and the IGS coordinates at some specific time 
(Equation 2). 
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Equation 2 The transformation between reference frames 
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All computations and adjustments will be made in the ITRF2014 frame. However, 
immediately available from those coordinates will be the coordinates in all four frames of the 
modernized NSRS, through Euler Pole Parameters - EPP2022. However, no tectonic plate is 

perfectly rigid. When the motions seen in Figure 16 are removed from the measured 
horizontal velocities at any CORS station in North America, non-Eulerian motions are 
detected. These non-Eulerian velocities are shown for the Eastern and Western parts of 

CONUS (Figure 6). 

 

Figure 6. Non-Eulerian motions at CORS 

For example, the Pacific Plate is moving in a very different direction, compared to the North 
American Plate. As the two plates come together, Southern California deviates wildly from 

the rotation of the North American Plate. Other parts of the country may appear to be more 
stable, but they still have some Non-Eulerian motions to some degree. In order to compensate 
for those motions, everything that is left after taking away the Eulerian motion (rotation) of 

the plate will be captured in the so-called Intra-frame Deformation Model of 2022 IFDM2022, 
(previously named ‘Intra-Frame’ velocity models (IFVM’s)). The purpose of these IFDM2022 

is to provide constant coordinates of points over time. IFDM’s must estimate non-Eulerian 
motions at any location. 

NAPGD2022 – Geopotential Datum 

The mass quantity of the Earth is not changing over time. It remains effectively a constant 
number. However, the mass distributions on Earth are changing over time and are large 
enough to be measurable. There is a lot of mass distribution moving around the planet, 

changing the shape of the geopotential field, and therefore changing the shape of the Geoid, 
and therefore changing the zero-height surface. There are different types of distribution 

changes, such as specular (continuous changes), episodic (single time changes), and periotic 
(changes that repeat over time back and forth). 
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To track these changes, the NGS is setting up a Geoid Monitoring Service (GeMS). The Geoid 
Monitoring Service is an NGS project tasked with recommending and building time-

dependent quantities associated with geoid undulations, surface gravity, deflections of the 
vertical, geopotential numbers, and a digital elevation model. 

The NGS is performing a project of Gravity for the Redefinition of the American Vertical 
Datum (GRAV-D). GRAV-D is a proposal by the National Geodetic Survey to re-define the 

vertical datum of the US by 2022. The gravity-based vertical datum resulting from this 
project will be accurate at the 2 cm level where possible for much of the country. The project 
is currently underway and actively collecting airborne gravity data across the United States 

and its holdings. 

 

Figure 7. GRAV-D project status (Green: Available data and metadata; Blue: Data being processed; Orange: Data collection 
underway; White: Planned for data collection) 

NSRS2022 will contain one geopotential datum, capable of providing (at a minimum) the 
geoid undulation, acceleration of gravity, geopotential number, and deflection of the vertical 
at any given latitude, longitude, ellipsoid height, and time in a global ideal reference frame, 

such as the International Terrestrial Reference Frame (ITRF) or International GNSS Service 
(IGS) frames. The name of this datum will be the North American-Pacific Geopotential 

Datum of 2022 (NAPGD2022). 

Figure 8 depicts what the expected changes are going to be from NAVD88 to NAPGD2022. 
It’s tilted plane, about a meter across the CONUS. Of course, this has time-dependency, but 

this is what is estimated to be at the 2020.0 epoch. 
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Figure 8. The continental bias and tilt of the NAVD 88 H=0 surface across CONUS 

 

Figure 9. The statewide bias and tilt of the NAVD 88 H=0 surface across Alaska 

Over Alaska it also looks like a tilted plane (Figure 9), although that is more on an artifact caused 
by the fact that NAVD88 really doesn’t exist in the most of western Alaska, but it’s more of 
extrapolation of GPS and leveling data. 

State Plane Coordinate System 

The State Plane Coordinate System (SPCS) is a system of conformal map projections created by the 
National Geodetic Survey (NGS). SPCS was established to support surveying, engineering, and 
mapping activities in the United States and its territories. The current version, SPCS 83, is referenced 
to the North American Datum of 1983 (NAD 83) and consists of 125 zones based on the Lambert 
Conformal Conic, Transverse Mercator, and Oblique Mercator projections. Because NGS will replace 
NAD 83 with the 2022 Terrestrial Reference Frames (TRFs), SPCS 83 will also be replaced by the 
State Plane Coordinate System of 2022 (SPCS2022). 
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As first conceived in the 1930s, SPCS provided a way to perform “geodetic” surveys using plane 
trigonometry, making it among the earliest practical means to access the National Spatial Reference 
System (NSRS). Because of electronic computers, SPCS is no longer used for that original purpose. 
Yet rather than decline, SPCS usage has grown due to widespread adoption of technologies such as 
Computer Aided Drafting and Design (CADD), Geographic Information Systems (GIS), and Global 
Navigation Satellite Systems (GNSS). 

 

The adoption of new NSRS in 2022 has made NGS propose a fundamental change in the 
measurement unit system in the United States as it’s presented in Figure 10. The majority of 

the states have adopted the U.S. survey foot as a standard measurement unit in their SPCS 83 
legislation. However, some states are using the International Foot, and in some states and 

territories, the foot type is not specified. This mixture of measurement units has led to some 
serious problems throughout the years as the two definitions of the foot are slightly different. 
They differ only by two parts per million (ppm) or 0.01 ft/mile, which doesn’t seem to be a big 
difference. However, dealing with State Plane Coordinates, which are usually in the millions 
(coordinate values), this small difference leads to an error of a several feet magnitude. Many 
software applications, including CAD, GIS, BIM, etc. are only supporting the international 
definition of the foot, ad when data is being brought in from different sources, mismatching 
usually occurs. Mixing up the two foot definitions has been a problem for decades, and NGS 

has decided to end it by retiring the “U.S. Survey Foot” and adopting the “International 
Foot” as a standard definition of State Plane Coordinate System of 2022, calling it “The 

Foot.” The SPCS 2022 is entirely defined in metric, including the definitions of the reference 
frame, the geoid, angles, linear measurements, etc.. Still, the coordinates of the map 

projection, the geodetic control, the CORS, etc. will be converted and also delivered in feet 
(international feet). The U.S. survey foot is still going to be supported for legacy data, but 

moving forward, only “The Foot” will be used. 

State Plane Coordinate System of 2022 (SPCS2022) is being developed as part of the transition from 
the North American Datum of 1983 (NAD 83) to the 2022 Terrestrial Reference Frames. SPCS2022 
is limited to the following three conformal projections: Lambert Conformal Conic, Transverse 
Mercator, and Oblique Mercator. Only a single form of each projection type is used for the entire 
SPCS. The projection types correspond to specific computation algorithms used by NGS. All map 
projections are based on the Geodetic Reference System of 1980 (GRS 80) ellipsoid, without 
modification. For computing SPCS2022 coordinates, the input latitude and longitude must be from 
one of the four 2022 Terrestrial Reference Frames (TRFs), and the specific 2022 TRF must be 
identified for all zones. 
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Figure 10. States and territories with SPCS 83 legislation and the type of foot adopted. 

 

The criterion for maximum allowable linear distortion for designing a projection zone is evaluated at 
the topographic surface, not at the reference ellipsoid surface (Figure 11). A maximum allowable 
linear distortion design criterion is specified for a map projection zone or area of interest within a 
zone. The design criterion is the magnitude of distortion that meets performance metrics, as described 
in the procedures associated with this policy. NGS designs are based on both coverage area and 
population distribution (using data from the U.S. Census Bureau). The linear distortion design 
criterion is the smallest specific distortion range of ±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50, ±75, ±100, ±150, 
±200, ±300, or ±400 ppm that satisfies all three of the following minimum percentages: 
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• 90% of the zone population, 
• 75% of the cities and the towns (based on location only, irrespective of the population), 
• 50% of the total zone coverage. 

 

 

Figure 11. Changing the projection axis to reduce distortion variation 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

USA will have brand new horizontal and vertical datums as well as a completely redesigned 
coordinate system that will use different measurement units. As mentioned earlier, that will have an 
impact on all of us as geospatial professionals and will require some actions to be made in order to 
be prepared.  Although named after the target release date of 2022, the NSRS project is facing a delay 
and will likely take a few more years to complete. 

 

What to expect? 

 

The magnitude of change in your coordinates will vary based on the datum used at particular 
geographic location. The figures below depict the approximate horizontal and height changes when 
the new reference frames are adopted. The geographic coordinates (latitude and longitude) will 
change with approximately 1-1.5 m. (3-5 feet) in the CONUS (Figure 12). Remember that moving 
forward, we will have time-dependent coordinates, which means that coordinates of the same location 
will change over time. The wrong question, circa 2022, will be: “What is the latitude of that point?”. 
The right question to ask in 2022 will be, “What is the latitude of that point, on some specific date?” 
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Figure 12. Approximate horizontal change in geographic coordinates  

 

 

Figure 13. Approximate Orthometric Height Change 

 

Figure 13 depicts the approximate changes in the sea-level heights. As you can see, there is going to 
be a noticeable difference in most of the country.   

As part of the transition from the North American Datum of 1983 (NAD 83) to the 2022 Terrestrial 
Reference Frames, the NGS is developing a new State Plane Coordinate System of 2022 
(SPCS2022). The primary purpose is minimizing linear distortion at the topographic surface, not at 
the reference ellipsoid surface, as it is in the current State Plane system. 

Figure 14 gives an example of a change in the SPCS in the state of Colorado. On the top map is the 
current SPCS 83, and the bottom represents the new SPCS 2022. Note that this is not a final design, 
but one of the proposed variations. The color scales are illustrating the linear distortion thresholds 
estimated for the area. Noticeably, in the old SPCS, the linear distortions are substantial, mostly 
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exceeding -400 ppm (error of 2.1 ft/mile). The new design reduces the distortion range in cities. You 
can see that most of the urban areas are covered in ±50 ppm linear distortion (error of 0.3 ft/mile). 

 

 

Figure 14. Example of a proposed new design for the state of Colorado 

 

The new design for the SPCS is not completely finalized as the NGS does not entirely do it, but some 
stakeholders can contribute designs, specifically in the so-called “layered zones”. The NGS will 
design a new Statewide zone layer, that covers the entire territory of the state. Along with a single 
statewide zone, a state can optionally have zero, one, or two additional layers. Those are primarily 
designed and requested by the stakeholders as Low-Distortion Projections (LDP) that will serve for 
high accuracy surveying and engineering purposes. 

 

Figure 15 illustrates an example of a proposed layered zone design in the State of Iowa. Currently, 
the state has North and South zone if SPCS 83. In SPCS 2022, the state is proposed to have two 
layers. One for the entire state (top picture) and one layer with 14 low-distortion projections that cover 
all 99 counties. Almost 100% of the territory will be covered with linear distortion less than ±20 ppm 
(error of 0.1 ft/mile). 
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Figure 15. Example of layered zones in the state of Iowa 

 

 

 

 

References 

• NGS Website: New Datums: Replacing NAVD 88 and NAD 83 - 
https://www.ngs.noaa.gov/datums/newdatums/index.shtml 

• NGS Policy Decisions: https://www.ngs.noaa.gov/datums/newdatums/policy.shtml 

• NGS Website – State Plane Coordinate System: 
https://www.ngs.noaa.gov/SPCS/index.shtml 

• NGS Official Policy Title: State Plane Coordinate System of 2022 Policy (Date Reviewed 
by NGS Director or Executive Steering Committee: October 25, 2019): 
https://www.ngs.noaa.gov/INFO/Policy/files/SPCS2022-Policy.pdf 

 

87

https://www.ngs.noaa.gov/datums/newdatums/index.shtml
https://www.ngs.noaa.gov/datums/newdatums/policy.shtml
https://www.ngs.noaa.gov/SPCS/index.shtml
https://www.ngs.noaa.gov/INFO/Policy/files/SPCS2022-Policy.pdf


• NGS Official Procedure Title: Procedures for Design and Modification of the State Plane 
Coordinate System of 2022 (October 9, 2019): 
https://www.ngs.noaa.gov/INFO/Policy/files/SPCS2022-Procedures.pdf 

 

END OF REPORT 

 

Author: 

Simeon Kataliev (USA) 

simeon.kateliev@gmail.com 

 

 

88

https://www.ngs.noaa.gov/INFO/Policy/files/SPCS2022-Procedures.pdf


XXXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИМ 
СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ 
София, 02 – 04 ноември 2022 

 
XXXII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 
GEODESY AND RELATED FIELDS 

Sofia, 02 – 04 November 2022 
 
 

" PERFORMING HIGH PRECISION PHOTOGRAMMETRIC 
MEASUREMENTS IN THE ENVIRONMENT OF  AGISOFT 

METASHAPE PROFESSIONAL" 

Dimitar Petrov  
Department Artillery and Geodesy, Air Defense and Communication and Information Systems 

faculty - Shumen / NMU “Vasil Levsky” petrov_2@abv.bg 

Abstract: The use of digital photogrammetry based on aerial photographs obtained with the help 
of Unmanned Aerial Vehicles is no longer something unknown and inaccessible to a certain part 
of modern surveyors. 
In the periodical press and in reports of scientific conferences [31], [42], [2]there are a number of 
publications providing information on successfully completed tasks related to the use of this 
technology. 
Today, most surveyors know about the usefulness of such aerial assistants, also called drones or 
flying robots. Their added value was also greatly appreciated in the surveying industry – a trend 
was born and a race began for the best performance, accuracy and innovative software and control 
solutions. In addition, the integration between classical linear-angular measurements, UAVs, 
digital photogrammetry and high-precision GNSS technology is increasingly becoming an 
important basis for creating a complex almost universally applicable technology for solving a wide 
range of geodetic tasks. 
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 " ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИСОКО 
ТОЧНИ  ФОТОГРАМЕТРИЧНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ В СРЕДА 

НА  AGISOFT METASHAPE PROFESSIONAL"  
 

Димитър Петров 
 
 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Използването на цифрова фотограметрия базирана на аерофотоснимки добити с 

помощта на Безпилотни Летателни Апарати за определена част от съвременните геодезисти 
вече не е нещо непознато и недoстъпно. 
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 В периодичния печат и в доклади на научни конференции [1], [2], [3], [4] се срещат 
редица публикации предоставящи информация за успешно изпълнени задачи свързани с 
използването на тази технология.  

Днес голяма част от геодезистите знаем за полезността на такива помощници от 
въздуха, наричани още дронове или летящи роботи. Тяхната добавена стойност също беше 
значително оценена в геодезическата индустрия – роди се тенденция и започна надпревара за 
най-добро представяне, точност и иновативни софтуерни и контролни решения. В допълнение, 
интеграцията между класическите линейно-ъглови измервания,  БЛА, цифрова фотограметрия 
и  високо прецизна ГНСС технология  все по-вече се превръща във важна база за създаване 
една комплексна почти универсално приложима технология при решаване на голям кръг 
геодезически задачи. 
 Това все по-масово навлизане на БЛА в геодезическата практика e обусловено от 
редица икономически и технологични предпоставки, като на последно място тях е почти 
пълното автоматизиране на производствения процес. Това важи особено за случаите когато 
БЛА е снабден с високо точна система RTK позволяваща определяне на част от елемнтите на 
външно ориентиране на а.ф.с. още по време на полета и елиминираща необходимостта от 
маркиране и координатно определяне наземни опорни GCP точки.  

От друга страна всички  съвремении софтуерните продукти за цифрова 
фотограметрична обработка такива като Agisoft Metashape, Pix4Dmapper, 3DF Zephyr Aeria, 
PhotoModeler Technologies и много други, осигуряват висока степен на автоматизация на 
производствения процес,  включително натройка на Batch процеси за изпълнение (Agisoft 
Metashape).  

Всички тези обстоятелства, на пръв поглед свеждат цифровата фотограметрия до една 
обикновена съвкупност от последователно изпълнение на строго регламетирани изчислителни 
процеси. Това като че ли е предпставката тази технология да е лесно достъпна и за хора без 
специално геодезическо образование и специализация, а притежаващи единствено средна 
компютърна грамотност.  

Възприемането на такъв подход обаче, води до „сляпото“ прилагане на стандартните 
изчислителни обработки и процедури, заложени в използвания фотпграметричен софтуер. 
Това в комбинация с непознаването на теорията на геодезиятя и още по-вече на 
фотограметрията в нейната същност води до невъзможността за добиването на 
геопространствени данни притежаващи точност, които чрез сатндартно заложените в 
софтуерния продукт изчислителни процедури не могат или трудно могат да бъдат получени.  

Обект на настоящото изложение е представяне на един подход в използването на 
софтуерния продукт Agisoft Metashape, с помощта на който и опирайки се на теорията на 
стереофотограметрията и по специално правата фотограметрична засечка можем да получим 
резултати в геопространственото определяне на точки от местността с изключително висока 
точност. 

 
2. КРАТКА ТЕОРИЯ ЗА ПРАВАТА ФОТОГРАМЕТРИЧНА ЗАСЕЧКА 
 
Постановка на задачата: 
Нека имаме двойката аероснимки P1 и P2 (фиг.1) получени от центровете на 

проектиране S1 и S2 върху, които точки m1 и m2 са образите на т. M от местността. 
Да се намерят координатите на т. M в местната координатна система OXYZ, при 

условие че линейните и ъгловите елементи на външно ориентиране на снимкитев са извевстни.  
Решение: 
На фиг. 1 с векторите           и                 ще означим проектиращата връзка между 

центровете на проектиране S1 и S2 и изображенията на т. M върху снимките – т. m1 и m2 
съответно. С векторите        и           -  съответно ще означим проектиращите лъчи от центровете 
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на проектиране S1 и S2 и точката от местността M, а с вектора       - базата на фотографиране 
между центровете S1 и S2 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фиг.1 Права фотограметрична засечка 
 
От съдържанието на фиг. 1 следва, че при известни елементи на външно ориентиране 

изискването за т.н. компланарност на едноименните проектиращи лъчи е изпълнено, което се 
представя с уравнението: 

 
                                                                                        (1) 
 
Във формула (1) векторът        е известен по условие, тъй като са известни координатите 

на центровете на фотографиране:  
 
Освен това чрез измерване на образните координати на точките m1 и m2 от лявата и 

дясната снимка и използвайки ъгловите елементи на външно ориентиране, то векторите   
могат да бъдат определени.  
Изхождайки от факта, че векторите                                    са колинеарни два по два следва, 

че е в сила равенството:  
 
                                                                (2) 
   
Където N1 и N2 са някакви скаларни множители функция на съставящите на базата на 

фотографиране - вектора         и координатите на т. m1 и m2  във фотограметричната координатна 
система. 

 
Т.е. ако са известни стойностите на векторите        и       то координатите на т. М от 

местността могат да бъдат определени чрез измерване на образните координати на нейните 
образи - точките  m1 и m2 върху съответната снимка от стереодвойката. 

 
От тук следва и основното съдържание в същността на правата фотограметрична 

засечка, а именно: При известни линейни и ъглови елементи на външно ориентиране на 
аерофотоснимките в зададена координатна система, координатите на която и да е точка от 
местността могат  да бъдат получени в тази координатна система, чрез измерване на нейните 
образни координати най-малко върху две припокриващи се аерофотоснимки.  
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3. ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В AGISOFT 
METASHAPE PROFESSIONAL   

 
Всички които са запознати със софтуерния продукт за цифрова фотограметрия Agisoft 

Metashape Professiona занят, че основните изчислителни етапи с чисто фотограметрично  
съдържание за този софтуер (всъщност те са анлогични и за повечето от другите софтуерни 
продукти) са три, а именно: 

- Подреждане (взаимно ориентиране на аероснимките); 
- Измерване на опорните  GCP точки; 
- Определяне на линейните и ъглови елементи на външно ориентиране на снимките. 
Т.е. след приключването тези етапи са налице условията за прилагането на теорията и 

на правата фотограметрична засечка с цел създавнето на т.н. плътен облак от точки, а след 
това и алгоритмите за създаване на цифрови модели на терена TIN и DEM, 
ортофотоизображения и други фотограметрични продукти.  

Оснония продукт от тях, който оказва решаващо влияние върху точността и качеството 
на крайните профукти е формираният плътен облак от точки. В основата на този процес лежи 
автоматичната идентификация на съответните едноименни точки от снимките, която винаги 
се извършва с някаква степен на достовореност – различна от 100% 

Както беше отбелязано по-горе всички тези технологични процеси са напълно 
автоматизирани и протичат без участието на оператора.  

Разбира се за обикновения изпълнител това, което се генерира на изхода на програмата 
е окончателен продукт не подлежащ на допълнитела корекциа и подобряване на качеството. 

В много случаи обаче се налага от обработваните аерофотоснимки да се извлича 
геопространствена информация за точки, за които чрез стандартна  последователност на 
работа това е невъзможно.  

Типичен пример в това отношение е и проблемът свързан с основната претенция на 
АГКК касаеща невъзможността за точното определянето на контурите на на сградите по 
генерираните ортофото изображения с цел създаване на кадастрални карти.  

Като други подобни  примери могат да се посочат: 
- Проблеми възникващ от невъзможността на софтуера автоматизирано да опознае 

едноименнтие точки върху различните снимки принадлежащи към тези някои високо 
стърчащи над терена обекти – такива високи комини, особено електрически стълбове и ферми, 
тесни и високи сгради и т.н., което прави невъзможно определянето на техните височини по 
генерирани, което прави невъзможно определянето на техните височини по генерираните 3D 
облаци от точки или създаваните TIN (DEM) модели; 

- Затруднено автоматизирано създаването на точни 3D фасадни модели на сградите 
заради наличието на много паразитни шумове (регистрирани върху снимките обекти от 
вътрешността на помещенията, климатици, антени, висящи кабели и т.н.)  

- Точното определяне на местоположението на високи масивни огради и т.н. 
Именно решаването на тези проблеми е по силите на добре подготвения геодезист 

фотограметрист работещ с Agisoft  и притежаващ добри познания по дешифриране на 
аерофотоснимките,  чрез прилагане на правата фотограметрична засечка в режим на ръчно 
измерване на едноименните точки от аерофотоснимките. 

 
4. СЪЩНОСТ НА ИЗМЕРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  
Същността на предлагания подход за работа се състои в генериране (измерване) след 

изпълнен етап „optimize cameras“ на нови едноименни подробни точки изобразени върху по-
вече от една аерофотоснимка (различни от GSP използвани при определяне на елемнтите на 
външно ориентиране на снимките)  
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На фиг. 2  е показано съдържанието на обекта подложен на фотограметрична обработка 
в среда на Agisoft Metashape Professional след етапа „изчисление на елементите на външно 
ориентиране“ (optimize cameras) 

 

 
Фиг. 2 Състояние на фотограметричния модел след етап optimize cameras 
 
От фиг. 2 е видно, че с използването на геодезически определените координати на 

опорните GCP точки и след измерването на техните образни координати върху съответните 
снимки Agisoft Metashape Professional е определил елементите на външно ориентиране за всяка 
снимка – трите линейни елемента – Х,У,Z и трите ъглови елемента – ъгъл на завъртане χ, 
напречен ъгъл на наклона φ и надлъжен ъгъл на наклона ω. Т.е. на този етап вече е открита 
възможността за точното от математическа гледна точка определяне координатите на която и 
да е точка от заснетата земна повърхност, чрез измерване на нейните образни координати най-
малко върху две припокриващи се аерофотоснимки. 

На фиг. 3 а,б,в,г са показани измерените две едноименни точки 752 и 753 
представляващи съответно върхът и основата на образът на електрически стълб изобразен на 
четири припокриващи се аероснимки. 

От сравнението на получените стойности за геодезическите координати на двете точки 
752 и 753 получени след измерването на техните образни координати върху една, две, три и 
четири снимки се вижда, че стойностите на Х,У,Z получени при измерването върху една 
снимка се променят значително след измерването на тези идентични точки върху две 
припокриващи се снимки (фиг. 3а и 3б). При това сходимостта между различните стойностите 
на координатите в рамките на 20-30 мм. се запазва при измерването на образните координати 
върху третата и четвъртата снимки. 

На база гореказаното следва, че освен генерирането на т.н. облак от точки в средата на 
програмния продукт Agisoft Metashape Professional е възможно определянето на 
пространствените координати на отделни единични точки представляващи особен интерес за 
потребителя. 
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Фиг 3. Резултати от определянето на плановите координати Х,У,Z на основата и върха на 
електрически стълб изобразен върху четири припокриващи се аерофотоснимки. 
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5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА НА МЕТОДА 

 
За оценка на приложимостта и надежността на предлагания метод е проведен 

експеримент в рамките на изработването на кадастралната карта на с. Попович, общ. Бяла, обл. 
Варна. В рамките на същия чрез метода на „правата засечка“ са определени плановите  
координатите на 383 точки от фасадите на сгради и трайно материализирани огради, чиито 
стойности в последствие са сравнени с тези получени чрез линейно-ъглови геодезически 
измервания.  

За целта с помощта на безпилотен летателен апарат „Фантом 4“ снабден с 
малкоформатна метрична аерокамера DJI FC 330 с фокусно разстояние 3.61 мм. е изпълнено 
аерофотографиране на населеното място. Аерозанимането е изпълнено от височина 80 м. с 
пространствена разделителна способност на получените аероснимки – GSD – 2.7 см. 

За определяне на елементите на външно ориентиране в качеството на опорни GCP 
точки след извършено подходящо маркиране са използвани точките от развитата работна 
геодезическа основа, от които в последствие са извършвани и линейно-ъгловите измервания. 

 
 Визуално част от общото количеството измерени подробни точки е показано на фиг.4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4 Измерени подробни точки по фотограметричниа модел на с. Попович в средата на 
Agisoft Metashape Professional 

 

Сравнението на координатите определени по фотограметричн начин с прилагане на 
способа „Права фотограметрична засечка“ и тези чрез линейно-ъглови измервания са дадени 
в Таблица № 1 
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Таблица №1 

 

Таблица № 1 – Сравнение на стойностите на плановите координати на подробни точки 
определени чрез права фотограметрична засечка в средата на Agisoft Metashape Professional и 

линейно-ъглови измервания. 
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В графичен вид разпределението на координатните разлики между двата вида 
измервания е показано на фиг. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5 – Разпределение на координатните разлики между стойностите получени чрез 
фотограметрични измервания и линейно-ъглови измервания. 

Ако с достатъчна условност приемем, че стойностите координатите получени чрез 
линейно-ъгловите измервания за безгрешни, то показанире на фиг. 5  резултати от сравнението 
на двата метода позволяват да се направят следните два важни изводи относно възможностите 
на цифровата фотограметрия като технология ипрактика: 

Първи извод: Цифровата фотограметрична технология и по специално нейната 
реализация чрез програмния продукт Agisoft Metashape Professiona осигурява възможност при 
обработка на аерофотоснимки получени с БЛА да се определят пространствените координати 
на точките от местността с точност съизмерима с тази при използването на класически 
линейно-ъглови измервания; 

Втори извод: Точността на получаваните по фотограметричн път резултати с 
използване на метода „Права фотограметрична засечка“ е обвързана с показателя GSD на 
използваните снимки чрез съотношението: 

mx,y = ± 3(4) * GSD        (3) 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Разглеждайки приложимостта на метода „Права фотограметрична засечка“ чрез 
„ръчно“ измерване на образните координати върху стереодвойката снимки в средата на Agisoft 
Metashape Professiona, могат да се дефинират следните основни положения свързани с 
използването на БЛА и малко форматните метрични камери: 
 Първо. Изискуемата точност на крайния продукт – координати на обектите от 
местността следва да се разглежда като основен показател при определяне на параметрите на 
аерофотографиране и по специално показателя GSD на придобиваните снимкови избражения; 
 Второ. Успешното прилагането на този подход е от особена важност при осигуряването 
на артилерията с топогеодезически данни за единични обекти разположенни на огневите 
позиции или района на целите. Това е продиктувано от факта, че дешифровъчните показатели 
на суровите аерофото снимки са значително по-добри от тези на формираните на изхода на 
фотограметричния софтуер геореферирани орторектифицирани изображения; 
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 Трето. Практическото приложение на разгледания подход за определяне координатите 
на единични обекти от аероснимките позволява получаването на достатъчно точно резултати 
без използването на скъпо струващи и сложни за използване (особено на полеви условия) 
системи за стереоскопично наблюдение;  
 Четвърто. Не използването на заложения във всички софтуерни продукти 
автоматизиран подход за опознаване на идентични точки от стереодвойкарта снимки и 
възлагайки тази задача на оператора фотограметрист следва, че въпросите свързани с 
изучаването на дешифровъчните признаци на обектите и методиката за дешифриране на 
аерофотоснимките следва да намират своето подобаващо място в процеса на обучение на 
специалистите по фотограметрия и особено на тези от специалността АИР към НВУ „Васил 
Левски“ – факултет по Артилерия ПВО и КИС – гр.Шумен. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ТРИИЗМЕРЕН МОДЕЛ И ФАСАДНИ ПЛАНОВЕ НА 
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USING THE STRUCTURE FROM MOTION APPROACH  
FOR THE CREATION OF A 3D MODEL  

AND FAÇADE PLANS  
OF THE FIRST BULGARIAN PEDAGOGICAL SCHOOL 

 

SUMMARY 

 

The first Bulgarian pedagogical school in the town of Elena was captured with a digital camera. 
The building is part of the Architectural and Historic Complex, characterized by cobbled streets, 
ancient houses, and numerous cultural monuments. The aim of the current research is to create a 
three-dimensional digital model of the building, as well as façade plans by using close-range 
photogrammetry. Image processing was performed with the Agisoft Metashape Professional 
photogrammetry software, which employs the algorithm Structure from motion (SfM). This 
algorithm allows individual images or characteristic points of them to be linked when the 
images are of different scale, i.e. they can be of different resolutions. Graphisoft’s specialized 
software – Archicad was used to create the façade plans and their graphic layout. The choice of 
method is determined by the specific conditions in the vicinity of the site. The presence of tall 
vegetation in front of some of the building facades, as well as the narrow streets and closely 
spaced buildings, makes aerial photography of the site almost impossible. The advantages of 
close-range photogrammetry (relatively inexpensive equipment, high accuracy and detail, safety 
in operation and the ability to be used along with other methods) predetermine its wide 
application in the documentation of buildings. The three-dimensional model and the façade 
plans of the pedagogical school will be used in the future conservation, restoration, adaptation, 
and socialization of the building. 

 

Key words: close-range photogrammetry, digital camera, structure from motion (SfM) 
approach/technique, facade plans. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Реализирано е заснемане с цифрова камера на първото българско педагогическо 
училище в град Елена, България. Тази сграда е част от Архитектурно-историческият 
комплекс, характеризиращ се с калдъръмени улички, старинни къщи и множество 
паметници на културата. Целта на изследването е да се създаде триизмерен числен модел 
на сградата, както и фасадни планове, използвайки близкообхватна фотограметрия. 
Фотограметричната обработка е извършена в програмната среда на Agisoft Metashape 
Professional, прилагайки метода „структура от движение“. Този алгоритъм позволява да 
се свързват отделните изображения или характерни точки от тях, без да е необходимо 
снимките да са с един и същ мащаб, т.е. те могат да бъдат с различна резолюция. За 
изработването на фасадните планове и графичното им оформление е използван 
специализираният софтуер Graphisoft Archicad. Изборът на методиката се обуславя от 
специфичните условия в близост до обекта. Наличието на висока растителност пред 
някои от фасадите на сградата, както и тесните улици, и близко разположените сгради, 
прави заснемането на обекта от въздуха почти невъзможно. Предимствата на 
близкообхватната фотограметрия (сравнително евтина апаратура, високата точност и 
детайлност, безопасност на работа и възможност да бъде използвана съвместно с други 
методи) предопределят и голямото ѝ приложение при документирането на сгради. 
Триизмерният фотограметричен модел и фасадните планове на първото педагогическото 
училище „Еленската Даскалоливница“ ще се използват при бъдещата консервация, 
реставрация, адаптация и социализация на сградата. 

Ключови думи: близкообхватна фотограметрия, дигитална камера, метод 
„структура от движение“, фасадни планове´´ 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Идеята за документирането на първото педагогическо училище в България в град 
Елена – „Еленската Даскалоливница“, възниква след като през 2019 - 2020 г. е 
възстановено първото местно класно училище – исторически и архитектурен паметник 
на културата. Благодарение на заснемане, реализирано малко преди опожаряването на 
сградата през 1988 г. и предоставянето на данните на община Елена, първото класно 
училище отново е възстановено, по проект на Община Елена – „Култура във вечността“. 
Днес то радва гражданите и туристите, които се наслаждават на картините, разположени 
в него. 

За жалост, не всички сгради в Архитектурно-историческият комплекс, намиращ се 
в центъра на град Елена, разполагат с документация, която да се използва при бъдещи 
консервации и реставрации. Установи се, че един от най-посещаваните обекти, а именно 
първото педагогическо училище „Еленската Даскалоливница“, също не разполага с 
модели и фасадни планове. Даскалоливницата играе важна роля в обществено-
икономическия живот през периода на Българското Възраждане (фиг. 1). Тя е първата 
гражданска постройка в селището, строена през 1843-1844 г. Започва да функционира 
през 1845 г. като първото педагогическо училище, което подготвя бъдещите учители и 
просветители на България. Нейни възпитаници преподават в 61 града и 31 села в страната 
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и извън нейните граници – Одрин, Охрид, Тулча. Те са просветители, будители, 
участници в борбата за църковна и политическа независимост, радетели за свобода и 
социална справедливост. Някои от тях откриват класни училища, участват в читалищни 
дейности и инициативи, поддържайки пламъка на надеждата за бъдещото освобождение 
[3]. 

 

 

Фиг.1. Снимка на Даскалоливницата направена в периода на 70-те години на миналия 
век – от ляво [1] и 2022 г. – от дясно [1]. 

 

Историческото и културното значение на паметника и големият туристически 
интерес повлияха за оформянето на идеята, а именно създаването  на  числен  (цифров)  
модел  на „Еленската Даскалоливница“ и изработване на планове на четирите фасади на 
сградата. 

За реализирането на целта е извършено наземно фотограметрично заснемане с 
цифров фотоапарат. Изборът на методиката се обуславя от специфичните условия в 
близост до обекта. Наличието на висока растителност пред някои от фасадите на 
сградата, както и тесните улици и близко разположените сгради, което прави 
заснемането на обекта от въздуха почти невъзможно. 

 

2. ЗАСНЕМАНЕ 

 

Фотограметричното заснемане е извършено с цифров огледално-рефлексен 
фотоапарат Cannon EOS 650D с 18 Mpix сензор. Използвани са изображения в *jpg 
формат. Направени са около 450 снимки от всички страни на сградата. След което те са 
прегледани и при последващата фотограметрична обработка са редуцирани до 126 
изображения. 

За георефериране на модела по четирите фасади на училището са разположени 29 
опорни точки, равномерно поставени на различни нива. На фиг. 2 е представено 
разположението на опорните точки по северната фасада на сградата. 
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Фиг. 2. Поставени опорни точки върху северната фасада на Даскалоливницата 

 

Опорните точки са измерени с тотална станция GEOMAX ZOOM 35 PRO, в 
координатна система БГС 2005. За основа на измерването са използвани 3 полигонови 
точки от работната геодезическа основа (РГО) на гр. Елена – № 1264, № 1272 и № 1273. 
Координатите на опорните точки са изравнени в програмната среда на TPLAN. 

 

3. ФОТОГРАМЕТРИЧНА ОБРАБОТКА 

 

Обработката на данните е извършена посредством софтуера Agisoft Metashape 
Professional ver.1.7.4., използвайки метода “Структура от движение“ (Structure from 
motion – SfМ).  Методът следва определен ред на обработка. Първият етап включва 
откриването на идентични точки във всички припокриващи се изображения, 
използвайки алгоритъма Scale Invariant Feature Transform – SIFT. Този алгоритъм 
позволява да се свързват отделните изображения или характерни точки от тях, без да е 
необходимо снимките да са с един и същ мащаб, т.е. те могат да бъдат с различна 
резолюция. След което се извършва така нареченото снопово изравнение – този 
алгоритъм се базира на многократни итеративни процедури. На този етап се 
изчисляват/оценяват и параметрите на вътрешното и външното ориентиране, 
автоматично извлечени от припокриващите се изображения. Освен това се създава и 
рехав облак от точки (получават се триизмерните координати на обекта в произволна 
координатна система, базирайки се на хомоложните точки, открити в заснетите 
изображения). Благодарение на получената вече геометрия на обекта се пристъпва към 
създаване на плътен (гъст) облак от точки, който включва  изчисляване на съответна 3D 
точка за почти всеки пиксел на изображението. Благодарение на това, в последствие 
могат да се генерират числени модели на релефа, числени модели на терена, триизмерни 
текстурирани повърхнини и орторектифицирани изображения (ортофото мозайки), и др. 
[2]. 

За създаването на модела на сградата е необходима компютърна система с високи 
параметри, поради това обработката е извършена в две отделни части (chunks). Едната 
част включва източната и северната фасада, а другата – западната и южната. След което 
те са обединени в един цялостен модел. Обработката на всяка една отделна част е 
последователно описана в следващите стъпки. 

102



Първият етап включва създаване на проект, въвеждане и оценка на изображенията. 
След което отделните изображения се свързват, използвайки алгоритъма за откриване 
на идентични точки (SIFT) и се създава рехав облак от точки (Sparse Cloud). За целия 
модел рехавият облак съдържа около 90 000 точки и част от него може да се види на фиг. 
3. 
 

 
 

Фиг. 3. Рехав облак от точки на част от училището, обхващащ източната и 
северната фасада 

 

В  следващият  етап  от  обработката  се  въвеждат  координатите  на опорните  
точки, получени от геодезическото заснемане с тоталната станция, след като те са 
изравнени. Всяка една точка се припознава във всички снимки,  в които я има. 
Задават се параметрите за изравнението и се извършва оптимизация. Получената средна 
квадратна грешка (абсолютната точност на модела) е 0,011 m. 

След приключване на изравнението се създава множество от 3D векторни точки 
или така нареченият „плътен облак от точки“ (Dense Point Cloud). Генерираният облак е 
почистен от „паразитни“ точки, които са получени от заобикалящата го среда и може да 
се види на фиг. 4. 

 

 
 

Фиг. 4. Плътен облак от точки на част от училището, обхващащ източната и северната 
фасада, съдържащ 32 651 460 точки 
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Премахването на точките е извършено ръчно. Този процес подобрява качеството 
на модела и значително намалява времето за последващите обработки. Плътният облак 
за целия модел съдържа около 60 млн. точки. От него автоматично се създава 
полигонален модел (Mesh). Той съдържа около 4 000 000 триъгълника и част от него е 
визуализирана на фиг. 5. 

 

  
 

Фиг. 5. Полигонален модел на източната и северната фасада на Даскалоливницата 

 

Следващата стъпка е свързана със създаването на триизмерен числен (цифров) 
модел с текстура. Визуализацията на част от модела, представящ източната и северната 
фасада на Даскалоливницата, е представена на следващата фиг. 6. 
 

 
 

Фиг. 6. Визуализация на част от създадения текстуриран триизмерен числен модел, 
обединяващ двете двойки източна и северна фасада 
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Направено е сравнение между дължини измерени директно по сградата и отчетени 
от модела. Измерени са 25 дължини, разположени както хоризонтално, така и във 
вертикално направление по четирите фасади (разстояния по прозорци, врати, паметни 
плочи и други елементи). При малки разстояния, например дължина на прозорец или 
височина на паметна плоча, не се наблюдават разлики в измерените разстояния. Разлики 
се наблюдават единствено при дължините на целите фасади, като най-голямата е със 
стойност 5 mm.  

За целите на изследването са създадени и ортофотомозайки, които се използват за 
изработването на четирите фасадни плана на Даскалоливницата. Ортомозайката 
представлява комбинирано изображение, получено чрез обединяване на оригиналните 
изображения, проектирани върху обектната повърхнина и трансформирани в избрана 
проекция. Agisoft позволява няколко вида проекции, които могат да бъдат използвани, в 
зависимост от типа на обекта – географска, планарна и цилиндрична. За конкретната 
задача е използвана планарна проекция, която е подходяща за проекти, отнасящи се за 
фасади или други не хоризонтални повърхнини, какъвто е и нашият случай. Тази 
проекция позволява да се избере проекционната равнина и ориентация на 
ортофотомозайката чрез набор от маркери [4]. Това е подходящо за проекти, свързани 
със създаването на ортофотомозайки на фасади на сгради, като тези представени на фиг. 
7. 

 

4. СЪЗДАВАНЕ НА ФАСАДНИ ПЛАНОВЕ 

 

За изработването на фасадните планове и графичното им оформление е използван 
специализираният софтуер Graphisoft Archicad. Този софтуер, разработен от унгарската 
компания Graphisoft, е един от най-популярните продукти за архитектурно проектиране 
на сгради и конструкции. Работата му се основава на технологията за информационно 
моделиране на сгради (BIM), включващо създаването на дигитално копие на 
проектираната сграда. От него може да се получи разнообразна информация – от 
ортогонални чертежи и триизмерни модели, до оценки за материали и отчети за 
енергийната ефективност на сградата. Основните предимства на Archicad, при 
издаването на проектна документация, са свързани с бързото и лесно създаване и 
редактиране на проекти, благодарение на богатата библиотека от елементи. Това води до 
съкращаване на времето на работния процес. Безплатният пробен период, даващ пълния 
достъп на програмата без ограничения, и интуитивният интерфейс са допълнителни 
предимства на избрания софтуер. 
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Фиг. 7. Ортофотомозайка на четирите фасади на сградата на „Еленската 
Даскалоливница“ 

 
 

За текущото проектно представяне са използвани ортофотомозайките на четирите 
фасади, от които са изработени фасадните планове в мащаб 1:50. Допълнително, 
графично са представени с по-голяма детайлност специфичните характеристики на 
основните елементи на сградата и оформянето на художествения ѝ аспект, които могат 
да се видят на фиг. 8.
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Фиг. 8. Фасадни планове на Даскалоливницата, допълнени с информация за физическите 
характеристики на обекта 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предимствата на близкообхватната фотограметрия (сравнително евтина апаратура, висока 
точност и детайлност, безопасност на работа и възможност да бъде използвана съвместно с други 
методи) предопределят голямото ѝ приложение при документирането на сгради и изработването 
на фасадни планове. 

Появата на цифровите фотоапарати, съвременните усъвършенствани хардуерни системи и 
софтуерни продукти за обработка на изображения позволяват създаването и визуализацията на 
детайлни и точни (сантиметрови и по-малки от 1cm) триизмерни текстурирани модели. 

Алгоритъмът „Structure for motion“ (SfM) заложен в редица съвременни софтуери, като 
Agisoft, Pix4D, PhotoModeler и други, разкрива нови възможности за създаване на триизмерни 
модели и ортофотопланове. Използването на изображения, получени от различно отдалечение и 
при различен ъгъл на наклона, е значително предимство на този алгоритъм пред традиционните 
цифрови фотограметрични методи. Това, както и интуитивната автоматизирана обработка на 
данните, която се извърша сравнително лесно, предопределят възможността софтуерите, 
работещи с този алгоритъм,  да се използват от широк кръг потребители. 
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Поради това наземната фотограметрия се превръща във все по-достъпен и стандартен метод 
за извличане на триизмерна информация за обекти, които имат сложна геометрия. 

Чрез съчетаване  на растерни  и  векторни  данни се получава по-пълна представа за обекта, 
онагледяват се физическите му характеристики – размери, височини, използвани материали, 
цветове, текстура, което е от изключително значение при бъдещи дейности свързани с 
консервация, реставрация, адаптация и социализация на сградата. 

Тази методика може да се използва от различни институции, фирми, дружества и 
предприятия при решаването на текущи и планови задачи, улеснявайки работата на техните 
специалисти. 

Получените фасадни планове са предоставени за нуждите на Архитектурно-историческия 
комплекс в гр. Елена. 
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ФОТОГРАМЕТРИЧНИ И ДРУГИ ДИСТАНЦИОННИ 
МЕТОДИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЪТНИ ОБЕКТИ 
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PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING METHODS  
FOR ROADS CLASSIFICATION 

 

SUMMARY 

The creation, maintenance and improvement of road infrastructure is essential for the normal 
functioning of modern society. For the optimal solution of these tasks, in addition to traditional 
geodetic methods, photogrammetric and remote sensing methods are increasingly being used 
worldwide. In this paper, an analysis is made that shows their importance and their contributions to 
the implementation of effective road infrastructure monitoring. Different remote sensing methods 
used in this area are reviewed and a classification map of the road network in the Spanish region is 
made. 

The aim of this paper is also the creation of various photogrammetric products, such as high-
resolution orthophoto images, Lidar and digital road surface models. 

 

Key words: road infrastructure, remote sensing, orthophoto images, monitoring 

 

РЕЗЮМЕ 

Създаването, поддържането и усъвършенстването на пътната инфраструктура е от 
съществено значение за нормалното функциониране на съвременното общество. За 
оптималното решаване на тези задачи, освен традиционните геодезически методи, във все по-
голяма степен в световен мащаб се използват фотограметрични и други дистанционни методи. 
В този доклад е направен анализ, който показва тяхната значимост и приносите им за 
осъществяването на ефективен мониторинг на пътната инфраструктура. Разгледани са 
различни дистанционни методи, използвани в тази област, и е направена карта на 
класификация на пътната мрежа в района на Испания. Предмет на доклада е и създaването  на  
различни фотограметрични продукти като ортофото изображения с висока разделителна 
способност, Лидар и числени модели на повърхността на пътната настилка. 

Ключови думи: пътна инфраструктура, дистанционни методи, ортофото изображения, 
мониторинг 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Фотограметрията и дистанционните методи намират приложение за осъществяване на 
планиране, проектиране и проследяване на промени в различни части от земната повърхност. 
Предмет на разглеждане в тази статия е пътната инфраструктура, която е неизменна и 
съществена част от нашето нормално функциониране и устройство. В днешния динамичен 
начин на живот, дистанционните методи се използват успешно при планирането на пътни 
артерии, както и за мониторинг на пътища във всички части на света. Предимството  на 
дистанционните методи е, че те са безконтактни, което е ключово в много труднодостъпни и 
планински райони. Във фотограметрията полската работа в някои случаи отсъства, а в други 
се свежда единствено до маркирането на наземни опорни точки в близост до съответните 
пътища и определянето на техните координати [4].  

 

2. ВИДОВЕ ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ И ПРОДУКТИ 

Целта на този доклад е анализирането на различни дистанционни техники, които се 
използват за заснемане и мониторинг на пътната инфраструктура, сред които: земната 
фотограметрия, безпилотните летални средства – дронове, заснемането от самолети, числени 
модели на повърхността на релефа, както и навлизащите масово напоследък „Лидар“ системи. 
Изходните продукти от фотограметричното заснемане най-често са изображения с различна 
разрешителна способност, от които след специализирана обработка се създават ортофото 
изображения.  Като продукт от Лидар технологията се получават  облаци от милиони точки с 
пространствени координати. От тях  могат да се построят различни числени модели на релефа 
на местността. Ортоизображението има геометрични характеристики на карта и качество на 
изображението на снимката [6]. Те се получават въз основа на цифров модел, земни контролни 
точки и данните от фототриангулацията. В своя класически вариант, фототриангулацията е 
технология и средство за определяне на координатите на точки от земната повърхност с 
помощта на поредица от припокриващи се фотограметрични снимки (въздушни, космически 
или земни). Тя е метод за сгъстяване на опорната геодезическа мрежа по фотограметричен 
начин. Нейната основна цел е да съкрати в максимална степен трудоемките полски 
геодезически работи по обезпечаването с опорни точки. Докато геодезическите измервания са 
предимно полски и се извършват при невинаги подходящи климатични и други условия, то 
дейностите, свързани с построяването на фотограметричните мрежи, се осъществяват при 
благоприятни канцеларски условия и при това бързо, точно, комфортно и икономически 
изгодно. Казано съвсем накратко, същността на фототриангулацията се състои в 
„построяването“ на стереомодел на заснетата част от местността, и неговото ориентиране в 
желана координатна система (най-често в геодезическата координатна система) [2].  

След като вече са получени ортоизображенията е необходимо тяхното съхранение в 
подходяща база данни. Именно за тази цел са разработени различни  географски 
информационни системи. ГИС са идеалната среда за съхранение, актуализиране, анализиране, 
обработка, съпоставяне, комбиниране, обмен между различни институции и визуализации на 
множество данни – геопространствени, атрибутни и статистически данни, както и за връзка с 
виртуалното пространство. ГИС са изключително удобни за бързо извличане на различни 
данни. В ГИС среда е възможно и създаването на класификации на изображенията, чрез които 
с векторни данни могат да се разработват различни анализи и изчисления [1]. 

2.1. Безпилотни летателни апарати  
 Всяка съвременна система за въздушно фотограметрично заснемене се състои от три 
основни компоненти - летателно средство, въздушна фотограметрична камера (аналогова или 
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цифрова) и система за геопозициониране. От своя страна, самите летателни средства, 
използвани за фотограметрични цели, се класифицират в две основни групи, а именно: големи 
пилотирани самолети и малки безпилотни летателни апарати. Безпилотните летателни апарати 
са мощно съвременно и значимо средство за осъществяване на постоянен мониторинг и за 
набавяне на актуална геореферирана информация за състоянието на автомобилните и 
железопътните пътища, и прилежащите им обекти и съоръжения, както и на речни пътища, 
териториалните морски води. На фиг. 1 е показана пътна артерия, заснета с дрон. 
Приложението на безпилотните летателни средства е обективна предпоставка за създаването 
на множество летателни апарати с различни технически параметри и характеристики [3].  
 

 

Фиг. 1. Заснемане с дрон на пътна артерия в Алменара, Испания 

2.2. Въздушно сензорно заснемане  
   В този вариант изображенията се получават чрез сензори, които са монтирани на 
въздушни летателни апарати и регистрират собственото или отразеното електромагнитно 
излъчване на обектите в широк диапазон на електромагнитния спектър. В основата на 
хиперспектралните методи за дистанционни методи лежи спектрален анализ. Той се основава 
на природно заложената способност на всички материални тела да поглъщат и отразяват по 
различен, специфичен начин достигащата до тях електромагнитна енергия. Принципните 
положения на спектралния анализ на данните, доставяни от дистанционните изследвания на 
Земята, се базират на предположението, че съществува еднозначно съответствие между 
отразения сигнал (най-често в качеството на такъв се използва интензивността и 
поляризацията) и химико-физическия състав на отразяващата повърхност на изучавания обект 
[5]. При въздушната фотограметрия заснемането се извършва с аерофотограметрични камери, 
монтирани на борда на специално оборудвани за фотограметрични цели самолети. 
Въздушните снимки не се използват само за производство на ортофото изображения, а и 
приложение е във много и различни области . В зависимост от положнието на снимачнта ос,  
те биват няколко вида – хоризонтални снимки  (когато оптичната ос на фотокамерата е 
насочена хоризонтално и сключва ъгъл, от приблизително 90 градуса, с отвесната линия); 
наклонени снимки (когато снимката е направена под ъгъл на оптическата ос с отвесната линия, 
по-голям от 5 градуса). Наклонените снимки обхващат много по-голяма заснета площ от 
местността, отколкото вертикалните снимки, направени с една и съща фотокамера и при 
еднаква височина на снимане. Този вид снимки имат недостатъци, тъй като фотообразът не е 
в еднакъв мащаб. Вертикални снимки (когато са направени с оптическа ос, сливаща се или с 
малки отклонения (до 5 градуса) от надирната линия.) Вертикалните снимки имат най-голямо 
приложение, макар обхванатото пространство във фотоснимката да е по-малко. През 1858 г. 
Гаспар Феликс заснема село във Франция от въздушен балон, а след Втората Световна Война 
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започва масово произвеждане на летателни апарати и фотограметрични камери за заснемане. 
Въздушното снимане може да бъде: единично (изолзават се отделни снимки – за малки 
участъци и обекти); ивично (последователна поредица фотоснимки с надлъжно застъпване, 
които се получат фотографиране в една посока на летене на самолета при дълги и тесни 
линейни обекти ); площно (фотографиране чрез няклко застъпващи се ивици – използва се за 
изработването на топографски планове и карти) [5]. На фиг. 2 е показано въздушно заснемане 
на пътна артерия. 
 

 
Фиг. 2. Въздушно заснемане на пътна артерия в района на Ла Пуебла, Испания 

2.3. Лидар 
Лидар представлява електронно-оптична дистанционна технология за определяне на 

разстояния до обекти с използване на насочен сноп светлина, без необходимост от пряк достъп 
до изследвания обект. Със своята висока точност на отразяване на реални обекти, лазерното 
сканиране или Лидар е eдна от малкото възможни технологии за създаване на цифрови модели 
на обекти със сложна геометрична форма. Съществува наземно и въздушно лазерно 
заснимане. Тримерният лазерен скенер създава т.нар. облак от точки, всяка от които съдържа 
геометрична информация за обекта, на базата на която чрез екстраполация се определя 
формата му. Въздушните лазерни скенери се използват при картографиране за определяне на 
релефа на местността, актуализиране на ГИС и други. Въздушната лазерно сканираща 
технология осигурява максимална точност, детайлни пространствени измервания на 
повърхността, растителността и сградите. Технологията е разработена преди 15 години, като 
първото приложение за комерсиални цели е в САЩ за изследване на растителността. Лидар 
технологията първоначално е спомената в литературата през 1960 г. като намираща 
приложение за изучаване на растителността, горските площи. През следващите години 
нараства използването на тази технология в екологията и други области, при което все повече 
се утвърждават нейните възможности. Изключително полезна при обработка и 
картографиране на труднодостъпни райони. При въздушното лазерно заснемане скенерите са 
монтирани на самолети и данните могат да бъдат събирани за обширни области от земята. 
Системата „Лидар“ се състои от четири главни съставни части – лазерен приемник-предавател 
за сканиране, система за инерциални измервания и компютър за контролиране на дейността. 
Разработени са много видове сканиращи системи за различни цели и приложения. Въздушният 
лазерен скенер изпраща до 200.000 снопове светлина за секунда до измервания обект и 
измерва точно колко време отнема на светлината да отиде, и да се върне обратно. Това време 
се използва за пресмятане на разстоянието, което снопът светлина изминава от скенера до 
обекта на изследване. Системи за инерциални измервания определят местоположението и 
точните координати за всяка измерена точка. Друго предимство на системата е, че 

112



измерванията могат да се извършват и през нощта, тъй като скенера излъчва своя собствена 
светлина [7]. 

2.4. Числени модели на терена от Лидар  
 Суровите облаци от точки, получени от лазерното сканиране, подлежат на обработка. 
В зависимост от поставената цел могат да бъдат създадени различни триизмерни модели, както 
на отделни обекти, така и на самия релеф. Обработката включва изтриването на отразени 
сигнали, изчистването на шумове, премахването на ненужни точки и други.  Един от най-често 
използваните модели, създавани от Лидар данни,? е нормализираният числен модел на терена 
(нормализиран числен модел на терена). Численият модел на релефа е представяне на 
повърхнината му чрез ограничен брой елементи. Атрибути на отделните елементите са 
координатите на точки от тях [5]. Численият модел на релефа съдържа в себе си две 
компоненти. Първата компонента, това е базата от числени данни за височините в границите 
на зададен участък от местността. Най-често тя е представена като списък от краен брой точки 
с техните координати и височини (наричани изходни или опорни точки). Втората компонента, 
това е математическият апарат, чрез който се осъществява общуването с базата от данни. Той 
трябва да осигурява еднозначно определяне на височината на всяка точка от моделирания 
релеф. Потребителските качества на даден числен модел на релефа могат да се оценят по 
следните основни показатели: точност и бързодействие на модела. От първичните облаци от 
точки могат да бъдат създадени следните основни видове числени модели: 

• DSM е числен модел на местността, който включва върховете на различни обекти, 
разположени върху земната повърхност като например сгради, стълбове, дървета и други.  

• DEM е регулярен числен модел на релефа, състоящ се от точки с техните номера и 
височини. Сградите и растителността не се включват в този вид модели. 

• DTM е височинен числен модел на земната повърхност, но с неправилно разположени 
точки в сравнение с DEM. DTM включва линии на прекъсване, което подпомага дефинирането 
на върховете на триъгълниците на TIN.  

• nDSM е нормализиран числен модел, който се получава като разликата между DSM и 
DTM. Този модел представя височинните обекти, разположени върху земната повърхност 
(сгради, съоръжения, дървета). При нормализирания числен модел на терена всеки пиксел 
представя височината на обекта, отнесена към терена. За създаването му е необходимо 
екстрактване на DEM модела от DSM. DEM се създава чрез клас точки от земната повърхност, 
а DSM – чрез използване на първото връщане на Лидар сигнала. Нормализираният числен 
модел на терена е полезен, когато обект на изследване са сградите и съоръженията върху 
терена, както и високата растителност [7]. На фиг. 3 е представен нормализиран числен модел.  

 

 
Фиг. 3. Нормализиран числен модел, получен от суров облак от точки на пътна 

артерия с черен цвят 
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3. КОМБИНИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 За целите на настоящия доклад е извършен експеримент, при който от създадения 
модел на терена, по данни от Лидар за територията на местност Ла Пуебла, Испания и 
ортофото изображение, е направена класификация на пътната настилка. Входните данни са 
обработени в специализиран софтуер на Trimble – eCognition и чрез дефинирани алгоритми е 
направено автоматизирано извличане на векторни данни за обектите от изображението. Както 
се вижда, този метод за класификация на изображения е подходящ за изследване на 
състоянието на пътната мрежа, за осъществяването на мониторинг на транспортната 
обстановка, както и за извличането на различни статистически и други данни. Точността на 
класификацията в планово отношение е 0,50 м., колкото е точността и на входното 
ортоизображение. На фиг. 4 и 5 е показана получената класификация от ортофото изображение 
с клас пътна мрежа. 

   

фиг. 4. Класификация на пътната мрежа във векторен формат 

 

фиг. 5. Клас пътна мрежа, визуализиран върху ортофото изображение 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В заключение може да се направи извода, че експериментираният дистанционен метод, 
базиран на компютърната класификация на изображенията, може да се използва успешно и за 
осъществяването на мониторинг на пътната инфраструктура, и на транспортната обстановка. 
Той осигурява  бързо, качествено, точно, обективно и икономически изгодно изследване на 
пътищата. За постигането на оптимални резултати е важен правилният подбор на най-
подходящи ортофото изображения, в зависимост от особеностите на конкретния обект. Важен 
фактор е тяхната разделителна способност (размера на пиксел на местността).  
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SUMMARY 
 

Remote methods of data collection - among them photogrammetry and laser scanning - are 
the basis for creating detailed three-dimensional models of objects of high cultural-historical value, 
which then serves to visualize them throughout different historical eras. These methods allow not 
only the registration of individual events, but also the analysis of their changes over time. Three-
dimensional modeling of archaeological sites has as its ultimate goal of adequate digitization and the 
creation of accurate digital archives that serve to preserve historical data about the site. They are the 
basis for its restoration in the event of events leading to injury or destruction. The purpose of the 
project described in the article is to create a detailed three-dimensional model of the Thracian tomb 
complex near the village of Ivanski. The model was obtained through a combination of innovative 
laser technologies plus modern aerial and terrestrial photogrammetry. The combination of these 
methods will serve for the preservation, research, documentation and popularization of this extremely 
valuable object from the cultural and historical heritage of Bulgaria. 
 
Keywords: digitization, photogrammetry, laser scanning, unmanned aerial system, cultural heritage 
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РЕЗЮМЕ 
 

Дистанционните методи за събиране на данни - сред които фотограметрия и лазерно 
сканиране - са основа за създаване на подробни триизмерни модели на обекти с висока 
културно-историческа стойност, която служи за последващата визуализация на състоянието 
им през различни исторически епохи. Тези методи позволяват не само регистриране на 
отделни събития, но и анализиране на техните промени във времето. Триизмерното 
моделиране на археологически обекти има за крайна цел адекватно дигитализиране и 
създаване на точни цифрови архиви, които служат за запазване на историческите данни за 
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обекта. Те са основа за неговата реставрация при възникнали събития, водещи до повреда или 
разрушение. Целта на описания в статията проект е създаване на детайлен триизмерен модел 
на тракийския гробничен комплекс при с. Ивански. Моделът е получен чрез съчетание на 
иновативни лазерни технологии плюс съвременна въздушна и земна фотограметрия. 
Комбинацията от тези методи ще послужи за опазването, проучването, документирането и 
популяризирането на този изключително ценен обект от културно-историческото наследство 
на България. 
 
Ключови думи: дигитализация, фотограметрия, лазерно сканиране, безпилотна летателна 
система, културно наследство 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Идеята за реализирането на настоящия проект е породена от интереса към историята и 
геодезията. Съчетанието на двете науки ни насочи към изследването на един от 
многобройните обекти в България с висока културно-историческа стойност, а именно 
Тракийският гробничен комплекс край с. Ивански, област Шумен. (фиг. 1) 

Двете тракийски гробници са разкрити през 1999 година, след иманярски набези в 
района. Ръководител на разкопките е Георги Атанасов от Регионалния исторически музей в 
Шумен. Датират се от последната четвърт на IV в. пр. н. е. и вероятно са построени от гетите. 
Състоят се от гробна камера и преддверие и са образец на тракийските погребални обичаи. 

Гробница 1 е ориентирана север – юг с вход на юг и е напълно съхранена. В нея може 
да се види декорирана с красива пластична украса каменна лежанка, върху която са били 
положени урната и даровете на погребания аристократ.  

Гробница 2 се намира югозападно спрямо първата, като задният ѝ край е на една линия 
с предната част на Гробница 1. (фиг. 2) Заедно с бронзови върхове за стрели и многобройни 
фрагменти от амфори от остров Тасос, е открита и богата златна гарнитура за конска юзда, 
състояща се от четиридесет и две апликации – великолепни произведения на тракийското 
изкуство, изработени с изключителна прецизност от 23-каратово злато. 

Днес този единствен в България пълен комплект може да бъде видян в Регионалния 
исторически музей в Шумен, а разглеждането на комплекса на място е възможно след 
предварителна заявка в музея. [1] 

 
Фигура 1. Местоположение на Тракийския 

гробничен комплекс при с. Ивански 

 

Фигура 2. Разположение на Гробница 2 спрямо Гробница 1 
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За реализиране на настоящото изследване са използвани следните технически средства: 
мобилна картографираща система ExynPak, Смартфон iPhone 13 Pro Max с вграден LiDAR 
сензор, 360 градусова камера RICOH THETA Z1, Безпилотна летателна система DJI Phantom 
4 RTK, ГНСС приемник CHCNAV – I50. Последващата обработка на данните получени от 
изброените технически средства представлява комбинация от няколко софтуерни продукта: 
Global Mapper, CloudCompare, ArcGIS Drone2Map, Agisoft Metashape Professional. В рамките 
на проекта са създадени и анализирани общо 4 облака от точки, геореферирани в геодезическа 
референтна координатна система WGS84, проекция UTM 35N. Те съдържат точна информация 
за обекта и за неговата пространствена геометрия. В допълнение към проекта е създадена 
виртуална разходка с цел информираност и повишаване на интереса към този важен от 
културно-историческа гледна точка обект чрез интернет платформата „Kuula.co“, която е 
публично достъпна и може да бъде разглеждана на мобилни устройства и компютри. 

2. SLAM КАРТОГРАФИРАНЕ И ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА 
 

SLAM (Simultaneous Localization And Mapping – Едновременно картиране и 
локализация) е процес на картографиране на дадена област, като същевременно се следи 
местоположението на устройството в тази област. Тази технология позволява заснемането на 
3D облаци от точки в движение. [2] 
В настоящото изследване е използвана мобилната картографираща система ExynPak. (фиг. 3) 
Мобилният скенер получава своите настройки посредством таблет, който освен че 
визуализира картографирането в реално време, всъщност представлява и контролер чрез който 
се задават необходимите параметри за извършване на сканирането. Таблетът и мобилният 
скенер се свързват чрез безжична Wi-Fi връзка, скенерът първоначално преминава през етап 
на калибриране, създава се проект и таблетът дава индикация кога може да се стартира 
заснемането. Мобилната картографираща система ЕxynPak е изключително удобна за работа, 
тя позволява заснемане на приблизително 600 000 точки в секунда и 360 градусово 
хоризонтално зрително поле, което дава възможност бързо да се идентифицират различни 
геоложки характеристики и сложни по геометрия обекти в реално време. (фиг. 4) ЕxynPak 
генерира облаци от точки в реално време с точност ± 3 cm, разполага с 32 GB RAM памет, 
вградена вътрешна памет от 512GB и до 3 часа издръжливост на батерията.  Мобилният скенер 
е с тегло от 3,15 kg, включващо и батерията и работи при температури от – 20°C до 45°C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Фигура 3. Мобилен скенер ExynPak 

Фигура 4. Визуализация в реално време на 
таблета на заснетият облак от точки – 

Гробница 1 
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Мобилното сканиране е извършено в два етапа – сканиране на Гробница 1 и Гробница 
2. В рамките на около 30 минути са извършени и двете сканирания, като визуализацията на 
облаците от точки се генерира в реално време на таблета, което позволява своевременното 
установяване на необходени пространства и непълноти, които могат да се коригират на 
момента. Мобилната картографираща система ExynPak предоставя експорт на получените 
облаци от точки във формати LAS, PLY, XYZ, което допринася за по-бързата последваща 
обработка на данните.  

Опорните точки осигуряват коректното определяне в пространството на данните 
получени от ЕxynPak. За тази цел са избрани 5 броя опорни точки, стабилизирани с временни 
наземни отражателни марки, чиито координати са определени посредством ГНСС измервания 
с двучестотният приемник CHCNAV – i50, чрез използване на лицензираната 
инфраструктурна мрежа "YOCTO". ГНСС измерванията са извършени в реално време (RTK 
fix) в координатна система WGS84, проекция UTM 35N, като са спазени изискванията за 
определяне на геодезически точки съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 
г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови 
системи. [3] 

Получените облаци от точки от сканирането с мобилният скенер са два. Те са 
обработени чрез софтуера Global Mapper, като и двете сканирания са геореферирани чрез 
въведените 5 броя опорни точки с техните координати. Получени са два напълно ориентирани 
облака от точки в координатна система WGS84, проекция UTM 35N. Редуциран е броя на 
точките, чрез изрязване на излишните точки от заснетата на обекта растителност. Крайният 
облак от точки – общ за Гробница 1 и Гробница 2, обхваща 51 975 267 точки. (фиг. 5) 

 
 

Мобилната картографираща система ExynPak перфектно обхваща и отразява 
различните геометрични особености на изследвания обект. Това ясно проличава след 
обработката чрез софтуерния продукт Global Mapper. Затова със сигурност може да се каже, 
че мобилното лазерно сканиране е един изключително бърз, практичен и прецизен метод за 
създаване на триизмерни модели на обекти от културно-историческото наследство. 

 
3. ОБРАБОТКА НА 3D ОБЛАК ОТ ТОЧКИ ГЕНЕРИРАН ОТ IPHONE 13 PRO MAX 

 
Най-новите продукти на Apple, iPhone 12 Pro и Pro Max, iPhone 13 Pro и Pro Max и iPad 

Pro, разполагат с вграден лидарен скенер, който може да създава 3D представяния на обекти 
от близко разстояние (до 5 m). Вградените лидарни скенери в новите iPhone и iPad Pro 
осигуряват лесен, ръчен начин за бързо създаване на 3D модели на обекти, представляващи 

Фигура 5. Обединение на двата облака от точки 
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интерес. 3D моделът се генерира чрез комбиниране на лидар и фотограметрия, като лидарът 
предоставя известен мащаб, а снимките предоставят текстура на 3D моделите. [4] (фиг. 6) 

За създаването на 3D модел на Тракийския некропол е използвано приложението 
Polycam (LiDAR и 3D скенер) за iPhone. Извършено е заснемане с iPhone 13 Pro Max, като 
полученият 3D модел е директно експортиран в два формата с разширения – .оbj и .laz, 
благодарение на приложението Polycam. Генерираният от iPhone 13 Pro Max облак от точки,  
с разширение .laz, не е пространствено ориентиран, а е в локална координатна система. В 
конкретният случай на обекта не са поставяни мерни марки, които да бъдат измерени и 
присъстващи в изображенията, за да се геореферира впоследствие облакът от точки спрямо 
тях. В настоящото изследване е приложен друг подход, при който от един георефериран облак 
от точки, ориентиран коректно в геодезическа координатна система – в случая – WGS84, 
проекция UTM 35N е ориентиран втори облак от точки, който е в локална координатна 
система. За да бъде реализирано това ориентиране на облака от точки е използван софтуерният 
продукт CloudCompare. С негова помощ и с помощта на облака от точки получен от 
фотограметричното заснемане с безпилотната летателна система DJI Phantom 4 RTK, 3D 
облакът от точки получен от iPhone 13 Pro e ориентиран също в координатна система WGS84, 
проекция UTM 35N. Принципът на обработка се състои в зададен алгоритъм откриващ 
идентични точки от двата облака от точки. За да може софтуерът да открие множество 
идентични точки, двата облака трябва да бъдат приведени максимално близо един до друг. За 
тази цел е извършено ръчно преместване и завъртане базирано на принципа на транслация и 
ротация, като се премества само неориентираният облак от точки, а геореферираният облак от 
точки служи за основа. (фиг. 7) 

 
Преди задействането на презизираната обработка е въведена граница на произволна 

извадка (Random sampling limit) от 5 000 000 единици, те са зададени, за да се постигне 
максимална сходимост между двата облака от точки. Постигнато е съвпадение между двата 
облака от точки със средна квадратна грешка от 2.4 cm.  

Следващият етап от обработката на облака от точки получен от iPhone 13 Pro Max е 
извършен посредством софтуерният продукт Global Mapper. Този етап се състои в 
редактирането на вече ориентирания с CloudCompare облак от точки и съпоставянето му със 
обработения облак от точки генериран от мобилната картографираща система ЕxynPak. 
(фиг.8) 

 

Фигура 6. LiDAR скенер в iPhone 
13 Pro Max 

 

Фигура 7. Референтен облак от точки – с жълт цвят, неориентиран 
облак от точки – червен цвят 
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iPhone 13 Pro Max е едно иновативно решение за получаване на триизмерни модели на 

не много големи по размер обекти от културно-историческото наследство. С приложената 
последваща обработка и финалната визуализация на данните, показваща припокриването на 
двата облака от точки, се доказва успешното георефериране на облак от точки от локална към 
геодезическа координатна система с точност до сантиметър. 

 
4. ВЪЗДУШНО ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ С БЛС DJI PHANTOM 4 RTK И 
ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА 

 
Аерофотозаснемането е извършено посредством безпилотната летателна система – DJI 

PHANTOM 4 RTK чрез изработване на  план на летене с приложението GS RTK. Въведени са 
всички параметри подбрани съобразно обекта на изследване и съобразени с разпоредбите, 
установени от правителството и регулаторните органи, както и от Международна организация 
за гражданска авиация и Федерално управление на гражданската авиация. Избраната височина 
на летене е 70 m, с надлъжно и напречно застъпване от 80 %, което да осигури добро 
припокриване на снимките. (фиг. 9) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Фигура 8. Получаване на припокриване на двата облака от точки 

 

Фигура 9. План на летене 
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Благодарение на това, че безпилотният летателен апарат DJI PHANTOM 4 RTK, 
разполага с вградени RTK и GNSS модул, които осигуряват данни за позиционирането в 
реално време с точност до сантиметър, за целите на настоящото изследване не са 
стабилизирани опорни точки. [5] 

Обработката на данните получени чрез фотограметрично заснемане е извършено 
посредством настолното приложение за картографиране на данни получени от дрон – ArcGIS 
Drone2Map. За тази цел е създаден потребителски акаунт във сайта на ArcGIS, чрез който се 
осигурява достъп за работа с настолното приложение Drone2Map. Общият брой на 
създадените от дрона изображения е 117 покриващи площ от 0.091 km2, и всички те са 
използвани в „JPEG“ формат при обработката с приложението Drone2Map, което дава 
индикация, че по време на заснемането няма изображение с лошо качество. Използваната 
координатна система е WGS 84, проекция UTM 35N. Обработката е извършена при зададена 
максимална разделителна способност и са генерирани крайни продукти с високо качество – 
ортофото изображение, цифров модел на релефа и плътен облак от точки. (фиг. 10, фиг. 11, 
фиг. 12) 

 

 
Поради големият облак от точки, който се получава след генерирането от 

приложението ArcGIS Drone2Map e извършено редуциране в рамките на обекта на изследване 
чрез използване на софтуерният продукт Global Mapper. Благодарение на Global Mapper броят 
на точките е намален от 97 635 953 до 735 525 точки. (фиг. 13) 
 

 
 

 

 
 
 

             
 
 

 

Фигура 10. Ортофото 
изображение 

Фигура 11. Цифров модел на 
релефа 

Фигура 12. Плътен облак от 
точки 

Фигура 13. Редуциране на плътният облак от точки в рамките на обекта 
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5. БЛИЗКООБХВАТНО ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ С 360 ГРАДУСОВА 
КАМЕРА RICOH THETA Z1 

 
Ricoh THETA Z1 360 градусова камера е компактен инструмент за заснемане на 

висококачествени 360-градусови снимки (23MP, RAW, JPEG) и 360-градусово 4K видео (3840 
x 1920 pixels). Приложението Ricoh Theta App позволява лесното управление на 360 
градусовата камера. За заснемането на Тракийският гробничен комплекс край село Ивански е 
използвана версия 2.3.1 на приложението Ricoh Theta App за операционна система Android. 
Генерираните снимки се запазват в албум, намиращ се в приложението инсталирано на 
смартфона и оттам те се изтеглят и служат за създаване на различни видове продукти.  

Заснемането с 360 градусовата камера е извършено с помощта на статив, който се 
монтира към нея. Позициите от които са направени заснеманията са предвидени да бъдат 
разположени на не повече от 2 m раздалечени една от друга, за да се постигне по-голямо 
застъпване между изображенията. Управлението на камерата е изключително улеснено с 
мобилното приложение Ricoh Theta App. Направени са няколко на брой позиционирания със 
статива и заснемания от тях с камерата, като така впоследствие базирано на метода "Структура 
от движение" (Stucture from motion), се обработват изображенията чрез класически 
фотограметричен софтуер за обработка Agisoft Metashape Professional. Методът SfM е базиран 
на принципите на фотограметрията, при които значителен брой фотографии, взети от различни 
припокриващи се гледни точки се комбинират, за да пресъздадат среда – т.е. получава се 3D 
структура от серия припокриващи се изображения. [6] 

Използвани са 59 изображения които са 360 градусови и имат голямо припокриване 
помежду си. Изображенията са обработени чрез софтуерният продукт Agisoft Metashape, като 
е получен 3D модел на Тракийският гробничен комплекс.  

360 градусовите изображения, заснети с камерата, в настоящото изследване служат за 
генерирането на 3D модел, плътен облак от точки, както и за създаването на виртуална 
разходка на Тракийския некропол. Така полученият облак от точки е в локална координатна 
система и не е приведен към геодезическа координатна система. (фиг. 14) Затова както при 
обработката на данните получени от iPhone 13 Pro Max e извършено ориентиране на облакът 
от точки спрямо референтния облак от точки – получен от въздушното фотограметрично 
заснемане. Този процес отново е извършен чрез софтуерният продукт CloudCompare, като 
принципът на обработка е идентичен. Получен е още един плътен облак от точки, който е 
приведен към координатната система WGS 84, проекция UTM 35N, със средна квадратна 
грешка от 2.9 cm, при зададена граница на проиволна извадка от 2 500 000 единици. За 
допълнителното редактиране и визуализация на данните получени с 360 градусовата камера 
Ricoh Theta Z1 e използван софтуерният продукт Global Mapper. (фиг. 15) 

Фигура 14. 3D модел в локална координатна 
система 

Фигура 15. 3D модел в КС WGS 84, проекция 
UTM 35N 
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Употребата на 360 градусовата камера Ricoh Theta Z1, базирана на технологията на SfM 
метода генерира много добри триизмерни данни за обектът на заснемане. Отделно от това 360 
градусовите изображения които камерата създава със FullHD резолюция се използват и за 
създаване на виртуална разходка на Тракийския гробничен комплекс край с. Ивански.  
 
6. ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБЛАЦИ ОТ ТОЧКИ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩ 
3D МОДЕЛ 
 

За финалната визуализация и извършване на съпоставка между получените 3D облаци 
от точки е избран софтуерът Global Mapper. (фиг.16)  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

7. СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА 
„KUULA.CO“ 
 

Интернет платформата „Kuula.co“ предоставя създаването на виртуални разходки, чрез 
използване на 360 градусови снимки. За целите на настоящото изследване е създадена 
виртуална разходка на Тракийският гробничен комплекс край село Ивански, като е използвана 
безплатната версия на интернет платформата. За виртуалната разходка са подбрани 23 броя 
360 градусови снимки, които са направени чрез камерата Ricoh Theta Z1 с висока резолюция. 
Виртуалната разходка е публично достъпна и може да бъде разглеждана на мобилни 
устройства и компютри. [7] 

 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Всички облаци от точки, които са създадени в настоящото изследване, са 
геореферирани в геодезическа референтна координатна система WGS84, проекция UTM 35N. 
Те съдържат точна информация за обекта и за неговата пространствена геометрия. От така 
създадените цифрови модели могат да се извличат точни пространствени данни за обекта на 
изследване. 

Изследването следва да повиши значително интереса към този важен от културно-
историческа гледна точка обект. 

 

Фигура 16. Визуализация съгласно RGB/Elevation филтър на всички генерирани облаци от точки 
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Потенциал и практически приложения на наземното лазерно 
сканиране 

 
инж. Маринели Данчева 

ABSTRACT 

The solutions of three-dimensional representation of the reality are a bridge between the real world 
and its digital image. Terrestrial laser scanning is gaining increasing popularity and has been proven 
as a productive, reliable, and accurate measuring tool. It has been successfully implemented at a wide 
variety of applications both in the design and construction phase, including CAD verification 
drawings, 3D models or datasets, heritage preservation, topographical and site plans as well as 
landslide examination and analysis, to name a few. 

This report aims to demonstrate the richness of information that a point cloud model is comprised 
of. Moreover, several case studies will be presented to put emphasis on its value. To support that - 
several ways of utilizing scan data for the specific project purposes will be shown. 

РЕЗЮМЕ 
Решенията при триизмерното представянето на реалността са мост между реалния свят и 

неговия дигитален образ, който може да бъде използван за редица приложения. Наземното 
лазерно сканиране все повече се утвърждава като продуктивен, надежден и точен метод на 
измерване. Той успешно се внедрява в разнообразие от приложения, включително за 
верифициране на CAD чертежи, 3D модели, изчертаване на екзекутиви, проекти за опазване 
на историческо и културно наследство, топографски снимки, 3D моделиране, изследване и 
анализи на свлачища и други. При правилно използване, този метод е икономически 
ефективен и осигурява богат набор от надеждни данни, заснети за кратък периoд от време. 

Целта на този доклад е да представи информацията, която един подобен точков модел 
съдържа в себе си и чрез конкретни примери от практиката да затвърди неговата стoйност. Ще 
бъдат онагледи няколко начина за последващата му обработка до краен продукт, съобразени 
със специфичността на всеки проект, така че да бъде максимално полезен в геодезическата 
практика. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Разрастващото се развитие на технологични решения налага специалистите в областта на 
геодезията, в своята комплексност, да намират нови начини за удовлетворяване изискванията 
както на инвеститорите, така и нужите на строителтвото. Именно за това все по-често фокусът 
се насочва към интегрирането на LiDAR технологията към останалите методи в геодезията. 
Всяка точка от получения модел е описана чрез своите пространствени координати. Един 
детайлен и плътен облак от точки съдържа голямо количество данни, които може да се 
използват както за графично изобразяване, така и за анализи. 

В следващите редове накратко ще бъдат разгледани основни принципи от наземното 
лазерно сканиране. След това ще се обърне внимание на прехода от реални обекти към 
триизмерни и двуизмерни графични модели чрез заснемане с LiDAR и ролята на геодезията в 
тези прoцеси. Преминавайки през инструмент за изчертаване директно от облак от точки, ще 
бъдат представени два практически примера за изготвянето на краен продукт. 

2. СКАНИРАЩИ СИСТЕМИ ПРИ НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ В 
ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ПРАКТИКА 

Принципът на работа на лазерния скенер, най-общо се изразява в следното: лазерният 
скенер автоматично се завърта около вертикалната си ос, излъчвайки лазерен лъч. С помощта 
на подвижно огледало този лъч се разпростанява по вертикала. Обектите по пътя на лазера 
отразяват лъча обратно към скенера и се регистрира разстоянието между инструмента и 
обекта, както и пространствените ъгли между скенера и точките в обсега на сканирания обект 
(фиг.1). 

 

Фиг. 1 Положение на наземен лазерен скенер при заснемане на точка i 

Лазерният скенер обикновено улавя данни чрез два вида системи, в зависимост от 
принципа им на работа: 
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• Импулсните скенери, определят разстоянието до всяка точка, измервайки времето, 
необходимо на сигнала да се отрази от обекта обратно към сензора на скенера. Tези 
скенери излъчват пулсиращ лъч. Такава система може да бъде интегирана в наземни, 
мобилни и въздушни скенери; 

• Фазовите скенери, определят разстоянито до обекта чрез фазовите разлики между 
отразения и изпратения сигнал. Те са единствено наземни, като обикновено заснемат с 
по-висока скорост, но на по-малки разстояния. 

2.1 ИНТЕНЗИТЕТ И ЦВЯТ НА ЗАСНЕТ ОБЛАК ОТ ТОЧКИ 

В резултат от едно лазерно заснемане се получава облак от точки, всяка от които е 
определена чрез своите пространствени координати. 3-D геометрията, обаче не е единствената 
информация, описваща обекта. Освен 3-D пространствени координати, лазерният лъч, отразен 
от повърхността, носи и радиометрична информация за облака от точки наречена „интензитет“ 
(I). Този интензитет може да се използва ефективно за откриване на определени 
характеристики в изследваните обекти, като пукнатини и кухини, влага, биоразрушаване 
(мъхове и лишеи) или износени части от стената. Стойността му е  цяло число и варира в 
зависимост от отражателната способност на заснемания материал, ъгъла на заснемане и 
разстоянието до обекта. Например една метална повърхност би имала по-слаба рефлективна 
способност от бетонна такава. Съществуват скенери, които могат да калибрират интензитета. 

Информацията за инензитета може да бъде полезна при регистриране на данни, извличане 
на специфични характеристики, класификация на обекти, сегментация или други анализи на 
повърхността, директно от облака от точки. 

В допълнение към гореспоменатото, повечето лазерни скенери са оборудвани с въртешна 
камера, която позволява оцветяването на точките на заснетия обект в реални цветове (R,G,B). 
Често в практиката, в допълнение към скенера, се използва и отделна камера, чийто 
изображения служат за оцветяване на облака от точки чрез последваща обработка. 

Следователно, информацията, която се съхранява за всяка точка става: пространствено 
положение X, Y, Z, интензитет I, цветова гама R, G, B (фиг.2). 

 

Фиг. 2 Оцветяване на заснета фасада 
Проект за рехабилиация на сграда,  Wellington Square, Оксфорд, Англия  

(ляво – RGB оцветяване в реални цветове, дясно – интензитет) 
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2.2 ГЕОРЕФЕРИРНЕ НА ОБЛАК ОТ ТОЧКИ 

Технологията на заснемане на един обект често изисква сканирането му от множество 
позиции (скан позиции), при което се получават множество отделни облаци от точки. 
Обединяването на отделните скан позиции обикновено се извършва посредством общи 
сканирани точки между два облака (cloud-to-cloud1). За по-големи обекти това може да доведе 
до нежелано отклонение в крайния резултат. Това налага създаването на хомогенна 
геодезическа мрежа от контролни точки, определени чрез традиционни измервания с добра 
точност (ГНСС, линейно-ъглови), които да осигурят точността на облака в пространството. 

Необходимостта от създаване на геодезическа основа може да е свързана с две цели: 
• георефериране на облака от точки и привързване към определена координатна система; 
• обединяване на отделните заснети скан позиции в единна координатна ситема, която 

може да бъде и локална, с цел постигане на добра точност на модела. 

3. ИНТЕГРИРАНЕ НА 3D МОДЕЛИ 

3.1 BIM СРЕДА 

BIM - Building Information Modeling или Строително Информационен Модел е процес на 
създаване на информационен модел или набор от данни под формата на графична и 
неграфична информация в споделено цифрово пространство, известно като Common Data 
Environment, както и процесът по управление на този модел. BIM стои в основата на 
дигиталната трансформация на сферите на архитектура, строителство и инженерна дейност. 
Подобен модел съдържа информация за целия жизнен цикъл на даден проект и е в полза както 
на архитектите и инженерите (при проектиране, анализиране, управление на ресурси, 
остойностяване и други), така и в последствие за поддържане и експоатация на обекта. 
Подобна организация на информацията предполага голяма ефективност и финансова полза. 
BIM моделите са изцяло координирани, като съставящите ги елементи са във взаимовръзка 
помежду си. 

Сред геодезическите роли в един такъв модел се явява интегрирането на LiDAR и 
дигитализирането на реални обекти. Един 3D облак от точки спомага при изчертаването на 
обекти, а не само линии и подпомага изчисляването на точни количествени сметки. 

За реализирането на подобна ефективност и вземането на стратегически решения в 
геодезическия сектор, е важно да е известно какво може да предложи технологията по 
отношение на внедряването на BIM и как могат да се използват съвременни цифрови 
технологии в полза на проектите. При създаването на един BIM модел, технологията, разбира 
се, не играе толкова важната роля, колкото управлението на информацията. Но тя от своя 
страна може да добави стойност при заснемането, създаване и обмена на тази информация. 

 
Информацията от създадения координиран триизмерен модел на обекта може да предотврати 
конфликти при изграждането на отделни елементи на сградата и инсталациите. 

3.2 CAD СРЕДА 

 
1 Основната концепция на Cloud-to-Cloud метода е в процеса на регистрация да се намали количеството на 
използвани марки (предварително измерени и с известни координати), като в същото време се запази точността 
на продукта. Използването на хиляди припокриващи се точки от заснетата среда между съседни скан позиции 
може да даде добри резултати и да ускори процеса на събиране на данни. Методът обаче може да бъде удачен 
при условие, че се прилага само в среда, богата на геометрия (градски – външни и вътрешни сгради), а не в 
отворени пространства или линейни обекти, при които застъпването може да се окаже проблем. 
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Наземното лазерно сканиране намира приложение при изчертаване на екзекутиви и 
верификация за изпълнението и изграждането на определени структурни елементи, от които 
след това зависи следващата фаза на строителството. Най-често 2D чертежите в 
строителстовот, базирани на облак от точки биват: 

• Планове на сграда; 
• Фасадни чертежи; 
• Разрези; 
• Топографски снимки.  

Този процес на векторизация  може да се извърши директно от облака от точки. 
Преобразуването му в 2D или 3D модели става със специфични програми, съобразени с целта 
на проекта. 

Обикновено CAD софтуерите не са проектирани да боравят с големи масиви от данни, като 
получените в резултат на лазерно сканиране. Обработката се извършва в отделен софтуер, 
специализиран в това. От своя страна обаче, изчертаването директно от облака от точки може 
да се осъществи в CAD среда, с помощта на външно приложение, каквото е Leica CloudWorx 
Plug-in за AutoCAD, Microstation или Revit. 

При едно такова изчертаване, след заснемането на изградена строителна конструкция 
например, вече става известна реалната геометрия на обектите и може да се направи сравнение 
с проектната такава. С това става ясно дали положението на конструктивните елементи е 
изместено спрямо проектното. В този случай стремежът е към висока точност и детайлно 
заснемане. 

Tози тип чертежи изискват особено внимание. Процесът на работа преминава от 
правилно създаване на работна координатна системa 2 в средата на AutoCAD, задаване на 
различни сечения в зависимост от чертания детайл в процеса на работа и други, до създаването 
на краен продукт. На фигура 3 е представен един триизмерен обект в два различни изгледа: в 
равнина XY, фиг.3 (1) и в равнината XZ, фиг.3 (2).  

 
Фиг. 3 Планови изгледи  

 
2 Под „работна координатна система“ се има предвид създаването на UCS или потребителска координатна 
система в средата на AutoCAD. При импортиране на облака от точки, той ще бъде в координатната система, в 
която е обработен. Изчертаването на планове, фасади и други винаги се извършва ортогонално спрямо чертаната 
област. На фигура 5 е показан пример с фасада на сграда, който да онагледи промяната в изгледите.  
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Фиг. 4 Планово изчертаване на обекта 

 
По този начин се създават чертежи, които максимално точно да отразяват действително 

извършените строителни и монтажни работи.  

 
Фиг. 5 Представяне на фасада на сграда в потребителска координатна система в средата на 

AutoCAD CloudWorx 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ НА ПОДОВИ 
ПОВЪРХНСТИ 

Резултатите от 3-D лазерното сканиране не се ограничават единствено до изчертаване на 
фасади, сгради или съоръжения. То може да се използва и за справяне с по-технически 
инженерни предизвикателства. Милионите точки, съдържащи се в един облак от точки (point 
cloud), са богати на пространствена информация за обекта, с което могат да се използват за 
различни анализи. 

За целите на строителството, наземното лазерно сканиране най-често се прилага за 
заснемане на съществуващи (завършени) обекти, но често се използва и за анализи, свързани 
с нови строителни работи и проектиране (за проектиране на трасировъчни точки, например). 

Интересно приложение, което ще бъде разгледано, е изследванията за отклнонения в 
профила на пътни или бетонни подове на индустриални обекти, като логистични или складови 
центрове, в които ще се движат машини. Изискванията към подобни обекти често се 
различават, за това няма да се спирам подробно на тях. 

В тези случаи изборът да се използва наземно лазерно заснемане на обект се прави с цел 
заснемане на цялата изследвана повърхност. Планира се така, че да се осигури достатъчно 
покритие и засъпване на данните, за възможно най-плътен облак от точки. При този тип работа 
предварително се създава високоточна инженерно-геодезическа мрежа. Тя служи за точното 
координиране на облака от точки. За контрол на получения от LiDAR облак от точки, се 
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извършват нивелачни измервания на повърхността на избрани локации, чиято кота се сравнява 
с тази от обработния облак от точки в същите места. 

Чрез извършването на задълбочен анализ на така получения общ триизмерен модел може 
да се изготви подробен доклад за характеристиките на пода, като плоскост, равнинност, 
грапавина и кривина, и оценка дали същите са съвместими с проектните изискванията. В 
допълнение към това е възможно изчертаването на изолинии, които за подпомогнат 
интерпретирането на повърхността и разликите във височина. Тук се имат предвид разлики в 
превишвнията с милиметрови стойности.  В този случай се създава възможност да се 
анализира цялата площ, с не единсвено избран пробен участък.  Това показва колко много 
информация може да се извлече от един детайлен облак от точки. 

Традиционно подобни проверки се извършват посредством профилограф, но LiDAR 
набира все по-голяма популярност с това свое приложение, тъй като методът позволява да се 
изследва цялата площ. Често пъти това което се констатира след подобни анализи е, че се 
установяват недопустими отклонения за равинността на изградения под, което налага да бъдат 
извършени корекции, като шлайфането на бетонната настилка. 

 

Фиг. 6 Сканиране на логистичен център 

 

Фиг. 7 Контури на част от бетонна подова настилка в индустриален обект 
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4.2 НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Знанието за положението, размера, формата и идентификация на отделни компоненти на 
една историческа сграда или местност, е от значение при опазването на културно-
историческото наследство. Например модел на историческа сграда осигурява ценна 
информация, за да се планират необходимите усилия по запазването или реставрирането ѝ.  

3D лазерното сканиране осигурява заснемане с висока разделителна способност за 
документиране на даден обект за опазване или проучване на евентуални рискове 
(разрушаване, корозия).  

При опазването на културното и историческото наследство LiDAR намира приложение при 
следните задачи: 

• Детайлно заснемане на обект за анализ преди физическа намеса; 
• Мониторинг за определяне на промени в структурата; 
• Пространствени анализи; 
• Генериране на геометричен модел реплика; 
• Визуализация. 

 
Следващите изображение представят заснемането на църква, построена във 

викториански готически стил през XIX век. Полученият облак от точки е оцветен в реални 
цветове.  Заснемането е извършено със скенер Leica P40, а обработката на данните – в 
програмата Leica Cyclone. Тук е използван лазерен скенер именно заради скоростта на 
заснемане, точността и възможността да се обхванат максимално добре детайли от сградата. 

 

 
Фиг. 8 Резултат от лазерно сканиране на фасада от сграда 

В случая на този проект, недостатък при заснемането чрез наземното лазерно сканиране 
се явява ограничеността на данни във високите части на един обект. Това може да се преодолее 
като се планира заснемане на обекта с безпилотен летателен апарат, оборудван с камера. 
Съвместното интегриране на тези два типа данни води до изключително добри резултати и 
детайлност. На следващите две изображения е представен резулат от заснемане на същия 
обект с дрон, за допълване на модела. 
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Фиг. 9 Резултат от интегриране на наземен LiDAR  и въздушно фотограметрично заснемане с 
дрон  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ролята на технологията в геодезическaта практика е често дискутирана тема. Вземането на 
информирани стратегически решения при изпълнението на даден проект може значително да 
подобри работата. 

Резултатите от едно наземно лазерно сканиране могат както да бъдат интегрирани за 
целите на BIM, така и за изчертаване на екзекутиви, извършването на анализи, изчисляване на 
количества и други. В тези случай, заснетия модел най-често бива георефериран, което налага 
съвместното му прилагане с традиционни геодезически методи. 

С развитието на BIM, все повече ще бъдат търсени компетенциите на геодезистите и ще се 
наблегне на това в изграждането, поддържането и управлението на подобен модел. В нашата 
индустрия имаме значително количество информация, ресурси и знания, за да промотираме 
възможностите за дигитализация при управлението на даден обект. Правилното изпълнение 
на BIM би довело до значително спестяване на време, разходи, повишаване на 
продуктивността и съгласуваност на информацията за всеки проект. 

Продуктивността на един проект зависи от правилното планиране, добрата организация и 
качествено изпълнение на задачите – оптимален процес на работа с правилните методи  
инструменти и изпълнители. 
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SUMMARY 

This publication discusses in brief the nature and advantages of terrestrial laser scanning as a spatial 
data acquisition method. The technology of terrestrial laser scanning and its possibilities are subject 
of scientific research in the area of geodesy, construction, architecture and even more over the last 
decades. The method provides point clouds data, which contains full and accurate representation of 
the geometrical parameters of the examined subject. 

The possibility of creating a three-dimensional model of buildings is described by using different 
technologies for spatial data collection. An administrative building located in the highly urbanized 
part of the Lozenets district, Sofia, was examined for the scope of the task. The building is an 
interesting because of its complex spatial geometry. The design and construction of such buildings 
poses new challenges and tasks for architects, designers and surveyors. 

Land surveying measurements with a total station and terrestrial laser scanning are used for the 
creation of the three-dimensional models. A comparison of the obtained models was made. The result 
of this evaluation indicates that the technology of terrestrial laser scanning is efficient for 
representation of high quality data with a wide scope of advantages such as high range, fast data 
processing, high precision and accurate details. 

KEYWORDS: SPATIAL DATA, TERRESTRIAL LASER SCANNING, 3D MODEL, POINT 
CLOUD 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ПРИ 
СЪЗДАВАНЕ НА ТРИМЕРЕН МОДЕЛ НА СГРАДИ 

Г. Симеонова, Г. Антова, Кр. Микренска-Чернева 

РЕЗЮМЕ 

В публикацията е разгледана накратко същността и предимствата на наземното лазерно 
сканиране като метод за набиране на пространствени данни. Технологията на наземното 
лазерно сканиране е обект на изследвания през последните десетилетия в множество научни и 
приложни области като геодезия, строителство, архитектура и други. 

Описана е възможността за създаване на тримерен модел на сгради, като са използвани 
различни технологии за получаване на пространствени данни. За обхвата на задачата е избранa 
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административна сграда, разположена в силно урбанизираната част на район „Лозенец“, град 
София. Сградата е предмет на интерес заради сложната й пространствена геометрия. 
Проектирането и изграждането на подобни сгради поставя нови предизвикателства и задачи 
пред архитекти, конструктори и геодезисти. 

За създаването на модела са извършени класически геодезически измервания с тотална 
станция и наземно лазерно сканиране. Направена е съпоставка на получените модели, като 
резултатите от нея показват предимствата на наземното лазерно сканиране като: голям обхват, 
висока точност, бързо получаване на данни и високо ниво на детайлност. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ, НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО 
СКАНИРАНЕ, 3D МОДЕЛ, ОБЛАК ОТ ТОЧКИ 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ В ГОРСКИ 
ТЕРИТОРИИ ЧРЕЗ ГИС И БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ 

СИСТЕМИ 

Мария Асенова – ЛТУ 

Стилян Ангелов – ИАГ, МЗ 

РЕЗЮМЕ 

Горите в България са над 30 % от територията на страната. Правилното им стопанисване и 
поддържането им в добро състояние осигурява различни екосистемни функции и ползи за 
обществото. Вредите по горските насажденията настъпват вследствие на биотични и 
абиотични фактори. Често те са резултат от комплексното им взаимодействие заедно с 
антропогенния фактор. Констатираните природни нарушения изискват активни действия за 
изграждане на база данни, анализ на уврежданията в среда на географски информационни 
системи (ГИС), елиминиране на пораженията и намаляване на стопанските загуби. 
Фотограметричните методи, дистанционното изследване и внедряването на ГИС са 
ефективни при диагностицирането на нововъзникнали природни нарушения в горски 
насаждения. Автоматизираната оценка и анализ на пораженията чрез ГИС съдейства за 
своевременното и успешно решаване на появилите се проблеми. Прилагането на 
безпилотните летателни системи (БЛС) за заснемане на горски територии и използването на 
БЛС оперативни данни в горския сектор у нас става с ускорени темпове през последните 
години. Необходима е преценка за практическата приложимост на данните от БЛС за 
горското стопанство. За целта са анализирани експериментални данни на различни обекти от 
картирането и оценката на вида и степента на повредите чрез ГИС по растерни данни от БЛС 
в случаи на възникнали природни нарушения поради биотични и абиотични фактори. 
Направени са изводи и препоръки относно целесъобразността на използването на 
техническите средства на БЛС и ГИС при решаване на фитосанитарни проблеми в горите. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ГИС, БЛС, горско дешифриране, състояние на дървостоите, природни 
нарушения. 
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SUMMARY 

Forests in Bulgaria cover over 30% of the country's territory. Properly managing them and keeping 
them in good condition provides various ecosystem functions and benefits for society. Forest damages 
occur as result of biotic and abiotic factors. Often they are the result of their complex interaction 
together with the anthropogenic factor. Emerging phytosanitary problems require quick forestry 
interventions to reduce the damage and limit economic losses. Photogrammetric methods, remote 
sensing and the implementation of GIS are effective in diagnosing emerging natural disturbances in 
forest stands. The automated evaluation and analysis of the damage through GIS contributes to the 
timely and successful solution of the emerging phytosanitary problems. The application of unmanned 
aerial systems (UAS) for capturing images and the use of UAS operational data in the forestry sector 
in our country has been increasing in recent years. The practical applicability of UAS data to forestry 
needs to be assessed. For this purpose, experimental data of various study sites was analyzed from 
the mapping and assessment of the type and degree of the damage through GIS, based on captured 
aerial large-scale color images from UAS in cases of natural disturbances due to different biotic and 
abiotic factors. Conclusions and recommendations have been made regarding the expediency of using 
UAS and GIS technical means in solving tree health problems. 

KEY WORDS: GIS, UAS, forest interpretation, state of forest stands, natural disturbances. 

 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРИТЕ 

При анализа на практическата приложимост на данните от БЛС за горското стопанство е 
необходимо да се очертаят по-важните предимства и недостатъци на технологията при 
особеностите на горските територии [1]. Някои от предимствата включват оперативност на 
получаваните данни, относително ниска цена при малки обекти; заснемане от неголеми 
височини (50-150 m) за получаването на качествени едромащабни изображения с висока 
разделителна способност (GSD<5 cm); възможност за използване в недостъпни и опасни зони 
и при извънредни ситуации без риск за специалистите-лесовъди; относително по-малка 
продължителност за подготовка и обучение на специализираните екипи. Към недостатъците 
могат да се посочат по-ниската производителност (особено за по-обширни територии); 
сравнително малък териториален обхват на получените отделни изображения; обработка на 
голямо количество изображения на единица територия; в някои случаи невъзможност за 
монтиране на допълнителни устройства към безпилотния апарат; увеличена зависимост от 
метеорологичните условия и потенциална опасност от механични повреди. 

Използването на БЛС данни, интегрирани в среда на ГИС, се налага като ефективен подход 
при решаването на редица инженерни задачи в горското стопанство за неголеми обекти, които 
изискват бързина, точност и оперативност. Подобен тип данни са особено необходими при 
анализа на възникнали извънредни събития, въз основа на които се разработват разчети за 
решаване на установените лесовъдски и инженерни проблеми. Прилагането на данни от БЛС, 
интергирани в ГИС, осигурява за горския сектор разнообразни продукти (актуални 
изображения, 2D ортомозайки, 3D модели, видео в реално време), бързина и ефективност на 
работата, съчетана с точност, съизмерима с нормативните изисквания за качество на данните. 
Разширяването на тези технологии дава по-голяма рентабилност при обследването на 
сравнително малки площи и обекти, за които е необходима бърза лесовъдска намеса и 
възможности за изпълнение на широк спектър от лесоинженерни задачи, изискващи 
геопространствени данни [13]. 
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Перспективите за приложения на БЛС за горите са в няколко направления: при 
инвентаризация на горските територии; при стопанисване, ползване и защита на горите от 
вредители, болести и други повреди; при ловностопанска дейност и контрол в горския сектор 
[1]. Данните, получени от заснемане с висококачествени камери от дрон, са изключително 
необходими при горски територии със стръмни наклони, недостъпни горски басейни и опасни 
терени. Чрез заснемане с инфрачервени камери се подсигурява обективно обследване на 
насажденията по състав, дървесен вид, произход, възрастова група и други лесовъдски 
показатели. Чрез актуални изображения от дрон и видео в реално време успешно се 
осъществява оперативен контрол на лесосечната дейност, залесяванията, поддръжката на 
горските пътища, проследяване на здравословното състояние на насажденията и изпълнението 
на различни мероприятия, предвидени в горскостопанските планове (ГСП). Чрез наблюдение 
с термокамери от дрон се проследява местоположението и движението на животинските 
видове, като се определят дивечовите запаси. Установяват се вредите, нанесени от дивеча, 
следи се за състоянието на ловностопанските съоръженията и бракониерството. Важно 
направление е осигуряването на актуални данни чрез БЛС, необходими за контрола и 
опазването на горските територии. Управлението на получените данни в среда на ГИС 
осигурява обективна основа за анализ и оценка на състоянието на горските масиви и повредите 
от биотичен и абиотичен характер, уврежданията от антропогенни въздействия; проследяване 
на пожарната обстановка и борбата с пожарите, противоерозионна защита, екологичен 
мониторинг и др.  

Защитата на горските територии в България обхваща мерките за опазването им от болести, 
насекоми, плевели, висши паразитни растения и други вредители, абиотични и антропогенни 
въздействия и провеждане на борбата с тях. Тези действия се организират от държавните 
горски стопанства (ДГС) и от трите специализираните териториални звена – Лесозащитни 
станции (ЛЗС) София, Пловдив и Варна, съгласно Наредба № 9 от 2019 г. [6]. Разработването 
на нови методи за бързо локализиране и картиране на новопоявили се огнища на поражения 
осигурява навременното и успешно решаване на възникналите проблеми [2], [9]. 

2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГОРСКИ 
НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ДЕШИФРИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ OT БЛС  

Обследването на горите по изображения от БЛС се осъществява чрез дешифриране по 
получените изображения на горски насаждения, незалесените горски площи и обектите от 
земната повърхност. Получените данни служат за определяне на пространственото 
местоположение на горските обекти, техните качествени и количествени характеристики, 
установяване на границите на разпространение на различни явления, процеси и получаване на 
данни за тяхната динамика. Пълнотата и достоверността на тази информация са в пряка 
зависимост от качествата на изображенията, от методите и средствата за дешифрирането им, 
както и от опита и квалификацията на интерпретатора - лесовъд или фитопатолог. 

Дешифрирането като логически процес включва няколко етапа: откриване на тематична група 
обекти; разпознаване на отделни обекти; анализ и класификация на откритите обекти; 
формулиране на изводи за същността, характеристиките и състоянието им и картиране. По 
аналогичен начин протича дешифирането на дървостоите и тяхната фитосанитарна оценка по 
изображения от БЛС (фиг. 1) [11]. В резултат на тематичното горско дешифиране се извличат 
специализирани данни с цел определяне на здравословното състояние на дървостоите. 
Картират се границите на насажденията и увредените в тях участъци. Определят се 
характеристиките на промените и повредите в горските обекти в резултат на биотични 
фактори (болести и вредители), абиотични фактори (ветроломи, ветровали, снеголоми, 
снеговали, пожарища и др.) и антропогенна намеса. [4] Приложението на фотограметричните 
методи и ГИС за получаване на пространствени данни за здравословното състояние на горите 
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чрез изображения от БЛС осигурява определяне на местоположението на проблемните 
участъци; картиране на точни граници на обектите чрез дигитализация директно по цифровите 
ортoректифицирани изображения, които са геореферирани и визуализирани в среда на ГИС; 
определяне на площите на обследваните участъци, в които са дешифрирани промени или 
повреди; оценка на степента на увреждане на насажденията и различни количествени 
параметри; обща оценка на състоянието на горските насаждения и незалесените горски 
територии.  

 
Фиг. 1. Етапи при дешифриране на фитосанитарното състояние на горски насаждения 

Технологията за визуализация, анализ и извличане на данни за фитосанитарното състояние на 
горски насаждения в среда на ГИС изисква дейностите по заснемане с БЛС да бъдат планирани 
и изпълнени по определена технологична схема (фиг. 2). В нея се включват заснемането и 
обработката на данните, създаването на крайните растерни продукти и аналитичното 
дешифриране на получените изображения. В края на технологичния процес се получават 
тематични карти и атрибутни данни за засегнатите от повреди горски насаждения. 

Класическите теренни методи оценка на фитосанитарното състояние на дървостоите и 
установяване на вида и степента на увреждане включват маршрутния и стационарния метод 
чрез постоянни и временни пробни площи [4].  

Аналогично, чрез получените от БЛС изображения, въведени в среда на ГИС, дистанционното 
изследване на горските масиви се извършва чрез анализ на зададени трасета или избрани 
площи с наличие и по-голяма концентрация на повреди. След което се локализират петната на 
повредите, картират се границите им, определят се факторите, които ги предизвикват и се 
установяват площта, вида и степента на увреждане. Профилактиката изисква във вече 
установените проблематични дървостои (подотдели) бързо да се проведе теренна проверка от 
специалист-фитопатолог, за да се предвидят и изведат съответните мероприятия за борба с 
установените болести, вредители и други повреди. 

 
Фиг. 2. Технологична схема за оценка на фитосанитарното състояние на горите чрез БЛС и ГИС 
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3. ОЦЕНКА НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ПОВРЕДИТЕ В ГОРСКИ 
НАСАЖДЕНИЯ ПО ДАННИ ОТ БЛС 

Повредите от биотичните фактори се дължат на различните типове болести и вредители по 
иглолистните и широколистните гори. Анализът на резултатите от националните 
лесопатологични обследвания показват, че въпреки относително малката площ на засегнатите 
площи в страната като цяло, някои от тях може да имат голямо местно значение [4]. Това 
изисква добро познаване на действието на вредителите и болестите, своевременно извършване 
на теренно обследване след възникване на проблема и детайлно проучване по актуални и 
разновременно въздушни и спътникови изображения. Най-засегнати в последните години са 
насаждения от естествен и изкуствен произход с възраст над 30 г. за иглолистните и над 50 г. 
за издънковите широколистни, като голям дял имат чистите култури с голяма пълнота и 
смесени насаждения, създадени от дървесни видове с голяма конкуренция. Мащабните 
повреди от сняг, лед и вятър в много райони на страната са причина за размножаване на 
насекомни вредители впоследствие. Навременното провеждане на отгледни, принудителни и 
санитарни сечи в насажденията ограничава появата и размножаването на насекомните 
вредители в тях. По-важните профилактични мероприятия на терена са почистване на 
сечищата, превозване на складираните през летния сезон материали извън насажденията (не 
по-късно от месец след сечта) или обелването на кората на стъблата, когато се налага оставяне 
в гората и районът е недостъпен басейн [8].  При текущите оперативни фитопатологични 
наблюдения и други обследвания е особено важно да се отразят всички видими повреди по 
дървостоите от абиотични и от антропогенни фактори. Те са от съществено значение за 
нейното здравословно състояние и в много случаи са потенциална заплаха за появата и 
разпространението на редица патогени и вредители. 

При инвентаризацията на всяка горска територия се предвижда картиране и теренни 
таксационни измервания, като трябва да се извърши и описание на санитарното състояние на 
насажденията [12]. В табл. 1. са обобщени най-често срещаните повреди и външни признаци 
за уврежданията. В таксационните описания на горските подотдели се записват както 
таксационните параметри, така и видът и степента на различните увреждания вследствие 
биотичен, абиотичен и антропогенен фактор или повреди oт дивеча, които се представят 
съкратено с числов и буквен код (табл. 2) [5]. Когато един дървесен вид е засегнат 
едновременно от различни повреди, се записва само най-важната. Оценката на състоянието се 
отразява чрез описание на причината, видът и степента на повредата по скала, представена в 
табл. 3 [6]. Растерните данни, получени чрез БЛС, се използват за откриване, картиране и 
оценка на повредите на горските насаждения, засегнати различните фактори. Резултатите, 
получени след дешифрирането на изображения от БЛС в среда на ГИС, включват точна 
локализация на проблемните участъци; картиране на техните граници и определяне на 
площите им по ортомозайките; пространствен анализ; оценка на вида и степента на увреждане 
на насажденията; оценка на повредите и избор на мерките за възстановяване на засегнатите 
насаждения. [1] 

Табл. 1. Видове повреди по Наредба № 18 [5] 

Вид повреди Вид повреди Вид повреди 
снеговал кривостъбленост кореново гниене 

мразобойни ветролом повреди от машини и хора 
ветровал брашнести мани промяна на цвета 
гниене некрози по листата слизотечение 

повреди от дивеч снеголоми шикалки и гали 
мразоизтегляне повреди от паша измръзвания 

ръжди рак по клоните нагризване от насекоми 
задушаване от плевели изсъхнали листа корояди 
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издребняване на листата трахеомикоза пожари 
прегаряне на кореновите шийки увяхване  

 

Табл. 2. Степен на повреда по Наредба 18 [5] 

Название на степента Вероятност за отпадане 
0 - неповредени ще оцелее 0/3 
1 л леко повредени малко вероятно да загине  1/3 
2 с силно повредени най вероятно ще загине  2/3 
3 н необратимо повредени  загиващи и загинали  3/3 

 

Табл. 3. Скала за оценка на степента на увреждане на дърветата и насажденията по Наредба 9 [6] 

Бална 
оценка 

Обезлистване, % на листата и 
короните на дърветата 

Оцветяване, % на листата и 
короните на дърветата 

Степен на увреждане 

0 0-10 0-10 0 - здрави 
1 11-25 11-25 1- слабо засегнати 
2 26-60 26 -60 2 - средно засегнати 
3 над 60 над 60 3 - силно засегнати 
4 100 100 4 - изсъхнали 

3.1. Картиране и оценка на състоянието на горски насаждения, засегнати от 
биотични фактори в среда на ГИС 

3.1.1. Анализ на насаждения с увреждане от биотичен фактор - корояди 

Създадена е база данни за територията на Държавно горско стопанство (ДГС) „Плачковци” за 
работа в среда на ГИС MapInfo Pro [9]. За целите на изследването са избрани насаждения от 5 
обекта с повреди, регистрирани в националната информационна система SYSTEM.IAG [18], в 
които все още не са проведени фитосанитарни мероприятия на терена. Тези площи са заснети 
с БЛС през периода м. август- м. септември 2016 г. В среда на ГИС са въведени векторните и 
атрибутните данни от горскостопанския план и атрибутни данни за наличните повреди в 
района, регистрирани по вид и година чрез сигнален лист в SYSTEM.IAG. В ГИС са 
интегрирани специално заснетите за района цветни изображения, получени чрез дрон Phantom 
3 Professional  [15] и висококачествена дигитална камера Sony EXMOR. Облитането на 
обектите е извършено на височини в диапазона 80-130 m, с надлъжно застъпване 70% и 
напречно застъпване 40%, време на полет 20-35 min, дължина на ивиците 0.5-1.5 km, брой на 
снимките в ивица от 110 до 510. Общият брой снимки за 5-те заснети обекта е 1244, а площта 
е 151.4 ha. След обработка на суровите данни със софтуер DronеDeploy [16] са получени 
цветни едромащабни изображения и ортомозайки на заснетите обекти с разделителна 
способност GSD (Ground Sample Distance) 3-5 cm/pix. Чрез разновременен анализ е определено 
началото на възникване на повредите в насажденията, като са използвани спътникови 
изображения в платформата Google Earth Pro, предхождащи заснемането с БЛС. 

При фитосанитарното дешифриране на изследваните насаждения са извършени следните 
дейности: установяване и картиране на засегнатите площи; определяне на действащите 
биотични и други стресови фактори; оценка на степента на увреждане на дървостоите. 
Дешифрирането на ортомозайките е извършено по визуално-аналитичен метод (фиг. 1). В 
резултат на компютърно подпомогнатия метод за работа в среда на ГИС короядните петна са 
дешифрирани по ясно изразените промени в цвета, формата и гъстотата на короните, общия 
вид на склопа, гъстотата и склопеността на насажденията, както и по оставащите повредени и 
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изсъхнали в различна степен отделно стоящи дървета (фиг. 1). Чрез инструментите на ГИС 
границите на повредените насаждения са дигитализирани от екрана и е създаден нов векторен 
слой. На всеки картиран увреден участък е направена оценка по обезцветяването и 
обезлистването съгласно нормативната скала (табл. 2 и фиг. 3) и са въведени атрибутни данни 
с бална оценка за степента на увреждане (фиг. 4). Крайните продукти от приложената 
технология за оценката на фитосанитарното състояние на насажденията включват – растерна 
база данни с цветни едромащабни изображения от БЛС и производните 2D ортомозайки и 3D 
модели, векторна и атрибутна база данни на повредите след дешифиране по еталони (фиг. 3) 
и комплексна оценка за здравословното състояние на дървостоите (фиг. 4), интегрирани в 
обща база данни на ГИС за горската територия. 

Анализът на резултатите показва, че засегнатите насаждения представляват бялборови 
култури с обща площ 28.1 ha, с възраст от 10 до 40 години и пълнота от 0.7 до 0.9. Те са 
засегнати от повреди от биотичен характер (корояди 96%) и абиотичен фактор 
(ветролом/ветровал 4%). Преобладават насажденията от 3-та степен на обезцветяване и 4-та 
степен на обезлистване. Разпределението по комплексна оценка е – слабо засегнати (1 %); 
средно засегнати (6 %); силно засегнати (3 %) и сухи (90 %). На терена те са обходени и е 
извършена преценка на състоянието, което е отразено в подадените сигнални листове в 
SYSTEM.IAG. Детайлността и едрият мащаб на изображенията от БЛС позволяват точното 
определяне на процента на обезцветяване и обезлистване на дървостоите, степента на тяхното 
увреждане и позволяват обективна комплексната оценка за състоянието им. Тя припокрива 
оценката, направена от специалисти-фитопатолози на терена преди регистрирането на 
увредената площ в SYSTEM.IAG. След получаване на данните за фитосанитарното състояние 
на дървостоите чрез БЛС и ГИС специалистите от ДГС са провели необходимите мерки, като 
са изведени санитарни и принудителни сечи в насажденията. 

 
Фиг. 3. Картиране и оценка на степента на поражения от корояди по ортомозайка чрез еталони 

 
Фиг. 4. Тематична карта и атрибутни данни за повредите в насажденията 
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3.1.2. Анализ на насаждения с увреждане от биотичен фактор - патогенни гъби 

Избрани са площи от горската територия на ДГС „Елин Пелин“, засегнати от действието на 
биотични фактори [10]. Проблемът е сигнализиран от екипа на ДГС през м. април 2019 г. в 
SYSTEM.IAG.BG, след което са извършени теренни проверки от Лесозащитна станция 
„София“. Площите със съхнещи гори и влошено фитосанитарно състояние са разположени в 
6 землища в общо 27 подотдела с площ 203.4 ha. Засегнати са чисти и смесени култури от 
черен бор на възраст от 35 до 85 години, пълнота от 0.7 до 0.9, височина на дървостоя от 13 до 
23 m, разположени на надморска височина 600-850 m. В землището на с. Саранци 
насажденията са най-интензивно засегнати от патогенни гъби (Dothistroma septosporum и 
Laphodermella).  

Изследваният обект обхваща 12 подотдела с площ 72.7 ha. За изследване на повредите са 
получени цифрови изображения чрез БЛС WingtraOne с вертикално излитане и кацане. 
Заснемането на избрания обект е извършено през м. май 2019 г. с два типа камери – стандартна 
RGB с висока разделителна способност и мултиспектрална камера с инфрачервен канал. 
Планът за летене е съставен и изпълнен чрез специализиран софтуер Wingtra Pilot. Първичната 
обработката на получените изображения от двата полета е извършено чрез Pix4D Mapper и 
Pix4D Fields. Автоматизираната класификация на изображенията е направена чрез модулите 
на Pix4D и ERDAS IMAGINE2020. 

Получените изображения с камера Sony RX1RII 42 MP с висока разделителна способност 
позволяват генерирането на детайлен 3D модел и 2D ортомозайки на заснетата площ чрез 
Pix4D Mapper. Засегнатите от патогенни гъбни заболявания насаждения са подложени на 
визуален анализ по цветните изображения. Разработени са еталони (фиг. 5) за дешифриране 
на степента на увреждане на насажденията в 5 степени – незасегнати (здрави); слабо, средно, 
силно засегнати (в зависимост от промяната в цвета, големината на короните и начина на 
разпределение) и напълно повредени.  

 
Фиг. 5. Еталони за оценка на степента на увреждане по цветни изображения от БЛС 

Използваната втора камера е мултиспектрална MicaSense RedEdge M с 5 спектрални канала 
(Blue, Green, Red, Red Edge, Near IR) и разделителна способност GSD 8.2 cm/pixel при 
височина на летене 120 m. Близката инфрачервена зона прави изображенията подходящи за 
изследване на растителността и извличане на точна геометрична и качествена информация 
относно жизнеността и здравословното състояние на горите. Непосредствено след полета и 
заснемането на обектa е извършен многоканален анализ на изображенията, получени с 
MicaSense RedEdge (RE) чрез софтуера Pix4D Fields. Използван е индекс на растителността 
NDRE=(NIR–RЕ)/(NIR+RE) (Normalized Difference Red edge Index). Резултатът и 
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специализираната карта са готови за използване около 30 min след кацането на дрона. 
Извършено е сравнение между получения резултат от автоматизирания многоканален анализ 
чрез NDRE в три класа и визуалното дешифриране на цветните изображения и определянето 
на степента на поражение. Съставена е тематична карта на фитосанитарното състояние по 
степен на повреда (фиг. 6).  

  
Фиг. 6. Резултат от автоматизирания анализа чрез NDRE и карта на степента на увреждане чрез Pix4D 

Чрез софтуера ERDAS IMAGINE2020 изследваният обект е визуализиран като цветна 
композиция от канали 3, 2, 1 и в условни цветове чрез комбинация от канали 4, 3, 2 с 
инфрачервения канал NIR. Тези комбинации са необходими за автоматизирания анализ на 
засегнатите от биотичен фактор увредени площи в изследвания обект. В процеса на анализ на 
дървесната растителност са приложени три подходящи вегетационни индекса [20]: 
NDVI=(NIR–Red)/(NIR+Red) (Normalised Difference Vegetation Index), DVI=NIR–Red 
(Difference Vegetation Index) и RVI=NIR/Red (Ratio Vegetation Index). В резултатите ясно се 
разграничават засегнатите от патогенни гъби насаждения в определен цвят, изобразени като 
отделни структурни елементи. Полученото изображение след прилагане на NDVI (фиг. 7) е 
подложено на автоматизирана класификация без обучение, анализ на яркостите на пикселите 
в изображението и причисляването им към зададен брой спектрални класове. Приложени са 
два алгоритъма - K-means clustering с 3, 10 и 36 класа и Isodata 10 (Iterative Self-Organizing Data 
Analysis Technique). Класификацията без обучение е сравнена с резултата, получен със 
софтуера чрез Pix4D (фиг. 7 и фиг. 8). 

 

Фиг. 7. Локализиране на повреди чрез прилагане на NDVI индекс и К-means алгоритъм (3 и 36 класа) 

 
Фиг. 8. Локализиране на повреди чрез RVI индекс и класификация без обучение с К-means с 36 класа 
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3.2. Картиране и оценка на състоянието на горски насаждения, засегнати от 
абиотични фактори в среда на ГИС чрез данни от БЛС 

Повредите от абиотичните фактори са причинени най-вече от силни ветрове и бури, лавини и 
обилни снеговалежи, поледици, градушки, екстремни температури, нарушен воден или 
хранителен режим на почвата, наводнения или продължителни суши и други. Обикновено в 
по-голяма степен страдат по-възрастните и по-изредените гори. Снеголоми, снеговали и 
ветровали се наблюдават по-често в иглолистните, а ветроломи - в широколистните гори. 
Повредите от отрицателна за гората антропогенна дейност най-често са незаконни сечи, 
горски пожари, неправилно стопанисване, рекреационно натоварване, прекомерна паша, 
вредни газове и концентрацията на други токсични вещества в атмосферата, замърсяване на 
почвите и др. [7]. През последните години абиотичните повреди, а в резултат на това - масовата 
поява на вредители и болести, се засилват не само в България, но и на Балканите и в други 
райони на Европа. Масовите повреди от снеголоми, снеговали, ветроломи и ветровали в 
иглолистните култури заедно с климатичните изменения създават условия за силно 
размножаване на короядите [1]. Всички тези фактори въздействат върху индивидуалната и 
груповата механична устойчивост на дърветата, което ги прави силно податливи на абиотични 
и други фактори, а останалата изсъхнала дървесна маса е потенциално изложена на риск от 
пожари. 

3.2.1. Анализ на насаждения с увреждане от абиотичен фактор 

Обект на изследване са горски територии  на ДГС „София“, пострадали от абиотични фактори 
– повреди от мокър сняг и лед. [3]. Първоначалната информация за настъпил снеголом в 
района е за насаждение от зелена дугласка (Pseudotsuga menziesii Franco). За първото 
тримесечие на 2021 г. в SYSТEM.IAG.BG за обекта са регистрирани 17 сигнални листа в 
землището на с. Балша. Всички повреди са от абиотичен характер, като преобладаващата 
степен на повреда е „силно засегнати“, а основните засегнати дървесни видове са белият бор 
(Pinus sylvestris L.) и черният бор (Pinus nigra Arn.).  

След заснемането на обекта през м. април 2021 г. чрез БЛС с RGB и NIR камера са 
регистрирани още 14 сигнални листа в същото землище. При предварително проучване на 
разновременни спътникови изображения чрез Google Earth Pro са открити и други насаждения, 
страдащи от съхнене. Създадена е специализирана база данни на ГИС за изследваната 
територия в среда на софтуера QGIS [19] - векторен слой, с границите на подотделите на 
обекта; атрибутна база данни с таксационните характеристики на насажденията според 
действащия горскостопански план от 2019 г. и слой с обобщените данни от регистрираните 
сигнали листове в SYSTEM.IAG.BG. 

Заснемането на обекта е направено чрез дрон SenseFly „eBee classic“ [17] тип фиксирано крило 
с две камери - RGB 16.1 Mpix (Canon IXUS 127 HS) и мултиспектрална NIR камера (Canon 
ELPH 110 HS-NIR). Те осигуряват подходящи изображения за извличането на точна 
геометрична и качествена информация относно жизнеността и здравословното състояние на 
дървостоите. Планът за летене е съставен с продукта eMotion 3.0 за БЛС от серията „eBee“ с 
площ за заснемане 73.4 ha. Избраната GSD е 5.1 cm/pix при височина 145.9 m. Планирани са 
общо 13 ивици със застъпване 70% и времетраене 30 min за полет. За точно георефериране на 
изображенията и тяхното планово привързване предварително е създадена и измерена по бърз 
статичен RTK метод мрежа от 5 наземни контролни точки. След изпълнението на летателния 
план с RGB камера са получени 318 изображения, а с NIR камерата – 311, които са обработени 
фотограметрично и са генерирани детайлни ортомозайки чрез софтуера Agisoft Metashape [14]. 

Дешифрирането на засегнатите от повреди насаждения е извършено по методика, базирана на 
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Приложение № 7 на Наредба № 18 [5], след адаптирането й за работа в среда на ГИС (табл. 4). 
Степените на увреждане са класифицирани по цвета и структурата на изображението, както и 
по визуално определения процент на загиналите дървета и на оставащите живи такива. На фиг. 
9 са показани еталони на засегнати насаждения за всяка степен на повреда.  

Табл. 4. Бални оценки и степени на увреждане на насажденията 

Бал % загинали 
дървета 

% живи 
дървета 

Степен  
на увреждане Цвят Структура 

0 0-10 90-100 0 – здрави зелен цвят гладка 
1 20-30 70-80 1- слабо засегнати преобл. зелен цвят, бежови и сиви петна нехомогенна 
2 40-50 50-60 2 - средно засегнати зелен, бежов и сив цвят нехомогенна 
3 60-80 20-40 3 - силно засегнати бежов цвят, наличие на зелени петна нехомогенна 
4 90-100 0-10 4 - напълно повредени бежов и сив цвят нехомогенна 

 
Фиг. 9. Еталони за оценка на горски насаждения по степен на повреда 

В среда на QGIS по ортомозайката от RGB камерата са картирани засегнатите участъци по 
степени на повреда. В резултат на картирането е създаден нов полигонов слой и карта с 
границите на засегнатите от повреди площи (фиг. 10). Чрез  QGIS е направено припокриване 
(сечение) между слоя с повредите и слоя с границите на подотделите и автоматизирано е 
получено каква част от площта на подотделите е засегната от повреди (табл. 5). 

 
Фиг. 10. Векторен слой и карта на засегнатите подотдели по степен на повредата 

Табл. 5. Обобщена таблица с оценка на повредите в засегнатите територии 

№ Степен повреда Площ, m2 Вид повреда % повалени % сухи стоящи % живи  
1 4 33817 абиотичен/биотичен 90 5 5 
2 3 33642 абиотичен 80   20 
3 4 6270 биотичен/абиотичен 10 80 10 
4 4 15262 абиотичен/биотичен 80 10 10 
5 4 2439 абиотичен 95   5 
6 2 29267 абиотичен/биотичен 35 5 60 
7 4 17993 абиотичен/биотичен 90 5 5 
8 4 53949 абиотичен/биотичен 90   10 
9 2 8576 абиотичен 40   60 

10 1 34424 абиотичен 30   70 
11 1 6253 абиотичен 20   80 

общо   241892         
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Ортомозайката, получена от NIR камерата, е използвана за изчисляване на вегетационния 
индекс NDVI за анализ на състоянието на насажденията (фиг. 11). На фиг. 11 б) е показана 
култура от зелена дугласка (подотдел 328:р), като индексът има стойности над 0.5. 
Следователно листата на дърветата имат голямо количество хлорофил и общото състояние на 
насаждението е добро. На фиг. 11 а) са показани култури от бял бор и черен бор със значително 
по-ниски стойности - около нулата и по-малки от нула означават липса на растителност, като 
снегът също е с отрицателни стойности. Стойностите на NDVI около 0.3 на фиг. 11 са 
изобразени в жълт цвят и кореспондират с наличие на тревна покривка или насаждения с 
влошено състояние. Широколистните насаждения също са ниски стойности на NDVI, тъй като 
към датата на заснемането на обекта (м. април) дърветата все още са без листа. На фиг. 12 е 
показано сравнение на полигоните картирани по RGB, визуализирани върху NDVI от 
изображението от NIR камерата. 

Фиг. 11. Стойности на NDVI в насажденията  а) от бял бор и черен бор и  б) от зелена дугласка 

 
Фиг. 12. Дешифриране на изображението от RGB камерата и изчертаване на полигон от 4-та степен  

Въз основа на изчислените площи чрез средствата на ГИС и данните от горскостопанския план 
е определено прогнозното количество повалена дървесина в полигоните с повреди от 4 до 1 
степен. Данните за запаса са взети от ГСП, като всеки подотдел се редуцира със засегнатата 
площ, спрямо общата площ. От общата площ на полигони с 4-та степен на повреда 12.973 ha 
прогнозно могат да се добият 3560 m3, или приблизително 275 m3/ha (табл. 6).  

Табл. 6. Прогнозни количества повалена маса от полигоните от 4-та степен 

полигон № степен на повреда площ, m2 прогнозни количества, m3 m3/ha 
1 4 33817 890 263 
3 4 6270 70 112 
4 4 15262 410 269 
5 4 2439 70 287 
7 4 17993 610 339 
8 4 53949 1510 280 

общо   129730 3560   

Полигонът от 3-та степен има запас от 1170 m3. Съгласно приетата методика при степен на 
повреда „силно засегнато насаждение“ пострадалата дървесина представлява 80% от общия 
обем, в случая – 936 m3, или 278 m3/ha. В заключение може да се обобщи, че върху две трети 
от картографираните площи (16.3 ha, или 67.5%), които са от категориите „силно засегнати“ и 
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„загинали насаждения“, прогнозното количество пострадала дървесина, която би могла да се 
добие, е приблизително 4500 m3, или 275 m3/ha. Насажденията от 1-ва и 2-ра степен не влизат 
в изчисленията, поради значително по-ниския процент повреди. Планирането на мероприятия 
за усвояване на дървесината и намаляване на щетите от повредите включва бързо усвояване 
на падналата дървесина от подотделите с най-високата 4-та степен (загинали насаждения), за 
да се предотвратят евентуални бъдещи каламитети на насекоми. В следващите три години се 
прави оценка на възобновяването (дали то се осъществява по естествен начин, а ако е 
необходимо собственикът на горската територия предприема действия за изкуствено 
възобновяване и залесяване в 2-годишен срок).  

Разпределението на извършените дейности по оценка на щетите от абиотични фактори с 
дистанционни средства в конкретната разработка включва: залагане на контролни точки и 
извършване на измерванията по бърз статичен RTK метод  (~2 h); съставяне на план за летене 
и настройване на дрона (~30 min); извършване на 1-ви полет (30 min); смяна на камерата и 
извършване на 2-ри полет (30 min); георефериране на получените изображения (~15 min); 
обработка на данните от измерванията (~1 h); фотограметрична обработка на изображенията, 
орторектификация, генериране на ортомозайки (1 ден); анализ и дешифриране на 
ортомозайките в среда на ГИС, картографиране на засегнатите площи и прилагане на NDVI 
(1 ден); обобщаване на данните за картографираните участъци с повреди, експертна оценка на 
щетите, изчисляване на приблизителен запас, който може да се усвои от засегнатите площи 
(1 ден) или общо около 4 дни.  

4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Използваната методика за изследване на природни нарушения в горите и анализа на 
приложените технологични схеми (т. 3.1 и 3.2) доказват практическата си приложимост за 
оценка на повреди от биотичен и абиотичен характер чрез постигнатите бързина на работа и 
осигурена точност в постигнатите резултати, докато традиционните горскостопански 
практики са трудоемки и с голям дял на теренна работа за специалистите.  

Чрез дистанционни средства и ГИС в кратък период от време (до няколко дни) са получени 
актуални данни непосредствено след възникналото събитие - повреда от биотични или 
абиотични фактори. В среда на ГИС по изображения от БЛС с висока разделителна способност 
успешно са локализирани и картирани засегнатите горски насаждения. Бързо и точно е 
установена засегнатата площ, направена е оценка на вида и степента на увреждане, като е 
направена предварителна оценка на обема на пострадалата дървесина. Методиката спомага за 
правилен избор на мерки за извеждане на необходимите фитосанитарни и лесовъдски 
мероприятия и намаляването на икономическите загуби от подобни природни нарушения. 

Заснемането с БЛС на горските територии с RGB камера с висока разделителна способност е 
напълно достатъчно за откриване и точно картиране на засегнати от природни нарушения 
горски площи. Чрез заснемането на територията с мултиспектрална NIR камера се създава 
възможност за допълнителен детайлен анализ на растителността и по-точна оценка на вида и 
степента на повредите и състоянието на увредените насаждения. Ортомозайките, получени по 
изображения от БЛС, са подходящи за картиране, извличане на графични и количествени 
данни и получаване на продукти, съвместими с точността на горскостопанската карта. 
Приложеният технологичен подход спестява усилия на специалистите лесовъди, тъй като 
извършваните традиционни теренни работи са бавни, трудоемки и с рискове за екипа. 

Предложената технология чрез заснемане с БЛС и обработка на данните чрез ГИС е 
подходяща за навременното извличане на достоверна информация за засегнатите от природни 
нарушения горски насаждения непосредствено след подаден сигнал в националната 
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информационна система. Това води до многократно по-висока степен на оптимизиране на 
процеса по провеждане на фитосанитарните мероприятия и усвояване на падналата дървесина. 
Целесъобразно и препоръчително е освен подаването на сигнален лист в националната 
система SYSTEM.IAG.BG заинтересованите институции (ДГС, ЛЗС, РДГ, ИАГ) да 
организират заснемането на обекта с БЛС във възможно най-кратки срокове след 
първоначалния сигнал за повредите.  

Методиката и технология на изследване чрез ГИС на засегнатите от повреди насаждения 
позволява създаване и поддържане на актуална векторна и растерна база данни за повредите в 
горите у нас. Чрез периодично заснемане на засегнатите територии с БЛС тя може 
своевременно да се обновява и по този начин да бъде полезна за специалистите лесовъди и 
фитопатолози при изследване на динамиката в развитието на дървостои, засегнати от 
природни нарушения.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асенова, М. 2017. Изследване на състоянието на горски насаждения по цифрови изображения от безпилотни 
летателни апарати. Управление и устойчиво развитие, 6, 106-113. 

2. Асенова, М. 2021. Приложение на ГИС в технология за управление и опазване на горски територии, засегнати 
от природни нарушения. ISCME’21, Сборник доклади, 65-71. 

3. Асенова, М., С. Ангелов. 2022. Изследване на повреди от абиотични фактори на горски насаждeния чрез 
дистанционни средства. Наука за гората, 2, 85-104. 

4. Мирчев, С., Овчаров, Д. 2013. Защита на горите. С., Издателска къща при ЛТУ, 1-10, 63-68. 

5. Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии. МЗХ. ДВ 82/2015. 

6. Наредба № 9 от 5 декември 2019 г. за защита на горите от вредители, болести и други повреди (предстои да 
влезе в сила през юни 2020 г.). 

7. Роснев, Б., П. Мирчев, Г. Георгиев, П. Петков, Я. Найденов, Г. Цанков, Д. Овчаров, А.Пенчева, С. Бенчева, С. 
Мирчев, Д. Дойчев, М. Георгиева, Х. Томовски, М. Матова, Ръководство по защита на горите, Част II, Методи за 
наблюдение, сигнализация, лесопатологично обследване, прогноза и организация на борбата с болести и 
вредители в горите, 2007, 127 с. 

8. Ценов, Ц., Владимиров, В., Николов, Н. Съхнене на горите в България. сп. „Гора”. бр. 10. 2014. стр. 2-6. 

9. Asenova, M. 2018. GIS-based analysis of the tree health problems using UAV images and satellite data. SGEM 2018, 
Conference Proceedings, Vol. 19, Issue 3.2, p. 813- 820. 

10. Asenova, M., M. Danailova. 2020. Аpplication of NDVI indices in studying forests affected by biotic factors using 
UAV data. Cartography & GIS‘2020, Proceedings, 1, 717-726.  

11. Burleigh, J., Ebata, T., White, K.J., Rusch, D., Kope, H. (Eds.). Field Guide to Forest Damage in British Columbia, 
368 p. (Joint publication No 17), 2014. 

12. Minařík, R., Langhammer, J. 2016. Use of a Multispectral UAV Photogrammetry for Detection and Tracking of Forest 
Disturbance Dynamics. Int. Arch. Photogram. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B8, 711–718. 

13.  Ciesla, W. Remote sensing in forest health protection. US Department of Agriculture, Forest Service, RSAC, Salt 
Lake City, pp. 20-58, 2000. 

14. AGISOFT https://www.agisoft.com/support 

15. DJI Phantom https://dji.com/phantom-3-pro 

16. Dronе Deploy http://support.dronedeploy.com 

152



17. SENSEFY https://www.sensefly.com/app/uploads/2021/01/Booklet-SF-CERTIFIED-OPERATOR.pdf 

18. SYSTEM IAG http://www.system.iag.bg/ 

19. QGIS https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/index.html 

20. VEGETATION INDICES. ERDAS IMAGINE. Documentation Portal. HEXAGON GeoSpatial. 
https://hexagongeospatial.fluidtopics.net/r/pWMRSd2zrKmOxN_x64q27A/74a2K4GchiRAdlmYVooOVA 

 
 
Доц. д-р Мария Асенова 
Лесотехнически университет 
Aдрес:София, 1797 
бул. „Св. Климент Охридски” №10 
e-mail: m_asenova@abv.bg; asenova.maria@gmail.com 
 

 

AFFILIATIONS 

Assoc. prof. PhD Maria Asenova 
University of Forestry Sofia, Bulgaria 
Address :10, Sv. Kl. Ohridski Blvd. 1797 Sofia, Bulgaria  
Phone number: +359 888 936 370 
Email e-mail: m_asenova@abv.bg; asenova.maria@gmail.com 
 

153

mailto:asenova.maria@gmail.com


XXXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИМ 
СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ 
София, 02 – 04 ноември 2022 

XXXII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 
Sofia, 02 – 04 November 2022 

Точност на триизмерни модели на земната повърхност, 
генерирани по метода SfM-PPK от изображения заснети с 

безпилотни летателни системи (БЛС) 
Дейвис Динков 

РЕЗЮМЕ 

Геометричната точност на триизмерни цифрови модели на земната повърхност (DSM), 
получени от изображения, заснети от БЛС и обработени чрез използване на фотограметричен 
SfM- метод (структура от движение), зависи от няколко фактора, включително дизайн на 
полета, качество и калибриране на камерата, SfM-алгоритми и методи за георефериране. 

Този документ се фокусира върху точността на метода SfM-PPK за георефериране на 
триизмерните облаци точки (първоначален и сгъстен), които са базови цифрови продукти за 
изработка на повърхностни модели (DSM) на земната повърхност. 

Изследването е извършено върху два тестови района в планински територии (Тестов район №1 
- Плана – 4.14 ха, Тестов район №2 - Врачански Балкан – 10.5 ха) като за прилагане на метода 
PPK са използвани комплекти от едночестотни и двучестотни GNSS приемници (за базова 
станция и мобилен приемник, монтиран на БЛС). Извършени са полетни мисии с различни 
конфигурации на камера / БЛС : 1) DJI Phantom 4 pro; 2) DJI Matrice 600 (Sony RX1RII); 3) 
VTOL QUANTUM Trinity (Sony RX1RII). Средната разделителна способност на генерираните 
ортофотомозайки и триизмерни модели на теренната повърхнина (DSM) е 2-3 см. За оценка 
на точността са използвани контролни и валидиращи точки, които са измерени с 
прецизен двучестотен GNSS приемник в RTK режим.

Нашият анализ показа, че прилагането на директна георефернция на изображенията, без 
използване на контролни точки, осигурява планиметрична точност на модела RMSExy: 0.02до 
0.12 cm, в зависимост от конфигурацията. При добавяне на една контролна точка, точността е 
съпоставима както при прилагане на индиректен метод за георефериране (използване на 
контролни точки (GCP)). Систематичната грешка във височина обаче е актуален проблем при 
тази методология. Няколко полета показаха вертикално отместване, което може да бъде 
коригирано също чрез използването на една единствена контролна точка. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: PPK; ДИРЕКТНО ГЕОРЕФЕРИРАНЕ, ОБЛАЦИ ТОЧКИ, СТРУКТУРА ОТ ДВИЖЕНИЕ
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Accuracy of 3D models of ground surface produced by the SfM-PPK 
method from images of unmanned aerial systems (UAS) 

Davis Dinkov 
ABSTRACT 

The geometric accuracy of three-dimensional digital land surface models (DSM) derived from images 
captured by UAVs and processed using the photogrammetric SfM (structure-from-motion) method 
depends on several factors, including flight design, camera quality, and calibration, SfM-algorithms 
and georeferencing methods. 

This paper focuses on the accuracy of the SfM-PPK method for georeferencing the three-dimensional 
point clouds, which are the basic digital products for making surface models (DSM) of the Earth's 
surface. 

The research was carried out on two test areas in mountainous territories (Test area No. 1 - Plana - 
4.14 ha, Test area No. 2 - Vrachanski Balkan - 10.5 ha). To apply the PPK method, sets of single-
frequency and dual-frequency GNSS receivers were used (for a base station and a mobile receiver 
mounted on a UAV). Flight missions were performed with different camera / UAV configurations: 
1) DJI Phantom 4 pro; 2) DJI Matrix 600 (Sony RX1RII); 3) VTOL QUANTUM Trinity (Sony
RX1RII). The average resolution of the generated orthophoto mosaics and three-dimensional terrain
surface models (DSM) is 2-3 cm. Control and validation points were used to assess the accuracy,
measured with a precision dual-frequency GNSS receiver in RTK mode.

Our analysis showed that the direct georeferencing of the images, without using control points, 
provided a planimetric accuracy of the RMSExy model: 0.02 to 0.12 cm, depending on the 
configuration. When adding one control point, the accuracy is comparable to applying an indirect 
georeferencing method (using control points (GCP)). However, systematic height error is a current 
problem with this methodology. A few fields showed vertical offset that could be corrected using a 
single control point. 

KEYWORDS: PPK; DIRECT GEOREFERENCING, POINT CLOUDS, STRUCTURE-OF-
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NATURAL HAZARDS: A GUIDE FOR THE SAFETY OF PEOPLE 
AND PROPERTY 

Boyko Ranguelov, Ruben Paul Borg, Rumiana Glavcheva, Edelways Spassov, 
Fathimath Shadiya 

SUMMARY 

The objective of the Guide for the safety of people and property is to promote specific knowledge 
about different effects and aspects of natural and anthropic hazards, not considered in regulations. 
Earthquakes and secondary effects of earthquakes, erosion, landslides (especially deep sliding 
surfaces), rock falls, abrasion, suffusion, radon and electromagnetic pollution by GSM operators, TV 
and Internet providers, influence of nearby antennas, electric power lines, icing and disruption 
especially for the energy and information supply lines (electricity, gas and oil pipelines, satellite 
transmissions, etc.) are among the hazards which treaten the human lives and the safety of property.. 
Some of the hazards are considered in regulations (for example eartquakes, winds’ loads, 
electromagnetic and radiation intensity etc.), but most are not. The focus of this study is to promote 
the concept of a guide for the safety of people and their properties, from the effects of hazards which 
are not considered in regulations.  

KEYWORDS: NATURAL HAZARDS, SAFETY GUIDE, HUMANS AND PROPERTY 

1. INTRODUCTION

The real estate business is focused on different parameters, including location, view, comfort, size 
etc. and other factors. Project investors usually refer to codes and construction regulations. (for 
example vertical and horizontal stability, soil – structure interaction, anti-seismic measures) etc.  
Property buyers are mainly interested in price, location, size, comfort, etc. of the property on the 
market. Possible hazards and risks which the property (buildings, land, parks, recreation areas, etc.) 
is exposed to may be overlooked. This study is focused on the extent of knowledge among different 
stakeholders including property owners,  real estate agents and development companies’ The 
knowledge of different known or less evident hazards has an influence on  critical factors including 
property price, quality and comfort. The perception of risk is an important parameter for property 
sellers and buyers  and in turn affects the safety of property owners.  

1.1. The Knowledge Gap 

A lack of knowledge about threats to human health and life, and property (buildings, land and other 
varieties of property) could be an important contributing factor for the cost-benefit analyses as well 
(for example the local ground condition variations frequently lead to unexpected instabilities). During 
the last years there havebeen some minor attempts to exploit Hazard Maps and other data to support 
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buyers in the analysis of the risks of fires, floods and other climatic disasters, when searching for a 
new house [16] (www.nytimes.com).  

Anthropogenic hazards have also been considered in some cases, through methods which help 
occupants appreciate threats.  [17] (www.classicrealtyva.com). However these initiatives are non-
exhaustive and not systematic in general.  

1.2. Importance of knowledge 

The knowedge concerning hazards and risks is critical. The secondary effects of strong earthquakes 
could include aftershocks, co-seismic faults and cracks, liquefaction, tsunamis, avalanches, activated 
landslides and stone falls; these may not be included up to now in codes or regulations. The effects 
of the above mentioned phenomena were frequently observed in the past [3] and in more recent cases 
[4]: tsunamis for nearshore areas and submarine and on earth surface landslides [5], floods (river 
beds), winds (tornadoes, hail storms and other meteorological hazards), ocean rips and avalanches, 
etc.  All of the mentioned threats have specific behavior frequently expressed through nonlinear 
functions [16]. 

There is a significant lack of knowledge concerning local hazards, and multi-hazards which a property 
is exposed to during its lifetime  [1]. 

It is difficult to assess the impact of specific hazards, unless there is sufficient knowledge which is 
provided by experts and specialists in specific fields for different hazards [19]. If this knowledge is 
available in advance, it will influence the market price of the real estate both for sellers and buyers. 
It further strengthens the real estate business, supports insurance companies and provides for 
improved safety of people and property.  

2. THE GUIDE – STUCTURE AND RECOMMENDATIONS

The intended Guide is based on wide knowledge with reference to varied specialized expertise in 
different scientific and practical disciplines – engineers, scientists in the fields of geology, 
geophysics, meteorology, radiology  and so on, experts familiar with codes, rules and regulations, 
medical specialists, etc. (for example Brouchev et al., [9]). 

The Guide must present knowledge in a detailed yet simplified manner which can beunderstood and 
is suitable for non-specialists (real-estate agents, investors, owners). 

The Guide must contain general instructions on how to assess and avoid (when possible) the threats 
to people and property. It is structued in different key chapters. 

Each chapter is intended to include [6]: 

- Short, simple and understandable definitions, physical description of the phenomenon –
expected magnitude, intensity, size, quantity, etc.;

- Peculiarities of each specific locality and its vulnerability to the existing and expected
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hazardous phenomena; 

-  Possible negative effects to the property and/or the humans (damages, collapses, health 
problems, psychological consequences, etc.); 

- Ways to reveal or investigate the phenomena; 

- Ways to avoid and/or to eliminate these negative effects; 

- Reflection to the safety, comfort and price of the property. 

There are also some new tendencies of the property assessment related to the hazards. 

For example: 

 Ability of the owners to react adequately to the warnings issued by the early warning systems 
[20]. The early warning systems are an important innovation; 

 Nearest location to the evacuation roads to perform successful evacuation, especially in case 
of time deficit warnings (for example - earthquakes, nearshore tsunamis, tornadoes, etc.); 

 Possibilities to eliminate the negative effects of risks by simple and effective measures given 
through instructions by specialists. 

The idea is to create an understandable guide effective by simplicity, explainability and easy 
performance in the everyday practice of the real estate agents and companies, as well as buyers and 
population. 

The structure can cover different topics (for example [22]): 

 Introduction to risk framework 

 Definition of hazard, exposure, vulnerability and risk 

 Introduction to hazards – physical properties, measurable units, etc. (including typical significant 
examples of the past)   

 Natural hazards: Earthquakes, Landslides, Cyclones, Tsunamis, Flooding, Storms (hail, snow, 
wind, dust, sand, etc.), Radioactivity, Volcanic eruptions, etc. 

 Anthropic: Fires, Electromagnetic pollution and other anthropogenic hazards.  

 The nature of multi-hazards - conditions, complexity and negative effects 

 Typology of losses – From single to multiple consequences 

 Nonlinearities of the damages 
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 Hazard assessment, Exposure assessment, Vulnerability assessment 

 Integrating the risk framework with impact 

 Why, when and how the hazard becomes a disaster? 

 How to protect against natural and anthropogenic risks, etc. 

3. A CASE STUDY (SOFIA SEISMIC HAZARD AND SECONDARY EFFECTS OF 
EARTHQUAKES) 

In Bulgaria it is reported that there are more than 60 natural hazards and dangerous phenomena [9]. 
Only 9 out of them (less than 20%) are included in the codes and regulations to the new building 
constructions. All of the remaining hazards and dangerous phenomena have a wide distribution 
throughout the country, but  their effects and influence on new or existing properties is ignored. Due 
to this many new owners are unaware of the natural and anthropogenic hazards that frequently lead 
to a negative impact on their property. 

Seismic hazard is considered by the seismic code of Bulgaria [18] and provides protection for 
constructions to withstand earthquakes with intensity of up to IX MSK degree [21].  

There are several threats related to the seismic hazard, unfortunately not assessed or regulated by any 
code.Without any consideration, these lead to dangerous phenomena, such as liquefaction, activation 
of landslides or avalanches, appearance of seismic surface cracks and co-seismic dislocations, etc. 
(Table 1). Table 1 reports the hazardous phenomena/effects and their physical characteristics, 
together with important recommendations for stakeholders. 

The epicenters of known seismic events are presented in Figure 1. The spatial distribution is diffused, 
with activity concentration along some well-known faults (for example – Vitosha fault) (Йосифов et 
al., [13]). The Vitosha fault generates the strongest earthquakes during the considered time interval 
(Glavcheva et al.,[14]). 
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Figure 1. Seismicity of Sofia and surroundings with active faults (Matova, Glavcheva,  2009 [14]). 

The depth distribution of seismic sources along the Vitosha fault (Fig.2) shows that the active depth 
of earthquake generation extends down to 15-18 km. In the same time, such a distribution is useful 
to assess the depth of past and impending earthquakes. The seismic source depth has a direct effect 
to the buildings stock; it has been explicitly demonstrated that the shallower seismic events have more 
destructive potential than the deeper ones. 

 

Figure 2. Depth distribution of the earthquake hypocenters along the Vitosha fault  (Matova, Glavcheva [14]) 
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Table 1. Seismic danger and related hazards and their parameters for practical use by people 

Hazard Parameter Vulnerable objects: Source of 
information 

Rules Measuring 
unit 

Recommenda
tion 

Earthquake Vibration Man-made structures 
and people 

Seismic code 
and intensity  

+ Intensity (Ii), 
acceleration  

Lowest value        
of Vs_30 

Earthquake Surface 
dislocations 

Man-made structures 
and people 

Maps - meters Avoid 

Earthquake 

 

Avalanches 
(winter time) 

Man-made structures 
and people 

Monitoring - volume Avoid 

Ground 
conditions 

Liquefaction Man-made structures 
(then people), Land 

Maps Vs_30 - m/s High Vs_30 

Type of rocks Hardness Man-made structures 
(then people) 

Geology maps + Rigid 
modulus 

Hard rocks 

Underground 
water 

Water level Man-made structures 
(then people) 

Maps - m Deeper is 
better 

Landslides Volume, 
velocity 

Man-made structures, 
People, Land 

Maps - Size (m3, m/s) Avoid slides 

 

It is important to mention that the seismic code does not consider separately the local and regional 
seismic sources [7]. The local sources are much more dangerous for the building stock than the 
regional. If the distance is more than 50 km from the known seismic sources in Bulgaria, the 
probability to expect serious destructions from earthquakes generated by these sources, is rather low. 
Usually the  buildings (man-made structures)  are generally equipped to handle vertical forces arising 
from the dead and live loads, but may not be able to withstand later earthquake forces. Thus horizontal 
load vibrates walls, floors, columns, beams and the connectors that hold them together. The difference 
in movement between the bottom and top of buildings creates extreme stress, causing the supporting 
frame to exceed its capacity and the entire structure to collapse. The important local and regional 
seismic sources contributing -to the seismic risk in Sofia are systemized in Table 2. The most 
important parameters are the expected maximum magnitude Mmax, the depth of the hypocenter 
(averaged and considered for all sources) and the distance between the seismic source and the 
interested site. The frequency content of the seismic waves emitted by each source is an important 
parameter about the expected resonance effects. The important exception is the Vrancea source as 
indicated in Table 2. 
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Table 2. Local and far field dangerous seismic sources for Sofia region, expected maximum magnitude and  level 
of seismic risk 

 

The ground condition is another parameter which increases or decreases the seismic influence – 
sometimes up to 2-3 intensity degree variation around intensity of earthquake on the average ground 
conditions determined by geologists. From  actual measurements and observations it is proved that 
hard rocks are much more stable than sediments. The sedimentary rocks also differ in their properties 
– marbles and lame stones are much more stable than the alluvium and diluvium (not consolidated 
sand, gravel and silt). To assess the influence of the ground conditions to the seismic hazard the Vs_30 
maps are constructed. Such a map for Sofia and surrounding areas is presented in Fig.3.  The Vs_30 
is an average parameter presenting the velocity of secondary waves (S- seismic waves, the most 
destructive ones) down to 30 meters depth, including hardness of the rocks, underground water level, 
ability to liquefaction, etc. The highest velocity means the highest stability of the ground and vice-
versa – the lowest velocity means the lowest stability [10].  

The simplified approach needs to present in table form (Table 3) the sensitivity of the building types 
to the influence of the seismic waves on the construction of the building, considering their resonance 
properties as well.  The resonance effect is a heaviest factor responsible for the building stability. 
Own resonance frequency is strongly magnifying the vibrations of the construction, leading to its 
destruction. 

Source Type of source Distance 
to Sofia 

Depth of 
source 

Mmax Frequency 
content 

Risk 

Sofia       

Vitosha fault zone Local 0-20 0-20 6.5-7.0 High High 

Central fault zone Local 0-10 0-20 6.5 High High 

North fault zone Local 0-20 0-20 6.5 High High 

Blagoevgrad Regional 60-100 0-40 7.5-8.0 Middle High 

Plovdiv Regional 120-150 0-40 7.0-7.5 Middle Middle 

Vrancea Regional 390-430 90-150 7.0-7.5 Low Middle 
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Figure 3. Map of the Vs_30 for Sofia region (Ranguelov et al., [10]). 

 

Table 3. Seismic danger and related hazards and their parameters for practical use by people 

 

 

Type of 
structure/Seismic 

effects 

Masonry 
structures 

Large-
panel 

buildings 

Buildings 
with 

bundled 
slabs 

Buildings 
with creeping 

formwork 

Wooden 
buildings 

Concrete 
frame 
with 

bricks 

Buildings 
with large-

area 
framework 

Local Seismic 
source effect 

High Low Low Low High Low Low 

Regional Seismic 
source effect 

Low High Middle Middle Low Middle Low 

Ability to 
resonance 

High from 
local 

High from 
regional 

Middle Low High from  
local 

Middle Middle 

Vulnerability High from 
local 

High from 
regional 

Middle Middle High from 
local 

Low to 
Middle 

Low 
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It is important to mention that even if Mmax is realized, distances larger than 60-80 km from the 
seismic source guarantee the low level of damages for all kind of structures [8]. 

As an important issue, with respect to preparedness level of people, the behavior before during and 
after an earthquake depends on the extent and distribution of knowledge, which in turn relates to the 
safety of people [11], [12]. 

4. RECOMMENDATIONS 

The Guide is intended to ensure access to knowledge about natural and/or man-made hazards targeted 
to different stakeholders including the real estate agents, development companies and people The 
Guide is based on the following principles [2] : 

 - To create the systematic guides for  real estate agents, development companies and a wide public 
with sufficient information  on all possible local threats and hazards. This will improve  knowledge  
and supports users including property owners, sellers,  to make informed decisions, to promote safety 
and confort, whilst increasing  preparedness through the knowledge of hazards.  This framework 
supports also the assessment of property through a wide renage of attributes.; 
- To suppot training with open educational courses on a platform intended for distant education 
considering national and international cooperation and wide accessto  knowledge [22]; 
- To support educational programmes and information sessions for stakeholders, based on key  basic 
knowledge on the most critical problems; 
- To provide stakeholders including property owners and buyes, with information and knowledge 
concerning hazards; 
- To disseminate information documents including books, booklets and short instruction manuals with 
clearly structured fundamental knowledge and specific parameters depending on the real situations. 
 
This framework including the Guides supported with training and education programmes and 
documentations shall lead to a better understanding of hazards, leading to improved safety of people 
and property. 
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ДИСТАНЦИОННО ДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ 

Нели Здравчева 

SUMMARY 

In recent years, a significant climate changes and numerous major natural disasters have been 
observed on a global scale, which pose a real threat to human life and health and to the balance of 
ecosystems. In this aspect, this paper analyzes the possibilities of  remote sensing methods for 
providing objective and timely information security for the changes and damages that have occurred. 
Modern systems for remote sensing appear practically without alternative means for carrying out 
regular environmental monitoring both at the regional and global level. Its data has an important role 
in making timely management decisions for the protection of the population and for many different 
scientific and applied studies - the creation of expert assessments, disaster models, forecasts, etc. The 
great capabilities of remote sensing methods are based on the enviable technical parameters of 
modern satellites, sensors and images, processing methods of the symbiosis between remote sensing 
methods and GIS. 

KEYWORDS: REMOTE SENSING METHODS, REMOTE SENSING, CLIMATE 
CHANGE, NATURAL DISASTERS, ENVIRONMENTAL MONITORING 

РЕЗЮМЕ 

През последните години в световен мащаб се наблюдават значими климатични 
промени и множество големи природни бедствия, които се явяват реална заплаха за живота и 
здравето на хората и за равновесието на екосистемите. В този аспект в доклада са анализирани 
възможностите на дистанционни методи (ФДМ) за осигуряването на обективно и 
своевременно информационно обезпечение за настъпилите изменения и поражения. 
Съвременните системи за дистанционни изследвания (ДИ) се явяват практически без 
алтернативни средства  за осъществяването регулярен екологичен мониторинг както на 
регионално, така и на глобално ниво.  Данните от него  играят важна  роля за вземането на 
навременни управленски решения за защита на населението и за множество различни научни 
и приложни изследвания - създаването на експертни оценки, модели на бедствията, прогнози 
и т. н. Големите възможности на ДИ са базирани на завидните технически параметри на 
съвременните сателити, сензори и изображения, на методите за обработка, на симбиозата 
между ФДМ и ГИС.  

Ключови думи:  дистанционни методи,  дистанционни изследвания, климатични 
промени, природни бедствия, екологичен мониторинг 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

През последните години в световен мащаб се наблюдават значими климатични промени 
и множество големи природни бедствия, които се явяват реална заплаха за живота и здравето 
на хората и за равновесието на екосистемите. Много жители на земята изведнъж се превръщат 
в  климатични бежанци, живеещи в кошмар, защото са лишени от спокойния си живот и от 
цялото си имущество.  

В този аспект в доклада  са анализирани възможностите на дистанционните изследвания 
(ДИ) за осигуряването на обективно и своевременно информационно обезпечение за 
настъпилите изменения и поражения при природни бедствия.  

2. НАКРАТКО ЗА  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА  ДИСТАНЦИОННИТЕ  МЕТОДИ  ЗА 
ДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ  

Едва ли биха могли дори само да се изброят многобройните предимства, възможности и 
приложения на съвременните дистанционни методи (ДМ) за изучаването на различни 
природни бедствия. Ето защо тук съвсем накратко са маркирани само някои основни 
принципни положения и тенденции.  

 Без съмнение, в световен мащаб дистанционните изследвания са иновативно научно и 
приложно направление за изследване на земната повърхност (и обектите разположение върху 
нея).  То  непрекъснато се развива и усъвършенства и придобива все по-значими измерения.  В 
това отношение, трябва да се отбележи, че непрестанно се  създават нови технически средства 
за ДИ на земята от космоса със завидни параметри.  Изстрелват се в орбита все повече 
спътници, създават се  нови сензори и системи за  ДИ, методи и софтуерни продукти за 
обработка на дистанционно придобитите данни.      

Съвременните  дистанционни методи (ДМ) освен, че  са високотехнологични, 
високопроизводителни и напълно обективни, на практика са и без алтернатива на съвременния 
етап от развитието на науката и техниката, за  предоставяне на своевременна и икономически 
изгодна информация за параметрите на различни природните бедствия и пораженията, 
породени от тях.  Отличителна черта на дистанционното изследване  на Земята през 
последните години е все по-широкото използване на мултиспектрални изображения за  
осигуряването на данни.  

Съвременните системи за дистанционни изследвания (ДИ) се явяват практически без 
алтернативни средства  за осъществяването и на регулярен екологичен мониторинг както на 
регионално, така и на глобално ниво [1]. Данните от него играят важна  роля за вземането на 
навременни управленски решения за защита на населението и за множество различни научни 
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и приложни изследвания - създаването на експертни оценки, модели на бедствията, прогнози 
и т. н. Големите възможности на ДИ са базирани на завидните технически параметри на 
съвременните сателити, сензори и изображения, на методите за обработка, на симбиозата 
между ФДМ и ГИС. Голямо предимство е симбиозата между съвременните дистанционни 
изследвания  и географските информационни системи (ГИС). Те предоставят уникална 
възможност за съхранение, натрупване, съпоставяне на голям обем от данни и позволяват 
генерирането на нова информация (която надхвърля многократно механичния сбор от данните 
за отделните параметри на околната среда). Казано с други думи, чрез тях може да се 
установяват неизвестни зависимости и закономерности между отделните елементи на 
екосистемите.  Накратко може да се обобщи, че понастоящем най-информативните и 
ефективни методи за решаване на многобройните задачи за дистанционно изследване на 
Земята се основават на анализа, измерването и тематичното интерпретиране на изображения, 
получени от множество сензори, работещи в различни честотни области и монтирани на 
сателити. Много съвременни спътници се изстрелват специално за доставянето на разнородна 
геофизична информация, която се използва за научно-приложни изследвания на околната среда 
и нейните природните ресурси, а така също и за оценка на реалното ѝ състоянието  в почти 
реално време. В [3] авторът анализира постиженията на хиперспектралния екологичен 
мониторинг, който се явява една иновативна област от дистанционните изследвания и който 
играе важна роля и за изуването на различни природни бедствия.  Един показателен пример в 
това отношение (който е разгледан в следващата точка)  е  създаването на индексирани 
изображения на райони, пострадали от природни бедствия.  

  

3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ 
  
В качеството на пример за дистанционно доставяне на данни за природни бедствия  е 

разгледано дистанционно изследване на пожари чрез спектрална обработка на 
мултиспектрални изображения. Трябва да се изтъкне, че дистанционните методи са обектно 
ориентирани, което ще рече, че  решаването на всичките приложни и научно-изследователски 
задачи трябва да е съобразено преди всичко с конкретните особености на изучаваните обекти.  
В този аспект, за оптималното дистанционно изследване на пожарите, например, е много важно 
познаването както на природа на самите пожарите, така и на особеностите на конкретните 
поразени територии.  Огънят може изцяло да унищожи или пък да предизвика промени във 
физиологическите характеристики на растителността – например да намали съдържанието на 
влага или пък концентрацията на хлорофила в зелените части. Мащабите и степната на тези 
поражения  се определят от параметрите и интензивността на пожарите и от типа на растенията 
в поразените екосистеми.  

Може би е удачно и да се изтъкнат няколко величини, които са неразривно свързани с 
изучаването на пожарите. Енергията, която се отделя от органичната материя, по време на 
процеса на самото горене (докато пожарът още е активен) се  нарича  интензивност на пожара  
[5].   Друга важна величина се явява така наречената тежест на изгарянето. Тя показва как 
интензивността на конкретния пожар оказва влияние върху функционирането на екосистемата 
в опожарените територии.  Тежестта на изгарянето може също да се разглежда като ниво 
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(степен), до която дадена област е била нарушена (или пък променена), в следствие на пожара 
[5].  Негативните  въздействия може да не са константни и често могат варират значително в 
рамките на дадена опожарена територия  и при прехода между различните екосистеми.  На 
фиг. 1  наглено е показана принципната разликата между интензивността на пожара и тежестта 
на изгарянето, предизвикано от него. 

 

 
Фиг. 1. Илюстрация на връзката между интензивността на пожара и тежестта на изгарянето (Източник: 

Горската служба на САЩ) 

 

 От гледна точка на дистанционните изследвания е важно да се подчертае, че  измененията 
в растителността предизвикани от пожар, оказват осезателно влияние и на стойностите на 
спектралното им отражение. В това отношение най-показателни се явяват  близкият и средният 
инфрачервени спектрални обхвати. Това е така, защото именно в тези диапазони на 
електромагнитния спектър се извършва най-силно поглъщане на оптическото излъчване на 
молекулите на водата и хлорофила. Фигура 2 показва нагледно изменението на отражателната 
способност на растенията в зависимост от дължината на вълната [5].  В сиво може да се види 
типичната графика,  характерна за здравата растителност.  Тя показва много висока 
отражателна способност в близкия инфрачервен диапазон на електромагнитния спектър (NIR) 
и в същото време - много ниска отражателна способност в средния инфрачервен участък 
(SWIR)  на ЕМС.  На същата фигура 2 в лилав цвят е показна типичната графика на 
изменението на отражателната способност на растителността в  райони, опустошени от пожар. 
Както се вижда, наскоро изгорелите растения имат ниска отразяваща способност в близкия 
инфрачервен диапазон на електромагнитния спектър (NIR) и висока в средния инфрачервен 
участък (SWIR). От сравняването и анализа на двете графики може да се направи извода, че 
разликата между спектралните отговори на здравата растителност и растенията, поразени от 
пожар, бележи своя връх в NIR и SWIR зони на ЕМ спектър. Именно това важно обстоятелство 
се явява обективна предпоставка  за дистанционно изучаване на пожарите.  
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Фиг. 2. Сравнение между отражателна способност на здравата растителност и опожарени площи в NIR и 
SWIR диапазоните  на ЕМ спектър. (Източник: Горската служба на САЩ) 

 

 Извършените изследвания в областта на областта на дистанционното изучването на 
пожари са довели до създаването на тясно специализиран спектрален вегетационен индекс 
SWVI (наричан още нормализиран индекс на изгаряне NBR). Той се изчислява въз основа на 
данните, съответстващи на близкия и средния инфрачервен спектрален обхват по формулата 
[4] : 

SWVI = ( Rnir – Rswir ) / ( Rnir +Rswir )  (1) 

 

 В горната формула Rnir и Rswir  са съответствените стойности на коефициента на 
яркостта на изследваните участъци от земната повърхност, измерени в близкия и средния 
инфрачервени диапазони на електромагнитния спектър. Предназначението на  
нормализирания  индекс на изгаряне NBR е да подпомогне разкриването на  пострадалите 
участъци в изследваните опожарени зони. Както се вижда, формула (1) е подобна на тази, 
отнасяща се за нормализирания индекс на растителната разлика NDVI [2]. Принципната 
разлика между двата спектрални индекса се състои в  това, че  докато за пресмятането на NDVI  
са необходими спектралните яркости съответно в червения  и близкия инфрачервен диапазони, 
то  формулата за NBR изисква използването както на близката инфрачервена (NIR), така и на 
късовълновата инфрачервена (SWIR). 

 Възможностите за точното идентифициране на областите, повредени от пожари, не са 
еднакви за различните видове екосистеми и в различните сезони, тъй като те зависят от 
физиологичното състояние на растителността и от нейните спектрални отражение свойства. 
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Високите  стойности на NBR са типични за райони със здрава растителност. В същото време  
ниските  стойности  са характерни за зони, които наскоро са били поразени от пожар, и за  гола 
земя.  За неизгорелите зони  стойностите на NBR са близки до нула. 

От гледна точка на дистанционното изследване на пожарите е важно извличането на 
информация за тежестта на изгарянето на растителността. За тази цел се изчисляват разликите 
NBR (dNBR или ∆NBR), между стойностите на NBR, получени  преди и след пожара [4, 5]. 

 

  DNBR(∆NBR)  = NBR( преди пожара) -  NBR( след пожара)  (2) 

 

Тези разлики дават възможност да се направи количествена оценка на тежестта на 
изгарянето на растителността, поразена от пожар. По-високите стойности на разликата dNBR 
показват, че пожарът е предизвикал по-сериозни щети върху растителността. Областите, които  
имат отрицателни стойности на dNBR може да показват наличието на повторен растеж на 
растителността след пожар [5]. Анализът на ново получените изображения може да се направи 
съгласно класификационна таблица за тълкуване на тежестта на изгарянето в зависимост от 
стойностите на dNBR. Тя е създадена от Геоложката служба на Съединените щати (USGS) и 
може да се види по-долу (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Нива на тежестта на изгаряне, определени  стойностите на dNBR, предложено от USGS. 

 

 

Стойностите на dNBR могат да варират при различните пожари и в конкретните 
екосистеми В този аспект, за получите най-добри резултати и най-правилни тълкувания, е 
препоръчително при възможност да се извършва оглед  на място върху подходящо подбрани 
еталонни участъци. През лятото на 2021год. в  Средиземноморието горещото и сухо време 
стана причина за възникването на поредица от интензивни пожари, които не само опустошиха 
огромни площи, но и принудиха хиляди хора да се евакуират от домовете си в Алжир,  Гърция 
и Турция.  В тези бедствия  загинаха двама души в Гърция и най-малко 65 в Алжир. Те се 
случиха на фона на много интензивна гореща вълна - на някои места в Гърция бяха 
регистрирани температури от над 46 градуса. В качеството на пример е извършен 
експеримент, касаещ пожар от 12 август 2021год. в Гърция. Като изходни данни са използвани 

173



XXXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИМ 
СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ 
София, 02 – 04 ноември 2022 

 
XXXII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 
GEODESY AND RELATED FIELDS 

Sofia, 02 – 04 November 2022 
 

мултиспектрални изображения, направени със сателита Сентинел 2А, които се извършват в 12 
канала (показани в следващата таблица 2).  

 

 

 

Таблица 2 Мултиспектралните канали на Сентинел -2 

 

 

Трябва да се подчертае, че резолюцията на отделните изображения, направени със 
Сентинел-2, не е с еднаква стойност и варира в доста широки граници - има стойност 10 метра 
за първите 4 канала, 30 метра за следващите и 60 метра за последните с най-голяма дължина 
на вълната. С оглед повишаването на точността и надеждността на последващата обработка  
може да се направи ресемплиране.  

 Сателитни изображения, получавани чрез Сентинел-2,  са в координатна система 
WGS84, UTM проекция (координатите са географска ширина и дължина).  

За усъвършенстването  на радиометричните им характеристики, суровите изходни 
изображения, получени от Сантинел-2,  могат да бъдат  подложени на предварителна 
обработка. Казано съвсем накратко, тя включва оптимизирането на хистограмите, подходяща 
промяната на контраста и яркостта им, изчистването на шумовете и т. н.  

На фиг. 3  може да се види  изображение от спътника Сантинел- 2, на пожара от 12 август 
2021 год. 
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Фиг. 3 Изображение от спътника Сантинел- 2 на пожара в Гърция от 12 август 2021год. 

На следващата фиг. 4  са показни  съответно индексирано NBR изображение (създадено 
в резултат на  спектрална обработка)  и тежестта на изгарянето (разликите dNBR) - на част от 
опожарените територии  в Гърция 12 август 2021год. 
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Фиг. 4  Индексирано NBR изображение  и тежест на изгарянето (dNBR) - пожар в Гърция 12 август 
2021год. 

 

 Трябва да се подчертае, че за задълбоченото изуването на настъпилите изменения в 
растителността под въздействието на пожари в дългосрочен план е необходимо да се вземе 
предвид естествената ѝ сезонна динамика и да се използват междугодишни разлики DNBR, 
които се изчисляват за всеки пиксел с координати (i, j).   

  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
 

 Данните, придобити чрез дистанционни изследвания на природни бедствия (и в 
частност новосъздадените индексирани изображения, получени в резултат  на 
мултиспектралната обработка), предоставят ценна и навременна и обективна информация за 
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реалните поражения и за състоянието на съответните пострадали райони (в конкретния пример 
- от пожар). Те може да се използват успешно при решаването множество научни и приложни 
задачи на различни нива – регионално, национално и глобално.   

Информацията от дистанционното изследване на природните бедствия е безценна за 
вземането на своевременни управленски решения за защита на населението и териториите, за 
създаване на модели на бедствията, за обезпечаването на данни за географки информационни 
системи, за изработването на прогнози, за осъществяването на цялостен екологичен 
мониторинг  и за много други цели.  
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A STUDY OF SEISMIC DISPLACEMENTS IN THE BALKANS 
FROM SATELLITE DATA   
Mila Atanasova, Hristo Nikolov  

 

SUMMARY 

Co-seismic displacements are those, which occur during a strong seismic event and have 
manifestations on the surface of the earth's crust at points near the epicentre of the event. Co-seismic 
displacements are mainly determined by satellite observation methods. The GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) data from GPS, Galileo and GLONASS - are most widely used. 
DinSAR technology has also been applied very successfully in recent years. Over the past few 
decades, the Global Navigation Satellite System (GNSS) technique has been used to study the crustal 
velocity field, as well as ground deformations due to seismic, volcanic, geologic, or anthropogenic 
activity. The GNSS technique can provide an absolute 3D vector of ground displacement (estimated 
errors ~2–3 mm and ~5–8 mm for the horizontal and vertical component, respectively), but it is 
limited to point-wise coverage. The InSAR provides spatial coverage, but the information is in the 
line-of-sight (LOS) direction, and further multi-geometrical analysis is required to obtain the true 
ground motion components 

.KEYWORDS: SEISMIC DISPLACEMENTS, DINSAR, INTERFEROMETRIC IMAGES, GNSS DATA 

  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КО-СЕИЗМИЧНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ НА 
БАЛКАНИТЕ ОТ САТЕЛИТНИ ДАННИ   

Мила Атанасова, Христо Николов 

 

АБСТРАКТ 

Ко-сеизмични са преместванията, които се получават по време на силно сеизмично събитие и 
имат проявления на повърхността на земната кора в райони в близост до епицентъра на 
събитието.Ко-сеизмичните премествания се определят основно с методите на спътникови 
наблюдения. Най-разпространено се използват  данните от Глобалните навигационни системи 
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) – GPS, Galileo и GLONASS. Прилага се много 
успешно през последните години и DinSAR технологията. През последните няколко 
десетилетия техниката на глобалната навигационна сателитна система (GNSS-ГНСС) е 
използвана  за изследване на полето на скоростта на земната кора, както и на земните 
деформации, дължащи се на сеизмична, вулканична, геоложка или антропогенна дейност. 
Използвайки GNSS метод е възможно да се определи абсолютен 3D вектор на преместване на 
Земята (изчислени грешки 2–3 mm и 5–8 mm съответно за хоризонталния и вертикалния 
компонент), но е ограничена до точково покритие. Оосредством InSAR метод се осигурява по-
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голямо пространствено покритие, но информацията относно преместванията са в посоката на 
пряката видимост (LOS) и е необходим допълнителен анализ, за да се получат истинските 
компоненти на земното движение.. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СЕИЗМИЧНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ, DINSAR, ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ, GNSS ДАННИ  

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Косеизмични деформации на земната кора се получават по време на силно сеизмично събитие, 
с  магнитуд над 5.0 и имат проявления на земната повърхност в точки в близост до епицентъра 
на събитието. Косеизмичните премествания се определят основно с методите на спътникови 
наблюдения, като се използват ГНСС данни и много успешно през последните години  се 
прилага и DinSAR технологията. 
Основният начин за регистриране и измерване на земетресения е чрез използването на 
сеизмични станции, оборудвани с различни по вид сеизмични приемници. През последните 
десетилетия сеизмичните станции се допълват от наземни мрежи от ГНСС приемници, които  
предоставят възможността да бъдат определени преместванията настъпили на земната 
повърхност и разпространението на сеизмичните вълни.  
 
2. МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННИ 

2.1.  ГНСС  данни-- Геодезически референтни системи 

Глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС) се състоят от наземна мрежа от 
приемници и космически сегмент.  Използването на ГНСС за сеизмичен мониторинг в 
България и на Балканите има голям потенциал, като се използват данни от ГНСС мрежи 
със свободен достъп каквито са: 

• Световни ITRF, IGS 
• Регионални EUREF 
• Национални 

Изброените мрежи са представени на фигура 1 и са включени им сайтовете им  за достъп. На 
фирура 1 са показани и точките от Националната геодезическа мрежа, подържана от „Центъра 
за анализ и обработна на ГНСС данни“ към НИГГГ-БАН. На територията на страната има 
изградени и четири частни перманентни мрежи работещи в режим 24/7 : 

• GNSS RTK мрежа – 1 Yocto  
• ГНСС мрежа ГеоНЕТ / GeoNET 
• ГЕОВАРА/ GeoVara 
• СмартБул.Нет/ SmartBul.Net 

които предоставят данни срещу заплащане за оперативни дейности или за научни проекти след 
договаряне ги придоставят безвъзмезно. 
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https://igs.org/network https://itrf.ign.fr/en/homepage 

  
EUREF Permanent GNSS Network http://niggg.bas.bg/wp-

content/uploads/2013/09/gnss.html 
 

Фигура 1. Световни ITRF, IGS; Регионални EUREF;Национални ГНСС мрежи 

2.2. InSAR  данни и DinSAR матод 

Диференциалната интерферометрия (DInSAR) за обработка на данни от радари със 
синтезирана апертура (РСА) получени от дистанционни наблюдения на Земята е метод, който 
може да се използва за количествено определяне на малки премествания на повърхността. 
Използвайки данни от сателита Sentinel-1 [1] и прилагайки DInSAR се извършва 
картографиране на топографията на големи площи, както и регистриране на премествания по 
земната повърхност. В основата на метода DInSAR е използването на две изображения на 
отразения от земната повърхност фазов сигнал, получени за един и същ регион по различно 
време, като въз основа на тях е възможно точно измерване на относителните разстояния до 
конкретен обект. В процеса на обработка на SAR данните се извършва съвместна регистрация 
на използваните изображения и след това се генерира диференциална интерферограма, която 
показва настъпилата деформация въз основа на промяната във фазовия сигнал. Следва да се 
има в превид, че регистрираните премествания се определят количествено по посоката на 
визирната линия на радара (Line of sight-LoS), която се определя от положението на сателита 
в момента на регистриране на данните. Във вектора по LoS са включени както хоризонталните, 
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така и вертикалните премествания 

  

Фигура 2. Свлачище преди голф клуб Тракийски скали. (снимка, направена на 03 април 2019 г.). 

За достигане до представените по-долу резултати за обработка на данните от РСА е използван 
софтуера SNAP [2] за обработка на DInSAR свободно разпространен от ЕКА. На етапа на 
формиране на интерферограмата се използваше DEM с разделителна способност 1arcsec, тъй 
като беше от съществено значение пространствената разделителна способност на крайните 
интерферометрични изображения (ИФИ) да бъде възможно най-висока [3]. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

3.1. Земетресение е в района на Перник на 22.05.2012 г. с магнитуд 5,8 
 
Регистрирането на земетресения в България се извършва в 14 перманентни сеизмологични 
станции. На територията на страната ни има изградени ГНСС четири мрежи, оборудвани с над 
110 ГНСС приемника, които биха могли да се използват и за оперативен сеизмичен 
мониторинг. Данните, събрани от тях, ще са много полезни за получаване на повече и по-точна 
информация за движенията на земните маси на Балканския полуостров [4]. 
Страната ни е с регистрирана висока сеизмична активност в няколко зони най-рискови са: 
Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската зона. Годишно 
на територията на България се регистрират около 80 земетресения с магнитуд, по-голям от 2,0. 
Най-силното с магнитуд 7,8 е било в долината на река Струма през 1904 г. Последното силно 
земетресение е в района на Перник на 22.05.2012 г. с магнитуд 5,8. 
На фигура 3 са предтавени времевите редове от най-близките в района (за този момент) ГНСС 
станции SOFA и SOFI. SOFI е станция ои международната IGS мрежа инсталирана през май 
1997 г.. И при двете парманентни станции не се регистрират скокове / премествания в някоя 
от компонентите (северна, источна, вертикална) за момента на сеизмичното събитие. 
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Фигура 3.  Епицентър  на земетресението близо до гр. Перник на 22.05.2012 г. и времеви редове ГНСС 
станции SOFA и SOFI 

 
Обработка на данни от РСА за това събитие не беше възможна, тъй като за през 2012 година 
ЕКА не предоставя свободно достъпни радарни данни.  
 
 

3.2. Земетрвсение в близос до гр Лариса - 03.03.2021 
 
В сеизмичната зона до Лариса в Гърция на 3 март 2021г. беше регистрирано силно 
земетресение с магнитуд от 6.0 по Рихтер, което беше усетено и в много южни градове на 
България. Това събитие беше последвано от поредица последващи земни трусове през 
следващите дни. Земетресението причини щети по сгради и инфраструктора, но за щастие 
няма човешки жертви. 
 

  

Фигура 3.  Епицентър  на земетресението близо до гр. Лариса 03.03.2021 
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На фигура 3 е показан епицентъра на земетресението, както и района около него, а в таблицата 
да нея е представена извадка за основното и вторичните земетресения с магнитуд над 5.0 М за 
периода 3-21 март 2021г. На базата на тях беше се потърсена обосновка на откритите по данни 
от РСА деформации на земната повърхност за периодите до затихване на вторичните трусове 
[5]. 

От спменатите ГНСС мрежи се използват се данни за юлиански ден 062 от 2021година който 
съвпада с 03 март като са анализирани времеви редове на координатите на ГНСС станция 
LARM от Европейската перманентна мрежа. Точката LARM е локализирана юго-източно от 
епицентъра на събитието. На фигура 4 е показано регистрираните преместване настъпило в 
севрната компонента и във вертикална посока. 

 
 

Фигура 4.  Времеви ред на координатите на ГНСС станция LARM от Европейската перманентна EUREF 
 
 

На Error! Reference source not found. са показани фрагменти от получените ИФИ за района 
за земетресението от двата типа орбити преди разгъването на фазата, където се виждат 
фазовите разлики предизвикани от събитието. Наличието на интерференчни ивици в 
изображенията показани на Error! Reference source not found. е свидетелство за факта, че 
регистрираната от РСА промяна във фазата на отразения радарен сигнал се дължи основно на 
сеизмичната дейност, а не се дължи на атмосферни смущения. Както се вижда броя 
интерференчни ивици от възходящата и низходящата орбити е различен. Този факт се 
обяснява с различната геометрия в момента на получаване на РСА данните т.е. на различната 
посока, в която е насочена приемната антена при двата типа орбити. И в двата случая 
регистрираните деформации са отчетени по посоката на наблюдение на РСА и са от порядъка 
на -10см;-30см с отрицателен знак. Оттук може да се направи заключението, че типа на 
регистрираната по данните от РСА деформация е пропадане. 
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Низходящи орбити, при които LoS е в посока И-З 
А В 

7 орбита        03-09 март 

  
80 орбита              02-14 Март 

  
Възходящи орбити при които LoS е в посока З-И 

175 орбита         02-14 Март 

  
102 орбита         03-09 Март 

  
Фигура 5. Получени ИФИ и карти на деформацията след разгъване на съответната интерферограма от 

двата типа орбити за различни времеви интервали 
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3.3. Земетрвсение в близос до гр Дуръс 26 ноември 2019 Mw = 6.4   
 

 
Фигура 6.  Епицентър на земетресението в близост до гр. Дуръс  26 ноември 2019 Mw = 6.4   

Използвахме ГНСС данните от станциите DUR2 (Дуръс, 19.4510 E, 41.3156 N) и TIR2 (Тирана, 
19.8095 E, 41.3357 N) и двете принадлежащи към геодезическата мрежа на Албанската служба 
за позициониране - времевите серии на GNSS (AlbPOS) (http://www.geo /edu.al/gnss/albpos; за 
26 ноември 2019 г. 

 Скорости в референтната сисема ITRF2014 са 23,6 mm/г. на изток и 16,3 mm/г. на север в 
Дуръс и 20,0 mm/г.и 15,8 mm/г. в Тирана. Следователно нетното движение на DUR2, като се 
приеме, че TIR2 е фиксирано, е 3,6 mm/г. скъсяване в азимута. Изчислихме статичните 
комплекти както за събитията от 21 септември 2019 г., така и от 26 ноември 2019 
г.Компонентите  показват движение от наколко cm. на запад, юг и нагоре (т.е. повдигане) и за 
двете станции. 

  
 

Фигура 6. GNSS данните от станциите DUR2 (Дуръс, 19.4510 E, 41.3156 N) и TIR2 (Тирана, 19.8095 E, 
41.3357 N) 
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Фигура 7. Получени ИФИ от дати 01.12. – 19.11.2020 низходяща орбита 153 и възходяща орбита 175 
 
Въз основа на получените резултати може да се заключи, че и двата използвани източника от 
данни (ГНСС и РСА) водят до подобни резултати (преместванията са в диапазона на 
сантиметри) и те потвърждават цялостното поведение на изследваните райони. Разликите 
между тях могат да бъдат обяснени с големия брой външни фактори, влияещи върху данните 
от РСА напр. времева декорелация, атмосферни влияния. 
Значителният брой парманентни GNSS станции позволява създаването на прецизна и плътна 
мрежа от измервания на стойността на общото съдържание на електрони (TEC) за цялото 
земно кълбо [6,7].Величината TEC  представлява общото количество свободни електрони във 
вертикален стълб с височина до горната граница на йоносферата (обикновено се приема до 
около 1000 км). Тази йоносферна характеристика е важна за определяне на т.нар. йоносферна 
поправка при използване на Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Радиовълните, които 
се използват при спътниковата навигация са с много висока честота и те не се отразяват от 
йоносферата, но при преминаването им през нея получават допълнително закъснение, което 
внася грешки при определянето на координатите на приемника. 
При съпоставяне на двата метода трябва да се вземе предвид, че стойностите на елементите на 
ИФИ,  съответстват на много по-голяма площ (14 м. на 14 м.), докато ГНСС данните се отнася 
до отделни точки.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
През последните няколко десетилетия методът на глобалната навигационна сателитна система 
(ГНСС) е използванa  за изследване на полето на скоростта на земната кора, както и на земните 
деформации, дължащи се на сеизмична, вулканична, геоложка или антропогенна дейност. 
Посредством този ГНСС метод може да определи абсолютен 3D вектор на преместване на 
земята (изчислени грешки 2–3 mm и 5–8 mm съответно за хоризонталния и вертикалния 
компонент), но е ограничена до точково покритие. 
Приложеният в конкретното изследване метод DInSAR е подходящ за измерване на 
пространствения обхват и степента на настъпилите повърхностни деформации, дължащи се на 
природни опасности (земетресения, вулкани, свлачища, тектонски движения). От 
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представените резултати след обработка на данни от РСА по този метод, може да се направи 
заключение, че те са един допълнителен източник на информация за настъпилите деформации 
на земната кора, дължащи се на земетресения. Като техни предимства следва да бъдат 
изтъкнати, че се получава информация за преместванията в рамките на големи райони и в 
сравнително кратък времеви период след събитието. Тази информация подпомага изготвянето 
на карти за преодоляване на неговите последствия. Приложената от авторите методика за 
обработка позволи да бъдат получени ИФИ, които нагледно представят настъпилите 
премествания около епицентъра на това конкретно събитие. 
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СПЕКТРОМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОПТИЧНИТЕ  

СВОЙСТВА ОТРАЖЕНИЕ И ПРОПУСКАНЕ 
 НА МИНЕРАЛИТЕ ХЕМАТИТ И ПЛАНИНСКИ КРИСТАЛ  

В ИНФРАЧЕРВЕНИЯ ДИАПАЗОН НА СПЕКТЪРА 
Институт по космически изследвания и технологии, БАН 

Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ 
БАН–  Направление „ Физическа оптика и оптични методи“, 

Лаборатория „ Оптика и спектроскопия“ 
Маргарита Горанова 

РЕЗЮМЕ 

Проведени са  лабораторни спектрометрични измервания на спектралните 
характеристики на образец хематит - Fe₂O₃ - най-разпространен железоруден минерал, който 
съдържа 70 % желязо, използва се и като минерален пигмент и образец планински кристал 
(кварц) - SiO₂, основен  скалообразуващ минерал. Основните физични принципи, на които се 
основават измерванията в настоящата статия са  оптичните свойства отражение и пропускане.  

ВЪВЕДЕНИЕ 

В Института по физика на твърдото тяло „ Акад. Георги Наджаков“, Направление „ 
Физическа оптика и оптични методи“, лаборатория „ Оптика и спектроскопия“, са проведни 
лабораторни спектрометрични измервания, основани на електромагнитни лъчения. През 
образците  преминава инфрачервено лъчение, като интензитетът на преминаващата светлина,  
се измерва от  спектрофотометър Lambda 1050 спрямо дължината на вълната. В настоящата 
статия спектралният коефициент на отражение е определен експериментално чрез използване 
на спектрометрична снимка, която съдържа цифри в двумерно пространство, във вид на  
спектрални отражателни характеристики. Получената спектрограма показва интензивността 
на отразената радиация от двата образеца в зависимост от дължината на вълната, като 
характеристиките на интензивностите в целия спектрален диапазон се получават с едно 
измерване на спектрометъра. 

 Инфрачервената спектрометрия използва енергията на отразената вълна във видимия VIS (400 
nm–700 nm) и късовълновия инфрачервен (NIR 700 – 1300 nm ; SWIR 1300 – 2500 nm) диапазон 
на електромагнитния спектър. Спектралната отражателна способност на минералите се 
определя от някои физико-химични характеристики на минералните фази, степен на 
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кристалинност и подреденост на структурите, размер и ориентировка на кристалите, наличие 
на вода в междуслойните пространства и др. Всеки минерал, във видимия и късовълнови 
инфрачервен диапазон има съчетание от спектрални характеристики, комбинирани в отразен 
спектър. Отразеният спектър се състои от зони на отражение и по-тесни зони на поглъщане, 
които със своята форма, дълбочина и вълнова позиция са белег на минералните фази.  [1] 

Едно ново научно приложение на кварца е  чувствителният към маса кварцов повърхностен 
микровес (QSM), който използва режими на повърхностна акустична вълна на Rayleigh 
(RSAW) и повърхностна напречна вълна (STW), разпространяващи се в двупортови 
резонатори с висок Q върху температурно компенсирани завъртени Y-образни разфасовки на 
кварц, който се приема за високо - честотен еквивалент на класически кварцов кристален 
микровес (QCM), използващ режима на акустична вълна на срязване на дебелината 
(BAW). Изследвана е способността на QSM да открива изключително леки частици, 
прикрепени към повърхността му за възможни приложения в преносимо оборудване за бързо 
откриване на коронавирус SARS-Cov-2 и други подобни респираторни вируси в човешкия дъх.  
[5] 

 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1.1. Описание на  измерените  образци 

Измерени са спектралните характеристики на два образеца хематит – находище Кремиковци 
и планински кристал (кварц) – с. Гълъбово, община „Баните“ със спектрометър  Lambda 1050.  

Образец Планински кристал (кварц) SiO₂ - безцветен, прозрачен, оптически 
анизотропен, едноосен     (-), твърдост 6, крехък, плътност 2,65 g/смᶾ, без цепителност, мидест 
лом, пиезоелектричен. [3] 

Понякога планинският кристал съдържа  в себе си газ, течност или твърдо вещество. Има 
форма на скъсена призма с дипирамидални завършеци или  форма на шестоъгълници, ромб. 
Образува се при всички геоложки процеси – магмени, метаморфни, седиментни, 
хидротермални. [2] 

Образец хематит Fe₂O₃ - стоманеносив с метален до полуметален блясък или 
червеникавокафяв, непрозрачен, оптически анизотропен едноосен (-), твърдост 5-6, крехък, 
плътност 5,3 gr/cmᶾ, неравен лом. Разпространен е в жилни хидротермални находища като 
главен неруден минерал. [3]    

Образува плочести, ромбоедрични кристали, зернисти агрегати, земни тини и изометрични 
зърна. Оптически свойства. Едноосен, отрицателен. Характеризира се със силна абсорбция. [2] 

Отражението  R представлява отношението на интензитета на отразената радиация към 
интензитета на падащия поток. Отражението зависи от дължината на вълната R = R (λ). 
Коефициентът на отражение е функция на дължината на вълната, изразена в проценти. 
Пропускането Т е отношение на интензитета на светлинния поток, преминаващ през образеца 
планински кристал към интензитета на падащия поток. Пропускането зависи от дължината на 
вълната на падащ светлинен поток  T = T(λ). [6] 

Методът се основава на принципа на съответствието на дължината на вълната (енергията) на 
монохроматичната светлина, на разликата в енергетичните нива на даден йон в кристала, при 
което се предизвиква поглъщане на светлина и поява на ивица в оптическия спектър. 
Спектрите се получават с помощта на прибор, който позволява падане на монохроматен 
светлинен лъч под прав ъгъл към полирана страна на образеца. Отразените светлинни лъчи се 
регистрират от спектрофотометър. [3] 
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Образците хематит и планински кристал са измерени на дифузно отражение, при което 
енергията се отразява равномерно във всички посоки и зависи от грапавостта на  измерваната 
повърхност, тъй като дължините на вълните са по-малки от размерите на кристалните частици, 
които изграждат повърхността на образците.  Планинският кристал е измерен и на пропускане. 

 

2.2.  Описание на спектрометричните системи 

 

2.2.1.  UV-VIS-NIR спектрофотометър Perkin Elmer – Lambda 1050 

   
Фиг.1. UV-VIS-NIR спектрофотометър Perkin Elmer – Lambda 1050  [4] 

Спектрофотометърът Lambda1050 (Perkin Elmer) обхваща ултравиолетовата (UV), видимата 
(VIS) и близката инфрачервена (NIR) спектрални области. Предназначен е за прецизни 
измервания на оптичните характеристики на течности, светоделители,  високоотразяващи, 
антиотразяващи, селективноотразяващи и други тънкослойни покрития върху различни 
видове подложки. Стандартната оптика за трансмисионни спектри включва деполяризация на 
нежелани поляризационни ефекти в лъчите на двата канала. Налични са и лесно сменяеми 
приставки за регистрация на спектри на огледално отражение (URA), а също и на разсеяно 
излъчване (интегрална сфера). Има възможност за поляризационни измервания. [4]  
Основни параметри: 
 Спектрален диапазон: 175 –3300 nm 
 UV/VIS разделителна способност:  ≤ 0.05 nm 
 NIR разделителна способност: ≤ 0.20 nm 
 Фотометричен диапазон: 6-8 A 

Допълнителни модули: 
 URA – огледално отражение при ъгли 8° - 65° 
 150 mm интегрална In Ga As сфера 
 Поляризатор 

 
 
 
 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

В настоящата статия са представени резултати от спектрометрични измервания със 
спектрофотометър Lambda 1050, със 150 mm интегрална InGaAs сфера, в инфрачервения 
диапазон на спектъра, на образци хематит с диаметър 25 mm  и  планински кристал с диаметър 
30 mm, с две успоредни полирани страни и дебелина 3 mm. 
Графиките са построени  в следните диапазони: 780 nm - 900 nm, 900 nm – 2300 nm. 
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Фиг. 2. Спектрални характеристики на планински кристал (кварц) в диапазона 780 nm – 900 
nm. Графично са представени спектралните коефициенти на отражение и на пропускане, 
изразени в проценти. 
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Фиг.3. Спектрални характеристики на планински кристал (кварц) в диапазона 900 nm-2300 nm.  
Графично са представени спектралните коефициенти на отражение и на пропускане, изразени 
в проценти. 
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Фиг.4. Графично представяне на  спектралния коефициент на отражение на образец хематит в 
диапазона 780 nm - 900 nm. 
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Фиг. 5. Графично представяне на  спектралния коефициент на отражение на образец хематит 
в диапазона 900 nm - 2300 nm. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Измерванията  на спектралните характеристики на  чисти образци от хематит и планински 
кристал  в инфрачервения диапазон на спектъра могат да се използват за повишаване на 
точността при сравнителна интерпретация с данни, получени от измервания  на  образци, 
които съдържат хематит  и планински кристал, проведени  с различни спектрометри, за 
приложения в различни производства или ювелирни изделия. 
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