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 Отчетът обхваща периода: февруари 2017 г. - януари 2018 г. 

 Отчетът се изготвя в съответствие с изискванията на чл.26 ал. (5), т.4 

от Закона за висшето образование: 

„Общото събрание на факултета обсъжда и приема годишния доклад 

на Декана за преподавателската и творческата дейност във 

факултета и за неговото състояние“ 

 Отчетът обхваща всички основни дейности на факултета 

 Отчетът съдържа информация, съответстваща на основните моменти 

от мандатната платформа на декана на факултета 

1. СТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТА 

1.1. Катедри  

Геодезическият факултет е един от петте факултета на УАСГ.  

Факултетът се състои от 6 катедри. Пет от катедрите са специализиращи: 

„Висша геодезия”, „Геодезия и геоинформатика”, „Приложна геодезия”, 

„Фотограметрия и картография”, „Земеустройство и аграрно развитие” и една е 

общообразователна - „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна 

графика”.  
Таблица 1 

Преподавателски състав ГФ, февруари 2017, Справка отдел „Човешки ресурси” 

КАТЕДРА Професори Доценти Гл.ас. д-р Асистенти ОБЩО 
Висша геодезия 2 1 4 1 8 

Геодезия и геоинформатика - 5 1 4 10 

Приложна геодезия - 3 2 4 9 

Фотограметрия и картография 4 1 3 - 8 
Земеустройство и аграрно 

развитие 
2 2 1 2 7 

Дескриптивна геометрия и 

инженерно-строителна графика 
- 1 1 5 7 

ОБЩО 
8 13 12 16 

49 
21 хабилитирани 28 нехабилитирани 

Във факултета преподавателите са общо 49 на брой, от които 21 са 

хабилитирани (8 професори и 13 доценти) и 28 са нехабилитирани (12 главни 

асистенти и 16 асистенти). Служителите са 7 на брой. Броят на преподавателите 

по катедри и броят и длъжностите на служителите са дадени в Таблици 1 и 2. 
Таблица 2 

Служители ГФ, февруари 2017, Справка отдел „Човешки ресурси” 

ОТДЕЛ Длъжност Брой  ОБЩО 

Деканат - факултетна канцелария 
Инспектор 1 

2 
Организатор 1 

Кат. Геодезия и геоинформатика Секретар 1 1 

Кат. Фотограметрия и картография Геодезист  2 2 

Изчислителна лаборатория Системен оператор 1 1 

Геодезически склад Организатор 1 1 

ОБЩО  7 7 
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Към настоящия момент съставът на катедрите е следният:  

 Катедра „Висша геодезия”: 3 хабилитирани преподаватели, 4 главни 

асистенти и 1 асистенти 

Един асистент защити докторска дисертация и бе назначен на длъжност 

„главен асистент”. Асистентът към катедрата е зачислен за докторант в 

самостоятелна форма на обучение. 

 Катедра „Геодезия и геоинформатика”: 5 хабилитирани преподаватели, 

1 главен асистент и 4 асистенти. 

През отчетния период на един преподавател на длъжност „асистент” е 

изтекъл срочния трудови договор и е напуснал и един преподавател на 

длъжност „доцент” е напуснал по лични причини. Двама от асистентите са 

зачислени за докторанти на самостоятелна форма на обучение, като и двамата са 

отчислени с право на защита. Двама асистенти не са зачислени за докторанти. 

 Катедра „Приложна геодезия”: 3 хабилитирани преподаватели, 2 главни 

асистенти и 4 асистенти 

През периода успешно са проведени два конкурса - един преподавател е 

преназначен от длъжност „главен асистент” на длъжност „доцент” и един 

асистент с ОНС „доктор” е преназначен на длъжност „главен асистент”. Един 

асистент е зачислен за докторант в свободна форма на обучение. 

 Катедра „Фотограметрия и картография”: 5 хабилитирани 

преподаватели, 4 главни асистенти и 2 инженери.  

От началото на 2018 г. един преподавател на длъжност „главен асистент” 

е прекратил трудовия си договор. 

 Катедра „Земеустройство и аграрно развитие”: 4 хабилитирани 

преподаватели, 1 главен асистент и 2 асистенти, единият от които 

притежават ОНС „доктор”. 

Двама преподаватели на длъжност „асистент“ успешно са защитили 

докторски дисертации, единият от които след успешно приключил конкурс е 

преназначен на длъжност „главен асистент”. 

 Катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна 

графика”: 1 хабилитиран преподавател, 1 главен асистент и 5 асистенти, 

четирима от които притежават ОНС „доктор”.  

През периода се пенсионира един асистент. Един асистент успешно 

защити докторската си дисертации и получи ОНС „доктор”. Беше обявен 

конкурс за „асистент“, за който нямаше кандидати. Един преподавател е 

назначен на длъжност „главен асистент“ към катедрата. 

Конкурсите за „доктор”, „асистент“, „главен асистент”, „доцент“ и 

„професор” се провеждат в съответствие с изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав (ЗРАС) в България. 
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1.2. Специалности  

Понастоящем във факултета се обучават студенти в две специалности, 

едната от които в две форми на обучение:  

- специалност „Геодезия”- образователно квалификационна степен 

„магистър” - редовна и задочна форма на обучение;  

- специалност „Устройство и управление на земи и имоти” – 

образователно квалификационна степен „бакалавър” - редовна 

форма на обучение 

Към факултета са приети и три магистърски програми  

 магистърска програма „Управление на европейски 

инфраструктурни проекти” – задочна форма на обучение;  

 магистърска програма „Кадастър” – редовна форма на 

обучение; 

 магистърска програма „Фотограметрия и пространствени 

информационни системи” – редовна форма на обучение.  

1.3. Лаборатории  

Към факултета функционират следните лаборатории:  

- Изчислителни лаборатории на ГФ – 2 бр.;  

- Лаборатория по „Картография“ на името на проф. д-р инж. Бенямин 

Коен; 

- Лаборатории по „Дистанционни изследвания и обработка на 

пространствени данни” и „Фотограметрия“;  

- Лаборатория за обучение по кадастър;  

- Лаборатория по „Приложна геодезия”;  

- Лаборатория по „Висша геодезия”;  

- Учебно-методичен кабинет към катедра „ЗАР“; 

- Геодезически склад.  

 

2. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

Основни направления в учебната дейност през отчетния период бяха: 

 оценяване на Проект за откриване на специалност „Геодезия” от 

регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра”, 

професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ в 

Университет по архитектура, строителство и геодезия; 

 разработване и предаване в НАОА на Доклади - самооценка по Критерии на 

НАОА за програмна акредитация на докторските програми в Геодезически 

факултет от професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и 

геодезия“ в съответствие с ESG - част 1 (1-10) и по смисъла на чл. 78, ал. 3 от 

ЗВО; 

 посещение на Постоянната комисия по технически науки и военно дело и на 

Експертна група по процедура за институционална акредитация на 

Университет по архитектура, строителство и геодезия; 
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 работа по изработване на Проект за откриване на специалност „Геодезия” от 

регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране” по 

професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия” за 

ОКС „Магистър” редовна и задочна форма на обучение (доклад за 

самооценка); 

 представяне на учебните програми на специалност „Геодезия” от 

регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” 

на английски език. 

2.1. Учебен план 

На заседание, проведено на 28.09.2017 г. (Протокол № 22), 

Акредитационният съвет към НАОА, след поименно гласуване с индивидуални 

фишове за оценка взима следните решения:  

1. Дава положителна оценка на Проект за откриване на специалност 

„Геодезия” от регулираната професия „Инженер в геодезията, 

картографията и кадастъра”, професионално направление 5.7. 

„Архитектура, строителство и геодезия“ в Университет по архитектура, 

строителство и геодезия. 

2. Съгласно чл. 52, ал. 2 от Правилника за дейността на НАОА определя 

срок от 3 години, в който да бъде поискана програмна акредитация. 

3. Определя капацитет на специалността „Геодезия” от регулираната 

професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра”, за ОКС 

„Магистър“, професионално направление 5.7. „Архитектура, 

Строителство и Геодезия“ в Университет по архитектура, строителство и 

геодезия от 600 студенти. 

Акредитационният съвет към НАОА формулира следната препоръка: 

1. Да продължи осъвременяването на материално-техническото оборудване 

на катедрите в Геодезически факултат. Срок: постоянен с ежегодно 

отчитане. 

Геодезически факултет при УАСГ, внесе възражение в НАОА (вх. № 614 

от 27.10.2017 г.) относно формулираната от Акредитационния съвет към НАОА 

препоръка. Възражението е оставено без последствия, което означава, че 

Геодезически факултет при УАСГ трябва да изпълнява направената препоръка. 

В периода февруари – март 2017 г. бяха разработени и предадени в 

НАОА (Вх. № 150/24.03.2017 г. и Вх. № 152/24.03.2017 г.) Доклади - самооценка 

на докторските програми в Геодезически факултет от професионално 

направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“: Обща, висша и 

приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи; Картография  и 

ГИС; Фотограметрия и дистанционни методи; Земеустройство и опазване на 

земеделските земи (вкл. управление на недвижими имоти). Последният обявен 

конкурс (ДВ № 85 от 24.10.2017 г.) за приемане на редовни и задочни 

докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. съгласно РМС № 236 

от 27.04.2017 г. в Геодезически факултет е по актуализираните докторски 

програми. 
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Във връзка с Регламент (ЕС) № 912/2013 на Комисията от 23.09.2013 г. за 

прилагане на регламент № 452/2008 г. на Европейския парламент и на съвета 

относно изготвянето и развитието на статистиката в областта на образованието 

и обучението през целия живот по отношение на статистиката за 

образователните системи и системите на обучение: 

 е направен цялостен преглед на специалностите, по които се обучават 

студенти в ГФ и е извършено класифициране съгласно методологията, 

правилата за класифициране и детайлните области на Класификацията на 

областите на образование и обучение (КОО), съобразно съдържанието на 

учебните планове по съответните специалности; 

 актуализиран е списъка на специалностите, по които се провежда 

обучение във факултета. 

През месец декември 2016 г. се обнародваха две Наредби за единни 

държавни изисквания за специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране“ -  за ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“:  

 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране“ Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила от учебната 2017 - 

2018 г. Приета с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. - Раздел VI. Образователните 

изисквания за част „Геодезическа“; 

 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по 

специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране“ Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила от учебната 2017 - 

2018 г. Приета с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. - Раздел VI Образователни 

изисквания за част „Геодезическа“ с Чл. 17. Висшите училища не 

осъществяват обучение за придобиване на образователно-квалификационна 

степен „бакалавър" по специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране" по част „Геодезическа" на инвестиционните 

проекти. 

Приетите държавни изисквания за специалност от регулираната 

професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ за ОКС „Магистър“ се 

покриват от приетия и влязъл в сила от учебната от 2016/2017 учебен план за 

специалност „Геодезия“ от регулираната професия „Инженер в геодезията, 

картографията и кадастъра”.  

В момента във факултета се работи по изготвянето на Проект за 

откриване на специалност „Геодезия” от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране“ по професионално направление 5.7 

„Архитектура, строителство и геодезия” за ОКС „Магистър” редовна и задочна 

форма на обучение (доклад за самооценка). Желанието на деканата на 

Геодезически факултет е да се внесе Проекта в НАОА до края на тази година. 
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2.2. Учебен процес 
Учебният процес през отчетния период протичаше съгласно утвърдения 

учебен график за 2016/2017 и 2017/2018 учебни години. Броят на записаните в 

първи курс студенти за учебна 2017/2018 година беше удовлетворителен за 

факултета като се има предвид сложната обстановка и демографския прираст в 

страната. Обявеният прием първи курс за специалност Геодезия редовно 

обучение в ГФ е изпълнен на 95 %. Справка за броя на записаните студенти по 

специалности към ГФ, както и прекъснали, отстранени или прехвърлени е 

представена в Таблици 3, 4 и 5.  
Таблица 3 

Справка брой студенти учебна 2016/2017 година 

СПЕЦИАЛНОСТ КУРС 
ЗИМЕН 

СЕМЕСТЪР 

ЛЕТЕН 

СЕМЕСТЪР 

Прекъснали/ 

отстранени/ 

прехвърлени 

ОКС 

„магистър“ 

Геодезия 
Редовно обучение 

I 78 59 27 

II 57 54 6 

III 47 47 1 

IV 55 53 5 

V 51 
47 дипломанти/ 

44 защитили 
- 

Общо 288 260 39 

ОКС 

„магистър“ 

Геодезия 
Задочно обучение 

I 20 17 4 

II 17 21 2 

III 22 21 2 

IV 22 23 3 

V 23 24 - 

VI 9 -  

Общо 113 114 11 

ОКС 

„бакалавър“ 

УУЗИ 

Редовно обучение 

I 22 19 4 

II 17 17 - 

III 11 11 - 

IV 10 

11 

дипломанти/ 

10 защитили 

- 

Общо 60 58 4 

Общо 2016/2017 461 432 54 

 

В момента в Геодезически факултет се обучават 468 студента, от които 

19 в магистърски програми. Прекъсналите студенти са приблизително 13 % 

спрямо общия брой студенти. Може да се обобщи, че най-големият брой 

прекъсващи обучението си студенти е през първи курс. За специалност Геодезия 

редовно обучение те са 50 % от общия брой прекъснали студенти за летен 

семестър 2016/2017. Прекъсналите студенти през втори курс специалност 

Геодезия редовно обучение за зимен семестър 2017/2018 са значително по-малко 

от тези през летен семестър 2016/2017.  
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Таблица 4 

Справка брой студенти учебна 2017/2018 година 

СПЕЦИАЛНОСТ КУРС 
ДЪРЖАВНА 

ПОРЪЧКА 
ЗИМЕН 

СЕМЕСТЪР 

Прекъснали/ 

отстранени/ 

прехвърлени 

ОКС 

„магистър“ 

Геодезия 

Редовно обучение 

I 80 76 4 

II - 52 1 

III - 52 - 

IV - 46 2- в задочно 

V - 53 - 

Общо - 279 7 

ОКС 

„магистър“ 

Геодезия 

Задочно обучение 

I 24 9 - 

II  17 - 

III  22 - 

IV  21 - 

V  20 - 

VI  24 - 

Общо - 113 - 

ОКС 

„бакалавър“ 

УУЗИ 

Редовно обучение 

I 24 10 - 

II  18 - 

III  17 - 

IV  12 - 

Общо  57 - 

Общо зимен 2017/2018 г. 449 7 

Таблица 5 

Справка брой студенти учебна 2016/2017 година - Магистърски програми 

СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ЛЕТЕН 2016/2017 

Прекъснали/ 

отстранени/ 

прехвърлени 
ЗИМЕН 2017/2018 

ОКС 

„магистър“ 

УЕИП 

Задочно обучение 

I 8 - 11 

II 
3 дипломанти/ 

3 защитили - 8 

Общо 11 - 19 

ОКС 

„магистър“ 

Кадастър 

Редовно обучение 

I - - - 

II 2 - - 

Общо 2  - 

Общо Магистърски програми 13 - 19 

Качество на учебния процес, връзка с потребители на кадри  

Преподавателите във факултета провеждат обучение на високо ниво. 

Работи се за активното включване на студентите в учебния процес и по-голяма 

комуникация с преподавателите.  

През периода Геодезически факултет се включи в програмата Trimble 

University Partnership Program (TUPP) и сключи Educational Site Master Software 

License Agreement с Trimble.  
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През февруари 2017 г. беше сключено ново Споразумение за 

сътрудничество с Военно–географската служба при Министерство на отбраната. 

В резултат на проведени срещи и разговори през 2017 г. предстоят да се 

финализират споразумения и меморандуми за сътрудничество с: Министерство 

на туризма, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Дирекция 

Зелена система към СО, Камара на независимите оценители в България, 

Российский государственный университет туризма и сервиса – Москва, Мапекс 

АД, Български софтуерни технологии ЕООД.  

Качеството на учебният процес е приоритет на факултета, същото се 

следи непрекъснато в деканата. Съгласно приета (АС на УАСГ проведен на 

15.11.2017 г.) Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ, беше 

избрана Факултетна комисия по качеството - ФКК (решение на ФС на ГФ от 

28.11.2017 г., Протокол № 73) и бяха избрани Катедрени отговорници по 

качеството. 

Съгласно приет „Правилник за атестиране на академичния състав в 

УАСГ“ (приет на заседание на АС на УАСГ на 18.05.2017 г., Протокол № 19) 

през периода юни – октомври 2017 г. беше извършена атестация на 4 

хабилитирани и 8 нехабилитирани преподаватели от Геодезически факултет. 

Всички преподаватели получиха положителни оценки (приети на ФС на ГФ от 

16.01.2018 г., Протокол № 74). 

Съгласно приет „Правилник за въвеждане на академично наставничество 

в УАСГ“ (приет на заседание на АС на УАСГ на 15.11.2017 г.), 17 

преподаватели се записаха като академични наставници, като към момента има 

сключени 6 договора. 

По проект на МОН „Студентски практики - фаза 1“, през 2017 г. се 

включиха 94 студенти от факултета (при квота 94 или 100% изпълнение), 20 

преподаватели от факултета като академични наставници. Практиките бяха 

реализирани в общо 25 фирми. 

През 2017 г. бяха проведени две анкети (през месеци май и декември) със 

студенти от специалност „Геодезия“ (редовна форма на обучение), които ще 

бъдат обобщени и представени в годишния доклад на ФКК пред ФС на ГФ. 

Резултатите от анкетите бяха взети предвид при проведената атестация на 

преподавателите. 

На 20.10.2017 г. (на Общото събрание на Камарата на инженерите по 

геодезия) беше проведена анкета за обучението по геодезия, фотограметрия, 

картография и кадастър в УАСГ. Резултатите ще бъдат обобщени и представени 

в годишния доклад на ФКК пред ФС на ГФ. 

През периода февруари – март 2017 г., студенти от специалност 

„Геодезия“ и преподаватели от факултета участваха в уебминари с Холандския 

кадастър (организирани и проведени в АГКК). Пред студентите от специалност 

„Геодезия“ (2, 4 и 5 курс, зимен семестър на учебна 2017/2018 г.) бяха 

представени последните иновативни решения на Trimble, Kolida и Мапекс АД. 
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Учебно натоварване на преподавателите 

Учебното натоварване на редовните и хабилитирани преподаватели към 

катедрите за календарна 2016 (летен 2015/2016 и зимен 2016/2017 семестър) и за 

календарна 2017 (летен 2016/2017 и зимен 2017/2018 семестър) е отразено в 

Таблица 6. Няма преподаватели, които не са изпълнили годишната си норма. 

Таблица 6 

Учебна заетост на преподавателите за отчетния период 

КАТЕДРА  

Летен семестър 2015/2016 и 

зимен семестър 2016/2017 

Летен семестър 2016/2017 и 

зимен семестър – 2017/2018 
Редовни  Хонору-

вани 

Годишна 

норма  

Редовни  Хонору-

вани 

Годишна 

норма  

Висша геодезия 2908 245 2880 3113 638 2880 

Геодезия и 

геоинформатика 
4933 1639 3834 5250 1332 4104 

Земеустройство и 

аграрно развитие 
2659 1996 2204 3217 1237 2412 

Приложна 

геодезия 
3603 712 3106 3690 641 3132 

Фотограметрия и 

картография 
3972 287 3282 3778 186 3132 

Дескриптивна 

геометрия и 

инженерно-

строителна 

графика 

2556 737 2412 2042 390 2412 

Учебната литература издадена за отчетния период от преподаватели е 

следната – 3 учебника и 1 ръководство; 4 лекционни курса в електронен вид, 2 

лекционни записки в електронен вид, 1 презентации на лекции в електронен 

вид; 3 ръководства за упражнения в електронен вид; 1 учебен материаал за курс 

към КНОБ. Описаните по-горе учебни материали (4 печатни издания и 11 в 

електронен вид) са 

 Учебник по Геодезия – 1 част, Павлов, П. (2017), ИК “Жажда“, ISBN 

978-954-795-493-9, 355 стр.; 

 Учебник по Дескриптивна геометрия „Централна проекция – 

графично и аналитично“, Венцислав Радулов, е-издание ISBN 978-

619-90898-1-1, печатно издание ISBN 978-619-90898-0-4 

 Учебник по Териториално устройство, Делиева А. Ярловска Н., 2017, 

УАСГ, електронен учебник, 128 стр., ISBN 978-954-724-103-9 

 Ръководство за работа с тотални станции, Микренска, Кр., П.Г. 

Павлов, Т. Илиева (2017)., София, изд. Камея, ISBN 978-619-7084-33-7, 

224 стр.;  

 Записки по CAD системи, Иван Кунчев (2017), в електронен вид; 

 Записки Геодезия II част, Иван Кунчев (2017), в електронен вид; 

 Инженерна геодезия - лекционен курс за специалност ТС III курс, 

Антонио Ангелов (2017), в електронен вид; 
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 Инженерна геодезия - ръководство за упражнения за специалност 

ТС III курс, Антонио Ангелов (2017), в електронен вид; 

 Лекции по уч.дисциплина “Регионална икономика” за студенти 

“Еразъм”, Милена Мотева (2017), в електронен вид; 

 Лекции по уч.дисциплина “Управление на защитени територии” за 

студенти “Еразъм”, Милена Мотева (2017), в електронен вид; 

 Ръководство за упражнения по „Земеустройство“ за студенти 

“Еразъм”, Милена Мотева (2017), в електронен вид; 

 Ръководство за упражнения по „Комасация“ за студенти “Еразъм”, 

Милена Мотева (2017), в електронен вид; 

 Лекции по Дескриптивна геометрия за специалност ССС, 

Цветослава Зарева (2017), в електронен вид; 

 Комплект презентации на лекции (без последните две), Цветослава 

Зарева (2017), в електронен вид. 

 Учебни материали за „Курс за оценка на земеделски земи и трайни 

насаждения“ към КНОБ (Камера на независимите оценители в 

България), раздел 2.3. ПОЧВЕНО РАЗНООБРАЗИЕ И БОНИТАЦИЯ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ, Маргарита Мондешка 

 

2.3. Разработка и защита на дипломни работи 

За отчетния период са разработвани 82 дипломни работи по 

специалности Геодезия, УУЗИ и УЕИП. Дипломните защити са проведени общо 

в шест сесии - по две сесии (зимна и лятна) за специалности Геодезия, УУЗИ и 

УЕИП (Таблица 7). По време на дипломните сесии се организират изложби на 

постери на дипломните работи.  

На дипломните сесии са канени със съвещателен глас представители на 

основните институции и браншови организации в областта на Геодезията – 

АГКК, ВГС, КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ. Целта е представители на основните 

ползватели на кадри да се запознаят с качеството на обучение, както и да се 

следи актуалността на дипломните теми. Участието на тези председатели се 

оценява като ползотворно за двете страни - факултета и съответната 

организация. 

Разработването и защитата на дипломни работи протича в съответствие с 

„Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 

докторантите и специализантите в УАСГ”, „Правилник за работата на 

държавните изпитни комисии“ и „Указания за разработване на дипломни 

работи”.  

Общият брой на дипломираните студенти в ГФ е 82, от които 65 

специалност Геодезия, 12 специалност УУЗИ и 5 специалност УЕИП (Таблица 

7).  

Положителна практика е изготвянето на доклади от председателя на 

Държавната изпитна комисия. Такъв доклад за двете дипломни сесии ще се 

представи на факултетен съвет от проф. Славейко Господинов и ще се направи 

съответното обсъждане. 

В Таблица 8 са представени защитените дипломни работи по катедри.  
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Таблица 7 

Дипломирани студенти през отчетния период 

Дипломна сесия 
Геодезия 

редовно 

Геодезия 

задочно 
УУЗИ УЕИП 

Първа сесия Геодезия 

06.07.2017 г.- 12.07.2017 г. 
43 - - - 

Първа сесия УУЗИ  

25.07.2017 г.  
- - 10 - 

Първа сесия УЕИП  

03.07.2017 г. 
- - - 3 

Втора сесия УУЗИ  

14.11.2017 г. 
- - 2 - 

Втора сесия УЕИП  

15.01.2018 г. 
- - - 2 

Втора сесия Геодезия 

22.01.2018 г.- 24.01.2018 г. 
12 10 - - 

Общо 55 10 12 5 

 
Таблица 8 

Дипломирани студенти по катедри през отчетния период 

КАТЕДРА 
Лятна сесия 

2016/2017  

Зимна сесия 

(втора) 2018  

Общо 

Висша геодезия  11 4 15 
Геодезия и 

геоинформатика  
11  7 18 

Земеустройство и 

аграрно развитие  
2  

10 (УУЗИ)  

3 (УЕИП)  

2 

2 (УУЗИ)  

2 (УЕИП)  

4 

12 (УУЗИ)  

5   (УЕИП) 
Приложна геодезия  6 2 8 
Фотограметрия и 

картография 
13  7 20 

Общо  

43 Геодезия 

10 (УУЗИ)  

3 (УЕИП)  

22 Геодезия 

2 (УУЗИ)  

2 (УЕИП)  

65 Геодезия 

12 УУЗИ  

  5 УЕИП 

 

2.4. Учебни практики 

Учебните практики протичат по утвърден ежегоден график, в 

необходимия обем и на необходимото ниво. Естеството и основната цел на тези 

практики предполагат те да бъдат провеждани в условия, гарантиращи в 

максимална степен тяхната ефективност. В продължение на десетки години, 

подобни условия са създадени на територията на учебно-оздравителните бази 

(УОБ) на УАСГ в близост до с. Веринско и курорта Семково.  

За целта се полагат усилия за подобряване на условията за живот и 

работа на територията на тези бази. За разлика от УОБ „Семково”, условията в 

УОБ „Веринско” са по-неблагоприятни, независимо от усилията на 

ръководството на факултета и университета. Беше постигнато известно 
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подобрение по отношение на оборудването и поддръжката на хигиената и 

кухненското оборудване на столовата на УОБ “Веринско”.  

Независимо, че се полагат усилия за провеждането на текущи ремонти и 

обновяване на оборудването в база „Веринско” това са временни мерки, тъй 

като базата се нуждае от основен ремонт. Всяко едно бъдещо управленско 

решение по този въпрос трябва да бъде подчинено на убеждението, че основни 

приоритети са както условията за качеството на учебния процес, но наред с това 

и осигуряването на нормални битови условия за хранене и почивка на 

студентите и на преподавателския състав. 

 

2.5. Подготовка на докторанти 

Към момента в ГФ се обучават общо 19 докторанта - 13 докторанти 

редовна форма, 4 самостоятелна форма и 2 задочна форма. Отчислени с право на 

защита са 2 редовна форма и 1 без право на защита задочна форма. В периода на 

отчета успешно са защитили общо 5 докторанта - 1 редовна форма и 4 

самостоятелна форма. Справка за докторантите към факултета по катедри е 

дадена в Таблици 9, 10 и 11. 

Във факултета се обучават четирима докторанти-чужденци Към катедра 

„Фотограметрия и картография” в момента се обучават двама чужденеци: Едон 

Маличи (Косово) в задочна форма по научната специалност „Картография (вкл. 

тематично географско картографиране)” под ръководството на проф. д-р инж. 

Петър Пенев и Милиам Силка (Косово) задочна докторантура под 

ръководството на проф. д-р инж. Теменужка Бандрова. Към катедра „Висша 

геодезия“ се обучават двама докторанти-чужденци в самостоятелна форма под 

ръководството на проф. д-р инж. Славейко Господинов – Мункбаатар 

Доржготов (Монголия) и Арбен Джиали (Албания). 

Към момента текат 5 конкурса за докторанти към катедри „Геодезия и 

геоинформатика“, „Фотограметрия и картография“ и „Висша геодезия“ . 

Документи са подали 5 кандидати и всички са допуснати към конкурс. Изпитите 

към катедрите предстои да се проведат до началото на месец март 2018 г.  

 

Таблица 9 

Докторанти редовна форма на обучение 

КАТЕДРА обучавани отчислени защитили 

Висша геодезия  6 - - 

Геодезия и геоинформатика  1 - - 

Земеустройство и аграрно 

развитие  
- 1 - 

Приложна геодезия  3 - - 

Фотограметрия и картография 3  1 1 

Общо  13 2 1 
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Таблица 10 

Докторанти самостоятелна форма на обучение 

КАТЕДРА обучавани отчислени защитили 

Висша геодезия  3 (2 чужд.) - 1 

Геодезия и 

геоинформатика  
- - - 

Земеустройство и 

аграрно развитие  
- - 2 

Приложна геодезия  1 - - 

Фотограметрия и 

картография 
- - - 

Дескриптивна 

геометрия и 

инженерно-строителна 

графика 

- - 
1 

СФ-УАСГ 

Общо  4 - 4 

Таблица 11 

Докторанти задочна форма на обучение  

КАТЕДРА обучавани отчислени защитили 

Земеустройство и 

аграрно развитие  
- 1 - 

Фотограметрия и 

картография 
2 (чужд.) - - 

Общо  2 1 - 

 

2.6. Международна дейност 

Международната дейност в ГФ се организира от зам.-декана по научна и 

международна дейност доц. д-р мат. Екатерина Михайлова, която с желание и 

отговорно изпълнява работата си. Целите на деканата са да се сключат нови 

договори по програма Еразъм+ извън ЕС, нови договори с елитни университети 

в ЕС (Англия, Франция, Германия), както и да се поддържат съществуващите 

контакти. Основните дейности са свързани с провеждането на международни 

практики и обмени и организиране на дейността по Еразъм+.  

Международни студентски практики и обмен 

Съгласно подписан договор за сътрудничество между СПСАУ (Санкт 

Петербургския Строително-Архитектурен Университет) Санкт Петербург Русия, 

бе реализиран учебен и културен обмен. Посрещната беше група от СПСАУ с 

един ръководител и осем студенти в периода от 03.07.2017 г. до 17.07.2017 г. 

Руската група беше командирована на учебната практика на студенти от 

специалност Геодезия редовно обучение втори курс в УОБ “Семково” за четири 

дни. За престоя и провеждане на практика на руските студенти се ангажираха 
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доц. д-р инж. Мая Илиева и доц. д-р инж. Борислав Александров. Студентите от 

Санкт Петербург бяха силно впечатлени от проведената в Семково практика и 

останаха много доволни от обмена. Българската група от 6 студента от ГФ бе с 

ръководител ас. д-р Яна Кънчева и посети СПСАУ, Санкт Петербург, Русия в 

периода от 20.08.2017 г. до 27.08.2017 г. 

Специална благодарност се изказва от страна на деканата на инж. 

Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс АД, за осигурените 

допълнителни средства за посрещане на руската група.  

Съгласно подписан договор за сътрудничество между УАСГ и Харковски 

университет за градско стопанство „Бекетов“, Харков, Украйна, през април 2017 

г. се проведе учебен и културен. Групата от Харков се състоеше от двама 

преподаватели и четирима студенти. През юни месец 2017 г. проф. Константин 

Мамонов от Харковски университет за градско стопанство „Бекетов“ посети ГФ 

и отново прояви желание за разширяване на сътрудничеството ни. Има заявено 

желание от страна на Харковски университет за градско стопанство „Бекетов“ за 

организиране на лятна практика за техни студенти в УОБ Семково, което в 

момента е в процес на проучване и евентуално организиране. 

ГФ на УАСГ и Московския Университет по Картография и Геодезия 

(МИИГАиК) Москва имат ползотворно дългогодишно сътрудничество. За 

съжаление през изминалата 2017 г. не се състоя традиционният ежегоден 

културно-учебен обмен между двата университета. Причината бе финансови 

затруднения на руската страна. 

От страна на ГФ участие по програма ЦЕЕПУС в Братислава осъществи 

гл. ас. д-р инж. Емилия Илиева. 

Програма Еразъм+ 

Координатор на програмата Еразъм+ за ГФ е зам.-декана по научна и 

международна дейност доц. д-р мат. Екатерина Михайлова. В резултат на 

активната й работа се наблюдава засилване на участията по програмата - както 

на преподавателската, така и на студентските мобилности. 

Мобилностите от и към ГФ, реализирани по програма Eразъм+ за 

отчетния период са представени в Таблица 12.  
Таблица 12 

Мобилности по програма Еразъм+ за отчетния период 

 Изходящи мобилности Входящи мобилности 

Студенти  3 4 

Преподаватели  7 2 

Изходящите студентски мобилности от ГФ са 3 на брой в университети 

в Португалия (Таблица 13). Все още е малък броят на изходящата студентска 

мобилност. Това се дължи най-вече на проблема с признаването на изпитите при 

завръщането на студентите. Би трябвало да се потърси решение на 

гореспоменатото затруднение с помощта на целия факултет. 
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Таблица13 

Изходящи студентски и докторантски мобилности 

 Висше училище Държава Брой 

Маринели Данчева 

Тома Димитров 

Universidade de Lisboa Португалия 2 

Йоана Църовска University Politechnica de Valencia Португалия 1 

  Общо  3 

Входящите студентски мобилности за обучение в ГФ са 4 на брой - на 

студенти от Чехия и Полша (Таблица 14). Увеличеният броят спрямо 

предходната година се дължи на добрата оценка на чуждестранните студенти за 

преподавателите на ГФ. Двама от входящите студенти бяха в ГФ за 

разработване на дипломните си работи - Katarzyna Miechowska (AGH University 

of science and technology) с дипломен ръководител проф. Петър Пенев и Daniel 

Hall (AGH University of science and technology) с дипломен ръководител доц. 

Мая Илиева. 
Таблица 14 

Входящи студентски мобилности 

Висше училище Държава Брой 

University of West Bohemia Чехия 1 

Warsaw University of Technology Полша 1 

AGH University of science and technology Полша 2 

 Общо 4 

Преподавателските изходящи мобилности са 7 на брой: 

1/ проф. д-р инж. Маргарита Мондешка – гр. Варшава, Полша; 

2/ гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска – гр. Варшава, Полша; 

3/ гл.ас. д-р инж. Наталия Александрова– гр. Варшава, Полша; 

4/ доц. д-р мат. Екатерина Михайлова – гр. Краков, Полша; 

5/ ас. инж. Гергана Антова – гр. Виена, Австрия; 

6/ доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева – гр. Делфт, Холандия; 

7/ проф. д-р инж. Теменужка Бандрова – гр. Загреб, Хърватия. 

Запазва се увеличеният брой на изходящата преподавателска мобилност, 

особено в сравнено с тази на останалите четири факултета на УАСГ. Целта на 

деканата е през следващите години изходящата мобилност на преподавателите 

на ГФ да се задържи около тази бройка (7-8 преподаватели годишно). Това ще 

спомогне и за увеличаване на останалите мобилности (входящи студентски и 

преподавателски, както и изходящи студентски). Наблюдава се активизиране на 

желанието от страна на младите преподаватели на ГФ за участие в 

преподавателски обмен по програмата, за което следва да бъдат поздравени. 

Преподавателските входящи мобилности са общо 2 на брой: 

1. Jana Parilkova, Brno University of Technology, Czech Republic, CZ 

BRNO01, Faculty of Civil Engineering, 27.03.2017 г. - 31.03.2017 г. 

2. Jaroslav Vesely, Brno University of Technology, Czech Republic, CZ 

BRNO01, Faculty of Civil Engineering, 27.03.2017 г. - 31.03.2017 г. 
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Има известен спад в броя на входящата преподавателска мобилност. С 

цел увеличаване на тази бройка би било добре да се включат още преподаватели 

от ГФ с покани и предложения за покани на чуждестранни преподаватели по 

програмата Еразъм+. Такива чуждестранни преподаватели биха могли да са 

такива, с които работят или имат желание да работят по образователни или 

научни проекти.  

Общото мнение на преподавателите от факултета е, че часовете по 

Програмата Еразъм+ не са подобаващо оценени в приетата през месец декември 

2016 г. „Наредба за определяне на нормативната и наднормативна заетост“. Това 

води до отказ на преподаватели да предлагат и провеждат курсове, което 

затруднява провеждането на програмата. В този контекст можем да изкажем 

благодарност на всички преподаватели от ГФ, работили със студенти по 

програмата Еразъм+. Част от тях са проф. д-р инж. Славейко Господинов, проф. 

д-р инж. Елена Пенева, проф. д-р инж. Теменужка Бандрова, проф. д-р инж. 

Петър Пенев, проф. д-р инж. Пламен Малджански, проф. д-р инж. Маргарита 

Мондешка, доц. д-р инж. Милена Мотева, доц. д-р инж. Тодор Костадинов, доц. 

д-р инж. Юри Цановски, доц. д-р инж. Мая Илиева, ас. инж. Костадин Николов 

и др.  

 

3. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА 

Научно-изследователската работа във факултета е организирана в 

няколко основни направления:  

 Разработка на научно-изследователски теми  

 Организиране и участие в научни конференции и симпозиуми  

 Публикуване на научни статии в специализирани издания у нас и в 

чужбина  

 Участие в консултантски екипи и експертизи 

 

3.1. Научно-изследователски теми 

Участие по научноизследователски теми към ЦНИП-УАСГ: 

1. „Съдържание и знакова система на земеустройствените планове и карти“, 

ЦНИП-УАСГ, 2017, 5, БН-188/16 втори етап, ръководител доц. д-р инж. М. 

Мотева, участват членове на катедра ЗАР;  

2. „Изграждане на национален еталонен гравиметричен полигон“, ЦНИП-УАСГ, 

No. БН-202-2017, ръководител проф. д-р инж. Славейко Господинов, участват 

членове на катедра ВГ; 

3. „Анализ и оценка на възможностите на технологиите за СИМ за внедряване в 

строителния бранш в България“, ЦНИП-УАСГ, No. БН-195- участие на ас. инж. 

Г. Антова 

4. „Предизвикателства и решения при приложението на технологията на 3D печата 

в строителството“, ЦНИП-УАСГ, ръководител доц. д-р инж. Р. Захариева, СФ 

на УАСГ проект No. БН-192 – участие на ас. инж. Я. Кънчева  
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Участие на наши преподаватели по проекти извън УАСГ: 

1. “Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична 

оценка“ (MetEcoSMap) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и 

екосистеми“, 2014- 2017, Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания при БАН по Договор за безвъзмездна финансова помощ от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на 

ЕИП) 2009-2014 г. - участие на проф. д-р инж. М. Мондешка и ас. инж. Н. 

Ярловска; 

2. „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и 

картиране“ (TUNESinURB) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и 

екосистеми“, 2015-2016, Институт за гората при БАН по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. – участие на проф. д-р 

инж. М. Мондешка и ас. инж. Н. Ярловска; 

3. Европейски и международни проекти. Финансов механизъм на 

европейското икономическо пространство. BG03.02. Картиране и оценка 

на екосистемите и екосистемните услуги. Методологична подкрепа за 

оценка на екосистемните услуги и биофизичните условия – предефиниран 

проект. 2014-2017 – участие на проф. д-р инж. М. Мондешка 

4. Европейски и международни проекти. Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2017 г. „За 

по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка 

и картиране“ (TUNESinURB) по Програма BG03 „Биологично 

разнообразие и екосистеми“ (Д 33-82/14.08.2015). 2015-2017 2017 – 

участие на проф. д-р инж. М. Мондешка 

5. Проект ДНТС/Русия 01/9/23.06.2017, договор за двустранно сътрудничество с 

Русия към ФНИ с ръководител акад. Юлиан Ревалски – участие на доц. д-р мат. 

Екатерина Михайлова; 

6. „Trigger Buffer zones for inundation events“, европейски проект „Tribute, 

Echo/Sub/2016-2018 - участие на доц. д-р инж. Тодор Костадинов и гл. ас. д-р 

инж. Румяна Анева 

7. „Зелен атлас на София и региона: методически въпроси и насоки за развитие“ - 

участие на гл. ас. д-р инж. Николай Найденов 

3.2. Научни мероприятия и изяви 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ" 

В периода 01 – 03 ноември 2017 г. се проведе Международната юбилейна 

научна конференция „75 години УАСГ“. Бяха изнесени общо 51 доклада в 

четири секции: 

 Геодезически референтни системи, гравитационно поле и геодинамика – 

23 доклада; 

 Геодезия, Приложна геодезия и Геоинформатика – 17 доклада; 

 Кадастър, управление на имоти, земеустройство и опазване на околната 

среда – 4 доклада; 
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 Картография, фотограметрия и дистанционни методи – 7 доклада. 

Участието на преподавателите от факултета (по катедри) в конференцията 

може да се обобщи в следната таблица: 

Таблица 15 

Катедра 
Изн. 

доклади 

Състав на катедрата Участвали с доклади 

Хабил. Нехабил. Хабил. Нехабил. 

Висша геодезия 11 3 5 3 3 

Геодезия и 

геоинформатика 
7 5 5 3 4 

Приложна геодезия 3 3 6 1 3 

Фотограметрия и 

картография 
4 5 4 1 3 

Земеустройство и 

аграрно развитие 
2 4 3 2 1 

Дескриптивна 

геометрия и ИСГ 
2 1 5 0 1 

Общо 29 21 28 10 15 

От таблицата по-горе е видно, че 48 % от хабилитираните и 54 % от 

нехабилитираните преподаватели са участвали с доклади на конференцията. 

Имайки предвид, че това е конференция на по повод 75 години УАСГ, броят на 

участвалите преподаватели с доклади не е удовлетворителен.  

УАСГ бе съорганизатор на Седмата международна конференция по 

картография и ГИС (7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

CARTOGRAPHY & GIS 18-23 June 2017, Sozopol, Bulgaria) проведена в 

периода 18 - 23.06.2017 под ръководството на проф. д-р инж. Т. Бандрова, 

членове на Организационния комитет са проф. д-р инж. Петър Пенев и гл. ас. д-

р инж. Силвия Маринова, технически секретар инж. Стефан Бончев. 

Организатори на конференцията са Международната картографска асоциация 

(ICA), Българската картографска асоциация (БКА) и Университетът по 

архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София. Съорганизатори са 

Военно-географската служба при МО и Българският червен кръст. 

Преподаватели от факултета са участвали с доклади и са били модератори на 

пленарните сесии. 

УАСГ бе съорганизатор на СГЗБ за провеждането на XXVII 

Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и 

професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области” 09 – 

10 ноември 2017 г., София, ул. Г. С. Раковски 108. Симпозиума бе със специална 

сесия за млади учени и студенти. В организационния комитет и инициативите 

съпътстващи симпозиума (доклади, модератори, постери, изложба на дипломни 

работи) взеха участие много от преподавателите и студенти от факултета. 

Всички преподаватели участващи в теми по ЦНИП са взели участие в 

Научен семинар “Научни изследвания 2016“ на ЦНИП, УАСГ, 23-24 

февруари, 2017, Заседателна зала на Строителен факултет на УАСГ (корпус Б 

зала 311). 
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През ноември 2017 г. Геодезически факултет участва като съорганизатор 

на:  

• Световен ГИС Ден - официален организатор ЕСРИ България;  

• ГИС Ден 2017 - официален организатор Български ГИС Алианс. 

Също през ноември 2017 г. Геодезически факултет прие поканата за 

асоцииран член на Български ГИС Алианс с основна цел – развитие на 

геодезическите и геоинформационни науки в България. 

Десетата регионална конференция по кадастър и инфраструктура на 

пространствените данни (10th Regional Conference on Cadastre and Spatial Data 

Infrastructure, 8-9 June 2017, Skopje, Macedonia) се проведе в гр. Скопие, 

Македония в периода 8 – 9 юни 2017 г. Целта е обмяна на опит между страните 

от Балканския регион в областта на кадастъра и инфраструктурата на 

пространствените данни. Това ще помогне за създаването на функциониращ 

кадастър, който да подпомогне собствеността върху земята, развитието на 

пазара на недвижими имоти и да увеличи броя на сделките с недвижими имоти, 

както и да подобри градското планиране, развитието на инфраструктурата и 

околната среда, развитието на обществото като цяло. От българска страна на 

срещата присъстваха изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, председатели на Камарата на инженерите по геодезия и 

Асоциацията на геодезическите фирми. Поканени с доклад бяха проф. д-р инж. 

Славейко Господинов, проф. д-р инж. Елена Пенева и доц. д-р инж. Иван 

Кунчев. Представеният от преподавателите на ГФ доклад беше относно висшето 

геодезическо образование в УАСГ с оглед на съвременните тенденции в 

областта на геодезията, картографията и кадастъра. 

Катедра „Висша геодезия“ 

 Доц. д-р инж. Юри Цановски – лектор на семинар на КИГ на тема „ГНСС 

технологии – проблеми, дискусия, решения” 

Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

 Ас. инж. Тамара Илиева и ас. инж. Светослав Геков - участие с доклад в 

генерална асамблея European Geosciences Union General Assembly 2017 - 

T. Ilieva, S. Gekov, Accuracy assessment of the precise Point Positioning 

method applied for surveys and tracking of moving objects in GIS 

environment, EGU General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23-28 April 

2017. Идентификационен номер на абстракта към доклада - EGU2017-

14102; 

 Доц. д-р инж. Иван Кунчев взе участие с доклад в Международна 

конференция по обучение, изследвания и развитие - Kunchev, I., The New 

Challenges for the Higher Education of Geodesy in UACEG-Sofia, 

International Conference Education, Research And Development, Elenite, 

Bulgaria – 05.09.2017 

 Доц. д-р инж. Иван Кунчев представи презентация и участва в дискусия 

на тема „Новото в обучението по Геодезия и Геоинформатика за 

специалност Геодезия” на събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г. 
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 Доц. д-р инж. Христо Дечев взе участие с доклад в конференция Inspire 21 

– тема на доклада „Тримерно представяне на обектите на кадастъра, 

конференция“ 

 Доц. д-р инж. Борислав Александров взе участие с доклад в Регионална 

геодезическа конференция в гр. Шумен, 20 октомври 2017 г., 

организирана от СГЗБ и ФНТС, в партньорство с Шуменския университет 

"Епископ Константин Преславски" – тема на доклада „Българската 

геодезия в Антарктика“ 

Катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна 

графика” 

 Ас. инж. Яна Кънчева участва с доклад в VIII Международна научна 

конференция по архитектура и строителство ArCivE 2017, 01–03 Юни 

2017 г., Варна, България 

 Ас. инж. Яна Кънчева участва с доклад в 4th International Symposium on 

Environmental Management and Material Flow Management, University of 

Belgrade, Technical Faculty in Bor, 3-5 November 2017, Bor, Serbia 

 Ас. д-р Таня Никова взе участие с доклад в международна конференция в 

Белград - E. Stoykova, B. Blagoeva, D. Nazarova, L. Nedelchev, T. Nikova,  

Y. M. Kim, H. J. Kang  "Evaluation of temporal scales of migration of 

cosmetic ingredients into the human skin by two-dimensional dynamic speckle 

analysis "PHOTONICA 2017, Belgrade, Serbia, 28 August - 1 September 

2017. 

Престижно международно признание през 2017 година проф. д-р инж. 

Славейко Господинов бе избран за доктор хонорис-кауза на Московския 

Университет по Картография и Геодезия (МИИГАиК) Москва. 
 

3.3. Научни публикации и доклади 

Монографии 

Броят на монографиите за отчетният период е общо 8 на преподаватели от 

катедри „Приложна геодезия“, „Дескриптивна геометрия и инженерно-

строителна графика“ и „Земеустройство и аграрно развитие“: 

1. Ангелов А., Геодезически методи за изследване на деформационни процеси при 

високи сгради и съоръжения, ISBN 978-619-90832-1-5, 2017  

2. Радулов В., Монография „Епиполарна геометрия“, електронна платформа УАСГ, 

2017 г. и печатно издание, ISBN 978-619-9898-3-5 електронно издание, ISBN 978-

619-90898-2-8 печатно издание 

3. Миглена Жиянски, Стоян Недков, Маргарита Мондешка, Надежда Ярловска, 

Васил Василев, Светла Братанова-Дончева, Кремена Гочева, Нешо Чипев, 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

УРБАНИЗИРАНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ И ТЕХНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ, 

Издател (978-619-7379) Клоринд; ISBN 978-619-7379-02-0 

4. Miglena Zhiyanski, Stoyan Nedkov, Margarita Mondeshka, Nadezhda Yarlovska, 

Vassil Vassilev, Svetla Bratanova-Doncheva, Kremena Gocheva, Nesho Chipev, 

METHODOLOGY FOR ASSESSMENT AND MAPPING OF URBAN ECOSYSTEMS 
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CONDITION AND THEIR SERVICES IN BULGARIA, Издател (978-619-7379), 

Клоринд; ISBN 978-619-7379-03-7 

5. Светла Братанова-Дончева, Миглена Жиянски, Маргарита Мондешка, Явор 

Йорданов, Ива Апостолова, Десислава Сопотлиева, Николай. Велев, Елена 

Рафаилова, Албена Бобева, Йордан Узунов, Венцислав Карамфилов, Стоян 

Вергиев, Кремена Гочева, Радка Фикова, Нешо Чипев, МЕТОДОЛОГИЧНА 

РАМКА ЗА ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ 

И ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ, Ръководство за проверка на място 

на оценката и картирането на състоянието екосистемите и екосистемните услуги, 

(978-619-7379)  Клоринд; ISBN 978-619-7379-22-8 

6. Svetla Bratanova-Doncheva, Miglena Zhiyanski, Margarita Mondeshka, Yavor 

Yordanov, Iva Apostolova, Desislava Sopotlieva, Nikolay Velev, Elena Rafailova, 

Albena Bobeva, Yordan Uzunov, Ventzislav Karamfilov, Stoyan Vergiev, Kremena 

Gocheva, Radka Fikova, Nesho Chipev, METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR 

ASSESSMENT AND MAPPING OF ECOSYSTEM CONDITION AND ECOSYSTEM 

SERVICES IN BULGARIA, Guide for in situ verification of the assessment and mapping 

of ecosystems condition and services, (978-619-7379)  Клоринд; ISBN 978-619-7379-

23-5; 

7. Нешо Чипев , Светла Братанова-Дончева, Кремена Гочева, Миглена Жиянски, 

Маргарита Мондешка, Явор Йорданов, Ива Апостолова, Десислава Сопотлиева, 

Николай Велев, Елена Рафаилова, Йордан Узунов, Венцислав Карамфилов, Радка 

Фикова, Стоян Вергиев, МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА ЗА ОЦЕНКА И 

КАРТИРАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И ЕКОСИСТЕМНИТЕ 

УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ, Ръководство за мониторинг на състоянието и развитието 

на екосистемите и екосистемните услуги, (978-619-7379) Клоринд; ISBN 978-619-

7379-24-2; 

8. Nesho Chipev, Svetla Brtanova- Doncheva, Kremena Gocheva, Miglena Zhiyanski, 

Margarita Mondeshka, Yavor Yordanov, Iva Apostolova, Desislava Sopotlieva, 

Nikolay Velev, Elena Rafailova, Yordan Uzunov, Ventzislav Karamfilov, Radka Fikova, 

Stoyan Vergiev, METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ASSESSMENT AND 

MAPPING OF ECOSYSTEM CONDITION AND ECOSYSTEM SERVICES IN 

BULGARIA, Guide for monitoring of trends in ecosystem condition and ecosystem 

services, (978-619-7379) Клоринд; ISBN 978-619-7379-25-9; 

Броят на монографиите, публикациите у нас и в чужбина, участието с 

доклади на национални и международни конференции на преподаватели за 

отчетният период е обобщен в Таблица 16.  
Таблица 16 

Вид публикация/доклад за 2017 г. Брой 

Учебната литература 15 

Монографии 8 

Статии публикувани в Р България 35 

Катедра „Висша геодезия“ 

Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

Катедра „Приложна геодезия“ 

Катедра „Фотограметрия и картография“ 

Катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ 

Катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-

строителна графика” 

3 

4 

4 

11 

8 

5 

Статии публикувани в чуждестранни издания 19 
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Катедра „Висша геодезия“ 

Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

Катедра „Приложна геодезия“ 

Катедра „Фотограметрия и картография“ 

Катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ 

Катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-

строителна графика” 

3 

0 

0 

6 

9 

1 

 

Общо публикации 54 

Доклади на симпозиуми проведени в Р България 26 

Катедра „Висша геодезия“ 

Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

Катедра „Приложна геодезия“ 

Катедра „Фотограметрия и картография“ 

Катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ 

Катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-

строителна графика” 

11 

2 

5 

4 

2 

2 

Доклади на симпозиуми проведени извън Р България 34 

Катедра „Висша геодезия“ 

Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

Катедра „Приложна геодезия“ 

Катедра „Фотограметрия и картография“ 

Катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ 

Катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-

строителна графика” 

2 

2 

0 

7 

21 

2 

 

Общо доклади 60 

За отчетният период се наблюдава повишение на броя на учебната 

литература и монографиите, както и на броя публикации и доклади на 

преподавател за периода (съотношение общи брой публикации(доклади)/брой 

преподаватели). От представените резултати в Таблица 16 се получават повече 

от 1 публикация годишно на преподавател (1,1 публикации/преподавател и 

повече от 1 доклад годишно на преподавател (1,2 доклада/преподавател), което е 

два пъти повече спрямо предходната година. Въпреки това трябва да се работи 

целенасочено за активизиране на публикационната активност с акцент на 

публикации в индексирани и реферирани издания и такива с импакт 

фактор/ранг. 

 

3.4. Експертна дейност 

 проф. д-р инж. Сл. Господинов  

 експертна дейност към Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър – член на Работна група „Дългосрочна програма за 

устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, 

картографията и кадастъра” 

 Член на научен комитет международен симпозиум Славянский 

форум 

 Член на научен комитет международен симпозиум World 

Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017) 

 Член научен комитет 75 години УАСГ 
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 проф. д-р инж. Ел. Пенева  

 експертна дейност към Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър – председател на Работна група „Дългосрочна програма за 

устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, 

картографията и кадастъра” 

 редактор на поредица Висша Геодезия, издание на НИГГГ-БАН, 

департамент Геодезия 

 Член научен комитет 75 години УАСГ 

 доц. д-р инж. И. Кунчев  
 експертна дейност към Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър – експерт към Работна група „Дългосрочна програма за 

устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, 

картографията и кадастъра” 

 Член на ПК САНК към НАОА 

 Отговорен редактор на Годишник на УАСГ - Геодезия (4 издадени 

книжки); 

 Second Summer School on Kähler Calculus is sponsored by Eric 

Alterman - take place at the University of Architecture, Civil 

Engineering and Geodesy of Sofia (Bulgaria) from July 31st to August 

4th 

 Член научен комитет 75 години УАСГ 

 доц. д-р инж. Хр. Дечев 

 експертна дейност към Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър – експерт към Работна група „Дългосрочна програма за 

устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, 

картографията и кадастъра” 

 Разработване на правила за преобразуване на КВС в КККР, към 

АГКК 

 Разработване на ГИС база данни и създаване на специализирани 

карти по проект „Изследване състоянието на водоснабдителната и 

канализационните мрежи на териториите на области Бургас, 

Сливен и Шумен, Лот №1“ 

 Анализа на електронните услуги в кадастъра, по проекта на 

Технологика АД 

 Разработване на стратегия и техническо предложение за „Общ 

модел на пространствени данни“, към АГКК, съвместно с ТУ-

София и фирма КОЛМА 

 Консултантска и техническа помощ за актуализиране на данните за 

поземлени имоти, тема Cadastral Parcel по директива INSPIRE, към 

АГКК 

 Разработка на приложения към Наредба РД-02-20-5 към ЗКИР, 

АГКК 

 Обучение по теми свързани с приложение на кадастъра и услуги от 

кадастъра, поредица от семинари, „ОЦЕНКИ и ПАРТНЬОРСТВО“ 

 доц. д-р инж. Б. Александров  

http://altermanschool2017.uacg.bg/program.htm
http://uacg.bg/?l=2
http://uacg.bg/?l=2
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 участие в 26-та Българска антарктическа експедиция 

 ръководител проект на Баългарски антарктически институт за 26-та 

Българска антарктическа експедиция на тема „Изследване на 

колебанията на морското ниво в акваторията на българската 

антарктическа база“ 

 член на Национална комисия по полярни науки към МОН – 

отговаря за геодезия, картография и ГИС 

 член на УС на СГЗБ 

 доц. д-р инж. Тодор Костадинов  

 член на организационен комитет на XXVII Международен 

симпозиум „Съвременните технологии, образованието и 

професионалната практика в геодезията и свързаните с нея 

области”, ноември 2017 

 Член научен комитет 75 години УАСГ 

 член на УС на СГЗБ 

 гл. ас. д-р инж. Ст. Вълчева - Project RCD_PLO: Refraction Coefficient 

Determination for Precise Levelling Observations, GCS, Kingdom of Saudi 

Arabia, Ръководител: проф. д-р В. Вълчинов, 2017 г. 

 ас. инж. К. Николов - Експерт по ГИС в проект No Н 04/17 от 04.09.16 

„Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на 

речните и грунтовите води с мобилизацията на арсена в замърсени речни 

тераси”, Фонд Научни Изследвания към МОН на Р България 

 проф. д-р инж. Т. Бандрова  
 президент на Българската картографска асоциация  

 председател на организационния комитет на Седмата 

международна конференция по картография и ГИС (7TH 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTOGRAPHY & GIS 18-

23 June 2017, Sozopol, Bulgaria) 

 Член научен комитет 75 години УАСГ 

 проф. д-р инж. Петър Пенев  
 –член на организационния комитет на Седмата международна 

конференция по картография и ГИС (7TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON CARTOGRAPHY & GIS 18-23 June 2017, 

Sozopol, Bulgaria) 

 Член научен комитет 75 години УАСГ 

 гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова - член на организационния комитет 

на Седмата международна конференция по картография и ГИС (7TH 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTOGRAPHY & GIS 18-23 June 

2017, Sozopol, Bulgaria) 

 инж. Стефан Бончев - технически секретар на Седмата международна 

конференция по картография и ГИС (7TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON CARTOGRAPHY & GIS 18-23 June 2017, Sozopol, 

Bulgaria) 

 Проф. д-р инж. П. Малджански  
 експерт към Национална агенция за оценяване и акредитация 
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 Член научен комитет 75 години УАСГ 

 член на УС на СГЗБ 

 доц. д-р инж. Нели Здрачева - член научен комитет 75 години УАСГ 

 проф. д-р инж. Станислав Василев - член на УС на СГЗБ 

 проф. д-р инж. Маргарита Мондешка  
 ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 

400KV ОТ П/СТ „ВАРНА“ ДО П/СТ „БУРГАС“. Раздел „Земи и 

почви”, 2017 

 Член научен комитет 75 години УАСГ 

 проф. д-р инж. Ана Стоева - член научен комитет 75 години УАСГ 
 

 

4. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

Основен елемент за провеждане на качествена учебна и 

научноизследователска дейности е наличието на съвременно техническо 

оборудване и материална база. Подобряването на материално-техническата база 

на ГФ е приоритетна и постоянна задача на деканата. Работи се по 

активизирането на преподавателите за участие в проекти с цел изграждане, 

обновяване и модернизация на необходимата образователна и научна 

инфраструктура. Кандидатстването по Оперативни програми, международни и 

национални проекти изисква целенасочена допълнителна работа и трябва да 

бъде приоритет на катедрите към факултета в краткосрочен и средносрочен 

план.  

В края на месец септември 2016 г. в УАСГ стартира изпълнението на 

проект BG16RFOP001-3.003-0009 „Обновяване и модернизация на 

образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и 

геодезия“ по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“, 

приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ от Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от УАСГ, а 

общата му стойност възлиза на 3 072 273,28 лв., с продължителност 30 месеца. 

Основната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни 

услуги в сферата на висшето образование чрез обновяване на материалната база 

на УАСГ. Основната цел на проекта е подобряване на материално-техническата 

база в УАСГ, като сградата, която подлежи на ремонт е сградата на Ректората. 

По проекта е заложено обновяване и оборудване на учебни зали, лаборатории и 

кабинети в сградата на Ректората, която се ползва основно от ГФ за учебна 

дейност. 

От октомври 2017 г., деканата на Геодезически факултет извършва 

необходимото за участие на факултета в проект по програма Erasmus + „Capacity 

building in the field of higher education“ (краен срок за подаване на документите е 

08.02.2018 г.). 
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Компютърно и програмно осигуряване на лаборатории и кабинети 

на преподаватели 

Отчитайки текущото състояние и финансовата обезпеченост на УАСГ 

към момента, може да се отчете, че компютърното (вкл. мрежови и интернет 

достъп) и програмно обезпечаване е на сравнително добро ниво. 

В обучението са въведени нови софтуерни продукти и се осъвременяват 

съществуващи. Работи се с продукти на водещи производители на базов и 

специализиран софтуер в професионално направление „Архитектура, 

строителство и геодезия“ като: Autodesk, ESRI, Adobe, Microsoft, Corel 

Corporation, QGIS на OSGeo и др. 

Геодезически факултет при УАСГ от 2014 г. ползва академични лицензи 

за обучение на студенти и докторанти в различните зали и компютърни 

лаборатории на територията на факултета с продукти на фирма ESRI. През 

месец февруари 2017 г. в зали 406, 407 и 408 със съдействието на ЕСРИ 

България бе обновен лицензът на софтуера ArcGIS. 

От 2016 г. Геодезически факултет при УАСГ може да използва и 150 

академични лиценза за обучение на студенти и докторанти в различните зали и 

компютърни лаборатории на територията на факултета с ГИС MapInfo 

Professional на фирмата Pitney Bowes Software. 

За учебна 2017/2018 г. в зали 406, 407 и 408 бяха инсталирани: 

 новите версии 2018 на програмните продукти на Аутодеск – 

AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, Raster Design; 

 фамилия продукти ESRI ArcGIS 10.5.1; 

 Microsoft Visio 2016; 

 Microsoft Office 2016; 

 Visual Studio 2017; 

 Postgresql 10.1.3.  

За учебна 2017/2018 г. в зала 408 беше инсталиран: 

 MatLab R2015b. 

След всеки семестър се извършва профилактика на компютрите, мрежата 

и интернет достъпа в зали 406, 407 и 408.  

По проект към ЦНИП-УАСГ № БН-202-2017 с ръководители проф. 

Славейко Господинов и проф. Елена Пенева, са закупени лаптоп, настолен 

компютър и Trimble Business Center – 10 мрежови лиценза. 

По проект към ЦНИП-УАСГ, ръководен от доц. д-р инж. М. Мотева, са 

закупени две нови конфигурации (компютри и периферни устройства) за 

учебно-методическия кабинет 405, който се ползва от катедра „Земеустройство 

и аграрно развитие“. 

По проект BG16RFOP001-3.003-0009 „Обновяване и модернизация на 

образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и 

геодезия“ е предвидено доставка, инсталиране и конфигуриране на нови 

сървъри за нуждите на ГФ и нови компютри за зала 407. 

От пролетта на 2016 г., УАСГ участва като съучредител в Консорциум 

„Наследство БГ“. Основната цел на този консорциум е изграждане на Център за 
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върхови постижения „Наследство БГ“ по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, приоритет „Нови технологии в креативните и 

рекреативните индустрии“. ГФ участва активно в подготовката на 

документацията за кандидатстване – под ръководството на зам.-декана на ГФ по 

учебната дейност и преподаватели от катедри „Фотограметрия и картография“ и 

„Геодезия и геоинформатика“. Проектното предложение на ГФ е свързано с 

изграждане на Централна научно-изследователска лаборатория за 

документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-

НКН) в УАСГ. Проектното предложение предвижда доставка на съвременно 

компютърно и програмно осигуряване, което ще подпомогне значимо 

научноизследователската дейност във факултета. 

Пред финализиране е сключването на споразумения за предоставяне на 

програмните продукти Cadis и Tobel с цел обезпечаване на учебния процес (за 

всички студенти и преподаватели във факултета) на и извън територията на 

университета. 

В годишният отчет на катедра „Геодезия и геоинформатика“ се 

отбелязва, че: (1) компютърното оборудване на Лабораторията за обучение по 

кадастър (зала 400) е остаряло и с недостатъчен капацитет за изпълнение на 

учебни задачи, планирани основно в обучението по магистърска програма 

„Кадастър“; (2) компютърните конфигурации в зала 406 са недостатъчни; (3) 

зала 410, ползвана като лекционна е необходимо да се оборудва със стационарен 

проектор и екран; (4) за да се осигури достъп на студентите до компютърната 

мрежа и пълноценното използване на зала 410 е необходимо монтирането на 

маршрутизатор с радио модема (рутер с WiFi) и закупуване на разклонители. 

В годишният отчет на катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ се 

посочва, че материалната база на катедрата не е на необходимото ниво. Въпреки 

закупените две нови конфигурации (компютри и периферни устройства за 

учебно-методическия кабинет 405), все още част от преподавателите нямат 

компютри и периферни устройства. 

В годишният отчет на катедра „Висша геодезия“ се отбелязва, че зала 

520, която се ползва като лекционна е необходимо да се оборудва със 

стационарен проектор. 

Обновяването на компютрите в лабораториите и залите (освен за 

факултетните лаборатории - зали 407 и 408), както и обезпечаване с такива в 

кабинетите на преподавателите трябва да бъде приоритетна цел на катедрите, 

които трябва да бъдат активната страна в търсенето на възможности за това 

(оперативни програми, национални и международни проекти, университетски 

теми, спонсорство и т.н.). 

Геодезическо, фотограметрично и картографско оборудване и 

апаратура 

Формално, ГФ при УАСГ разполага с най-много геодезическо, 

фотограметрично и картографско оборудване и апаратура измежду 

университетите предоставящи обучение по професионално направление „5.7 – 

Архитектура, строителство и геодезия“. Трябва да се отбележи обаче, че е 

необходимо да се предприемат мерки за по-добро оборудване и постепенно 
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осъвременяване с оборудване и апаратура, в съответствие с последните 

тенденции в професионалното направление. 

Деканата на ГФ разчита по представеното по-горе проектно предложение 

за изграждане на ЦНИЛ-ДМ-НКН в УАСГ да бъде доставено съвременно 

геодезическо, фотограметрично и картографско оборудване и апаратура – 

наземна лазерна сканираща система, летателен безпилотен апарат за 

картографиране, фотограметричен скенер, DSLR фотоапарат, GNNS 

оборудване, автоматизирани сканиращи тотална станция, 3D принтер. 

През октомври 2017 г. Камарата на инженерите по геодезия дари 50 

посетителски стола за зала 520 Ректорат. 

През ноември 2017 г., фирма Мапекс АД направи дарение от 3 проектора 

за нуждите на Геодезически факултет. 

През отчетния период катедра „Геодезия и геоинформатика“ отбелязва, 

че геодезическият инструментариум (тотални станции, нивелири) е в достатъчен 

брой за нормално провеждане на летните практики. Проблем обаче остава 

техническата им поддръжка през учебната година – необходимо е да се назначи 

сервизен техник, който да може да замени инж. Петър Бочев. 

По проект към ЦНИП-УАСГ № БН-202-2017 с ръководители проф. 

Славейко Господинов и проф. Елена Пенева бяха закупени 2 броя барометри 

„Domatic”. 

Със съдействието на деканата е пред финализиране едно дарение – 

лаптоп за нуждите на катедра „Геодезия и геоинформатика“. 

Деканата на ГФ приканва и катедрите да обсъдят и предприемат действия 

в търсенето на възможности за доставка на оборудване и апаратура, в 

съответствие с последните тенденции в професионалното направление.  

 

5. КАДРОВА ПОЛИТИКА 

Кадровата политика на УАСГ е съобразена със състоянието на 

университета и в страната и е насочена към подобряване на качеството на 

образование и финансовото състояние в университета.  

Кадровата политика на ГФ се провежда в съответствие с приетите 

правилници и решения на АС на УАСГ, които са в съответствие с изискванията 

на Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за развитие на академичния 

състав в Р. България и правилниците за приложението им. Основните звена, в 

които се определя развитието на академичния състав във факултета са 

катедрите. В годишните отчети на катедрите към факултета е изискано да се 

представи план за развитие на кадровия състав.  

Общият брой на преподаватели във факултета е 49, от които 21 са 

хабилитирани (8 професори и 13 доценти) и 28 са нехабилитирани (10 главни 

асистенти и 21 асистенти) (Таблица 1).  

Броят на хабилитираните преподаватели е намален с 1 доцент от катедра 

„Геодезия и геоинформатика“.  

Броят на нехабилитираните преподаватели е намалял с 1 асистент от 

катедра „Геодезия и геоинформатика“ - с изтекъл срок на трудовия договор, 1 

главен асистент от катедра „Фотограметрия и картография” напусна, 1 асистент 
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от катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ беше 

пенсиониран.  

Броят на нехабилитираните се увеличи с 1 главен асистент д-р мат. към 

катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“. 

През периода приключиха следните конкурси за академични 

длъжности: 

 1 за „доцент“ – доц. д-р инж. Антонио Ангелов (катедра „Приложна 

геодезия“) 

 3 за „главен асистент“ – гл. ас. д-р инж. Емилия Илиева (катедра 

„Приложна геодезия“), гл. ас. д-р инж. Надежда Ярловска (катедра 

„Земеустройство и аграрно развитие“) и гл. ас. д-р инж. Ивайло Радев 

(катедра „Висша геодезия“) 

 1 за „асистент“ към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – не се 

явиха кандидати 

Обявени са следните конкурси за академични длъжности: 

 2 конкурса за „асистент“ към катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

 1 конкурс за „асистент“ към катедра „Приложна геодезия“ 

Кадровото състояние по катедри е следното: 

 Катедра „Висша геодезия” – един асистент е зачислен за 

докторант на самостоятелна форма на обучение, през следващата 

година изтича трудовият му договор, ако не защити докторантура и 

заеме длъжност „главен асистент“ се предвижда обявяване на 

конкурс за „асистент“. Съотношението хабилитирани 

/нехабилитирани позволява обявяване на 1 конкурс за „доцент“. 

 Катедра „Геодезия и геоинформатика” – от четиримата асистенти 

се очаква двама да защитят докторски дисертации, един е зачислен 

за докторант, и единият от тях е новоназначен. Предвижда се 

обявяване на конкурс за „главен асистент“ през 2018 г. 

Ръководителят на катедрата посочва, че с оглед на преизпълнението 

на годишната норма има нужда от разширяване на състава на 

катедрата. 

 Катедра „Приложна геодезия” - на четиримата асистенти изтича 

срокът на трудовите им договори. Единият е зачислен за докторант 

на самостоятелна форма на обучение. Предвижда се обявяване на 3 

конкурса за „асистент“ и 1 за „главен асистент“ през 2018 г. 

 Катедра „Фотограметрия и картография” – няма асистенти, 

броят на хабилитираните е повече от 50 % от общия брой 

преподаватели и не предполага обявяване на конкурси за „доцент“. 

Предвижда се обявяване на 1 конкурс за „главен асистент“ през 

2018 г. 
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 Катедра „Земеустройство и аграрно развитие” – двама асистента, 

единият от които е с ОНС „доктор“, другият е новоназначен. Броят 

на хабилитираните е повече от 50 % от общия брой преподаватели и 

не предполага обявяване на конкурси за „доцент“. Ръководителят на 

катедрата изразява необходимост от обявяване на конкурс за главен 

асистент в областта на икономическите науки, който може да се 

обяви през 2018 г., когато се очаква да се пенсионира един 

професор. Конкурсите, които се предвиждат са 1 за асистент, 2 за 

главен асистент и 1 за професор през 2018 г. 

 Катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна 

графика” – пет асистента, четирима от които притежават ОНС 

„доктор“, единият от асистентите не е зачислен за докторант. 

Ръководителят на катедрата предвижда обявяване на три конкурса – 

1 за „главен асистент“ и 2 за „доцент“ през 2018 г. 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

Административната дейност в деканата е интензивна, но протича 

безпроблемно и по план, спрямо текущите задачи. Регулярно са провеждани 

декански и факултетни съвети в почти пълен състав, на които отговорно са 

поставяни задачи и са вземани решения. Деканатът изказва благодарност на 

ръководителите катедри за съдействието им за успешно приключилите и текущи 

дейности във факултета.  

Работата във факултетната канцелария се придвижва ритмично и 

спокойно. През периода бе пенсионирана г-жа Емилия Николова, уважаван 

служител, която дълъг период изпълняваше отлично задълженията си като 

„инспектор на факултетната канцелария“. На нейно място като „инспектор 

факултетна канцелария“ бе назначена г-жа Албена Владимирова, която с 

желание, отговорно и с успех навлезе в работата. За въвеждането й в работата в 

деканата съдейства г-жа Емилия Николова и останалите служители. Другият 

служител в канцеларията е инж. Цветана Радева, която изпълнява длъжността 

„организатор факултетна канцелария“. Инж. Цветана Радева успешно навлезе в 

работата и организира дейностите на факултетната канцелария.  

През отчетния период инж. Лилия Балабанова бе преместена в Учебен 

отдел и в момента по съвместителство изпълнява длъжността секретар катедри 

„Земеустройство и аграрно развитие” и „Дескриптивна геометрия и инженерно-

строителна графика“. Длъжността секретар катедри „Фотограметрия и 

картография” и „Приложна геодезия“ се изпълнява по съвместителство от инж. 

Росица Рачева, служител в Учебен отдел. Г-жа Красимира Савова изпълнява 

длъжността секретар катедри „Геодезия и геоинформатика” и „Висша геодезия“.  

Работата със студентите е приоритет в дейностите на деканата. Усилията 

са насочени към подобряване на комуникацията на студентите с 

преподавателите, включването им активно в учебния процес и дейностите на 

ГФ. Мотивирането им за активно участие в учебния процес може да стане с 

подобряване на комуникацията с преподавателите и ангажирането им във 
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всички инициативи на ГФ. Това би довело до тяхната по-добра успеваемост в 

учебния процес и би подпомогнало бъдещата им реализация. За изпълнението 

на тези задачи през периода е търсено мнението на студентите за качеството на 

учебния процес чрез провеждане на анкети и регулярни срещи с деканското 

ръководството, разгледани са голям брой молби и са взимани индивидуални 

решения за успешното протичане на учебния процес, стимулирано е участието 

на студенти в научни прояви, осъществени са контакти и са сключени 

споразумения за сътрудничество с институции, браншови организации и 

потребители на кадри в професионалните направления на специалностите към 

факултета.  

Отчетът отразява основните дейности в Геодезически факултет за 

едногодишния период, които са извършени с помощта и от всички 

преподаватели, студенти и служители. По-голямата част от 

преподавателите са съпричастни и ангажирани в дейността на факултета. 

Желанието на деканата е да се мотивират преподавателите, които не са 

активни да се убедят в ползата от съдействието им за развиване на 

качествена учебна и научноизследователска дейност. Това би спомогнало за 

приобщаването и припознаване от страна на студентите на университета 

като място, което е от първостепенно значение за бъдещото им развитие. 
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