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Разглежданият период от отчета на БКА обхваща множество събития, като накратко ще бъдат
отбелязани проведените срещи, изложби и други събития, а по-подробна информация може да се
намери на Интернет страницата на БКА.
10-ти национален конкурс за детска карта на
света „Ние обичаме картите”
На 10-ти март 2017 г. в Изложбена зала на Архитектурен
факултет към Университета по архитектура строителство и
геодезия, се състоя изложба на детски рисунки - карти на света,
които участват в 10-тия национален конкурс за детска карта на света
„Ние обичаме картите”, организиран от Българската Картографска
Асоциация със съдействието на Национален институт по геофизика,
геодезия и география – БАН и Университет по архитектура,
строителство и геодезия. Проведе се тържествена церемония по награждаването на победителите.
Националният конкурс е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”
2017 на Международната Картографска Асоциация (МКА).
Първи награди получиха 6 деца, чиито рисунки ще участват в международната изложба за детска
рисунка „Карта на света” в гр. Вашингтон, САЩ по време на 28-та Международна картографска
конференция, 2-7 юли 2017 г.
Лекция в Университет Виена,
На 11 януари, 2017 г., в Университет Виена, Председателят на УС на БКА
проф. Теменужка Бандрова изнесе лекция на тема: „3D maps – new field of modern
cartography“. Семинарът има за цел да представи и открие дискусия по една от
модерните картографски области – 3D картографирането. Представени бяха
потребителите на тези картографски продукти, даде се дефиниция за 3D карта и
бяха разгледани разликите между 3D карти и 3D модели.

Излезе от печат книгата „Да научим за природните
бедствия“
Книгата е изработена по Проект „Моделиране на природни бедствия –
моделиране на горски пожари“ , УАСГ- ЦНИП, Конкурс – редовни докторанти
2015 г. Дог. № 77/2015-2016. Автор на книгата е инж. Деница Савова, редовен
докторант в УАСГ.
Тази книга е създадена, за да представи природните бедствия по интересен
и достъпен начин на децата в началното училище. В нея те ще намерят
информация, карти, илюстрации, които ще ги запознаят с опасностите, с които
природата често ни изненадва. Различните глави на книгата са посветени на
наводненията, горските пожари, земетресенията, лавините, бурите и много
горещото и студено време.
Книгата е издадена в Международната година на картата 2015-2016 г. и по случай 70
годишнината от създаването на UNICEF 1946-2016 г.
Награди от HERE за студентите от специализация
Картография и ГИС, УАСГ
След работа на терен и попълване на картата на HERE (член на
БКА като юридическо лице) за 10 града в България, г-н Александър
Тодоров, Ръководител на регионално звено България, награди
студентите от специализация Картография и ГИС, УАСГ за техния
изключителен професионален принос за обновяване на картата на
HERE и включването им към експертното общество на компанията.
Изложба в Народното събрание „Българската
картография в Международната година на картата“
На 17 ноември 2016 г. в сградата на Народното събрание бе
открита изложба „Българската картография в Международната година
на картата“ от заместник-председателя на Народното събрание Димитър
Главчев, председателя на Комисията по икономическа политика и
туризъм Петър Кънев и председателя на Българска картографска
асоциация Теменужка Бандрова.
Председателят на БКА Теменужка Бандрова връчи специална
грамота на Петър Кънев, за приноса му в развитието на българската
картография, по повод Международната година на картата 2015-2016.
Изложбата се организира Комисията по икономическа политика и
туризъм, Комисията по културата и медиите и Българска картографска
асоциация като кулминация на събития, организирани във връзка с
Международната година на картата 2015-2016, обявена от ООН и
подкрепена от Международната картографска асоциация.
Колекцията от експонати съдържа картографски произведения от стари карти, военнотопографски, тематични, туристически, учебни карти и атласи, панорамни карти, изработени на базата
на 3D модели и навигационни картографски продукти.
Участници в изложбата: юридически членове на Българска картографска асоциация – ДейтаМапЕвропа, Картографско студио ДавГео, КартГео, КартПроект, МТКЦ Геопан, Хиър Юръп – клон
България, Военно-географска служба и Дипломатически институт към Министерство на външните
работи.

Световен ГИС ден
На 16 ноември 2016 г. България отбелязва Осемнадесетия световен Ден на Географските
Информационни Системи. БКА подкрепи организирането на ГИС Деня в България.
Ден на картата
Събитието се проведе във връзка с Международната
година на картата 2015 – 2016 и бе организирано от Българска
картографска асоциация, Софийски университет „Св. Климент
Охридски и Национален институт по геофизика, геодезия и
география – БАН. Проведе се семинар по актуални картографски
теми. Събитието включваше и изложба на български
картографски произведения.
Председателят на БКА Теменужка Бандрова връчи грамоти
и награди на Румяна Джибова, с. Баничан и представител на
община Дряново – Ивайло Лисичков, за принос към българската картография, по случай
Международната година на картата 2015-2016 и 5 години от създаването на БКА.
Румяна Джибова от народно читалище „Изгрев-1930“, с. Баничан, общ. Гоце Делчев и
ръководител проект „Най-новата стара приказка: „Културните символи на село Баничан” представи
уникалната везана карта „Символи и реликви, с. Баничан“. Картата бе част от картографската изложба,
съпътстваща Деня на картата. Г-жа Джибова подари на БКА платно с везано логото на асоциацията и
логото на Международната година на картата 2015-2016.
Ивайло Лисичков, представител на община Дряново, разказа за създаването през 1962 г. и
съхранението на уникалната релефна карта на България с размери 6.90/4.30 м, намираща се в центъра
на гр. Дряново.
Книгата „Tематична картография за обществото“ сред найдобрите 25 %
Книгата „Tематична картография за обществото“ е сред най-добрите 25%
изтегляни електронни книги в съответната колекция електронни книги на Springer през
2015 г.

Проф. Теменужка Бандрова с награда за принос за
развитие на ISDE
По време на 6-тaта среща на Международно общество за
дигитална земя (ISDE), в гр. Пекин, Китай, 7-8 юли 2016 г., проф.
Теменужка Бандрова, член на Консултативния съвет на
Международното общество за дигитална земя и Председател на
комитета за млади учени, получи диплома и награда за нейния принос
за развитие и организиране на 3-тата Международна среща за
дигитална земя, 2010 г. в Несебър, България.
6-та
Международна
конференция
по
картография и ГИС и Семинар по ранно
предупреждение и управление при кризи, 13-17 юни
2016 г., Албена, България
Конференцията се проведе от 13 до 17 юни в курорта
Албена. Организатори на конференцията бяха: Българска
картографска асоциация (БКА); Международна картографска
асоциация (МКА) и Университет по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ). В рамките на конференцията

се проведе и Семинар по ранно предупреждение и управление при кризи, организиран от
проф. Милан Конeчни под патронажа на посланика на Чешката република за България Н.Пр.
г-н Душан Щраух.
В конференцията участваха 150 участника от 37 държави от всички континенти.
Международната картографска асоциация (МКА) бе широко представена, като в
конференцията участваха проф. Ласзло Зентай от Унгария - генерален секретар, проф. Линн
Юсери от САЩ - вице-президент, председателите на комисии проф. Милан Конечни от
Чешката Република, проф. Миленко Лапин от Хърватия, д-р Кристин Омс и вицепредседателят на комисия доц. Хесус Нунез от Унгария.
По традиция няколко комисии на Международната картографска асоциация провеждат
своите годишни срещи по време на конференцията. Тази година срещи проведоха 4 комисии:
Комисия по картография и децата; Комисия по картография за ранно предупреждение и
управление при кризи; Комисия по картни проекции; Комисия по използване на
картографията. Комисиите извършиха пълноценна работа, като се взеха и важни решения за
продължаване на работата на членовете в тях.
Участниците в конференцията проявиха изключителен интерес към главните доклади,
изнесени от: проф. Ласзло Зентай, генерален секретар н а М К А от Унгария на тема: ICA’s
Modern Cartography; проф. Лижу Менг от Техническия университет в Мюнхен, Германия,
негов вице-президент за 2008-2014 г., на тема Cartography and Its Connecting Role; г-н
Александър Тодоров, от HERE Ltd., България на тема HERE Maps and Mobility of the Future.
Изнесени бяха още 87 доклада, разпределени в 17 говорими сесии. Представени бяха и
30 постера в 5 постерни сесии. Докладите са публикувани в конферентен сборник с
доклади http://iccgis2016.cartography-gis.com/.
Паралелно с конферентните сесии се проведе среща на участниците в програмата COST
„Mapping and the Citizen Sensor” и Уъркшоп на тема “Designing and Conducting User Studies.
Парламентарно внимание към българската
картография
Комисията по икономическа политика и туризъм с
председател инж. Петър Кънев и Комисията по културата и
медиите с председател Полина Карастоянова към 43-тото
Народно събрение на Р. България проведе среща с
Българската картографска асоциация. Срещата е своеобразна
кулминация на поредицата от прояви, които страната ни
организира по повод обявената от ООН Международна
година на картата 2015-2016.
Основната тема на срещата бе геопространствената информация в икономическото и
културното развитие на страната. Българската картографска асоциация (БКА), която е и
национален представител в Международната картографска асоциация, бе представена от
водещи български учени и спецалисти, които поставиха за обсъждане шест основни проблема,
постигайки единомислие по няколко основни насоки на действие.
Двете постоянни комисии на Народното събрание приеха да съдействат за
организирането на представителна картографска изложба в Парламента по повод
Международната година на картата и Деня на картата. Изложбите ще имат за цел да покажат
състоянието на българската картография и нейното място в международното развитие на този
важен клон на човешкото познание.
За да насърчат използването на резултатите от държавната и общинската
администрация на страната и образователната сфера, двете парламантарни комисии приеха
поканата за участие в Шестата международна конференция по картография и географски
информационни системи (ICC&GIS). Те ще улеснят включването на следващата международна
конференция по картография в календара на българското председателство на ЕС през 2018 г.

Институционализирането на Национален комитет за координиране усилията на всички
заинтересовани страни за постигане на целите на GEO (Group of Earth Observations) и
осъществяването на стратегическия план за изграждане на глобална система за наблюдение
на Земята (Global Earth Observation Sistem of Sistems, GEOSS) намери пълна подкрепа както от
комисиите, така и от поканените експерти и от народни представители, които присъстваха на
срещата привлечени от нейната тематика. Участниците в срещата са убедени в
необходимостта от внасяне на промени в Закона за геодезията и картографията за да се
повиши качеството на българската картографска продукция и нейната конкурентност.
Пълна подкрепа от всички участници в срещата получи предложението за създаване на
национален фонд „Българско картографска наследство“ и неговото регламентиране като част
от културното наследство на страната. Отбелязана бе и необходимостта от активиране на
дейността на Комисията по местните наименования. Предложено бе БКА да посочи свой
представител, който да участва експертно в разработката на проблемите на
геопространствената информация в работата на комисиите на Народното събрание.
В края на срещата БКА представи свое дарение от съвременни карти и атласи за
библиотеката на Парламента. Това е второто дарение, което БКА прави след посрещнатото с
изключителен интерес попълване на раздела за България на картографската колекция на
Библиотеката на ООН в Ню Йорк.
Валидиране на илюстрована пощенска карта на
тема „Международна година на картата 2015-2016“
На 14.04.2016 г. в Музея на съобщенията, гр. София, беше
пусната в употреба илюстрована пощенска карта на тема
„Международна година на картата 2015-2016“. Картата бе
официално валидирана чрез поставяне на първия пощенски
печат от Зам.– министъра на МТИТС Валери Борисов,
Председателя на УС на БКА проф. Теменужка Бандрова и
художника на пощенската карта Георги Павлов.На събитие,
инициирано от БКА, бяха поканени нейните членове, гости и
филателисти, които имаха възможността да се сдобият с
уникалното пощенско издание – първото по рода си в света, посветено на Международна
година на картата 2015-2016.
Награди по случай 5 години от създаването на БКА
На Общото събрание на БКА, състояло се на 14.04.2016 г., за
принос към българската картография, по случай Международната
година на картата 2015-2016 и 5 години от създаването на БКА, бяха
наградени юридически и физически лица – членове на асоциацията.

Проф. Теменужка Бандрова, Председател на УС на БКА
Д-р Силвия Маринова, Секретар на БКА

