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Българска картографска асоциация 
 

ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД 
април 2017 г. - април 2018 г. 

 

Разглежданият период от отчета на БКА обхваща множество събития, като накратко са 

отбелязани проведените срещи, изложби и други събития, а по-подробна информация може да се 

намери на Интернет страницата на БКА – www.cartography-gis.com. 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО НА КАРТОГРАФСКИ ПРОДУКТ, ИЗДАВАН ОТ 
БЪЛГАРСКА КАРТОГРАФСКА АСОЦИАЦИЯ (БКА) 

 
Българска картографска асоциация (БКА) работи активно за спазване установените 

картографски принципи при изработването на разнородни картографски продукти, в т.ч. учебни карти 

и атласи, релефни и стенни карти.  

На 7 юни 2017 г. Управителния съвет на БКА одобри правила за сертикикат на качество на 

картографски продукти. За да получат сертификат, картографските продукти трябва да отговарят на 12 

условия за точност, достоверност и високо качество на проектиране и изпълнение. Сертификатът се 

издава на основата на експертна оценка от от тричленна комисия на БКА и се утвърждава от УС на 

БКА до 10 работни дни след постъпване на заявката. 

През декември 2017 г. БКА издаде първият сертификат за качество на картографски продукт. 

Сертифицираното изданието е Туристическа карта на Странджа в М 1 : 110 000, издадена от КартГео § 

ГЕОПАН. През месец февруари 2018 г. бе сертифицирана стенна карта по Проект Странджа / Йълдъз – 

планина без пожари, М 1 : 100 000, издадена от КартГео § ГЕОПАН. 

 

 

Знак за качество към издаванеия от БКА сертификат 



СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО „ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И 
КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК НА Р. БЪЛГАРИЯ” 

 
Във връзка с предложен „Проект на Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск 

на Р. България” Българска картографска асоциация проведе заседание на 28 март 2018 г. за обсъждане 
съдържанието на публикуваната на страницата на МРРБ Методика и изпрати своето становище на министър 
Нанков. 

 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ 
ПОДПИСАХА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ И БЪЛГАРСКА КАРТОГРАФСКА 
АСОЦИАЦИЯ НА 15. 06. 2017 Г. 
 

Страните се споразумяха да си сътрудничат за: 

 обучение за реакция и оказване на помощ при бедствия, аварии и кризи, ранно 

предупреждение на населението и намаляване на щети; 

 провеждане и съвместно участие в национални, регионални и международни срещи, 

конференции, семинари, учения и др.; 

 сътрудничество в областта на образованието, науката и използването на нови технологии, 

включително картографски и геоинформационни технологии за ранно предупреждение на 

населението при бедствия; 

 други дейности, които биха били полезни и биха допринесли за развитието на двете 

организации и обществото. 

 

 

 

На снимката: акад. Христо Григоров, д-р х.к. и проф. д-р инж. Теменужка Бандрова 

 
28-МА MЕЖДУНАРОДНА КАРТОГРАФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗВЪНРЕДНА 

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ, 2-7 ЮЛИ, ВАШИНГТОН, САЩ 
 
От 2 до 7 юли в столицата на САЩ Вашингтон, се проведе най-голямото картографско събитие 

за годината - 28-мата Международна картографска конференция с 1000 участници от близо 70 страни. 

Българските представители на конференцията взеха участие в Извънредна сесия на Генералната 

асамблея, дискусионни и постерни сесии, семинари, среща на националните представители в МКА, 

работни срещи на комисиите към МКА, в журито на конкурси, председателстване на сесии. 

Пре-конферентни семинари 

В дните преди конференцията голяма част от комисиите в Международната картографска 

асоциация (МКА) проведоха семинари и уъркшопи. От българска страна бе изнесен доклад от проф. 

http://www.mrrb.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Methodology_seismic_risk_20180131feadfb261d8a6648d4443a5063d98bd0.pdf


Теменужка Бандрова на тема Cartographic Visualization for Disaster Management Response в Joint ICA - 

GEO Workshop "Disaster Management, Big Data, Services аnd Cartographic Representation". В семинара 

взеха участие г-жа Barbara Ryan, директор на секретариата на ГЕО, г-н Craig Fugate, администратор на 

FEMA на президента Барак Обама 2009 - 2017 г., представители на световната банка и НАСА. 

 

 

Участниците в Joint ICA - GEO Workshop "Disaster Management, Big Data, Services аnd Cartographic 

Representation" 

 

Генерална асамблея 

На 2 юли се проведе сесия на Извънредна Генерална асамблея на Международната картографска 

асоциация. Приети бяха три нови национални представители в МКА - от Естония, Грузия и Бангладеш. 

Представен беше финален доклад на дейностите през обявената от ООН по инициатива на МКА 

Международна година на картата 2015-2016. Бяха разисквани изменения в закона за управление на 

МКА, като част от тях бяха приети с гласуване на националните представители. 

Доклади и сесии  

В пет поредни работни дни бяха изнесени 4 главни доклада и над 450 технически доклада в 160 

сесии. Българското участие беше в техническата сесия по Картографиране за ранно предупреждение и 

управление при кризи с доклад: New Map Symbol System for Disaster Management – Силвия Маринова и 

в сесия по Картографиране за деца и обучение с доклад: „Save Children Life” – Conception for 

Establishing Educational Center for Disaster Management – Теменужка Бандрова, Силвия Маринова.  

Картографска изложба 

Проведена бе и традиционната картографска изложба на повече от 470 карти, атласи, глобуси, 

образователни и дигитални продукти от 30 държави. България бе представена от 16 картографски 

произведения на “ДатаМап-Европа”, “КартГео” ООД, МТКЦ “Геопан” и “КартПроект” ООД. 

    



    

Българските картографски произведения на Международната картографска изложба 

 

Конференцията беше съпроводена от техническо изложение на фирми, издатели, университети, 

институти и асоциации в областта на картографията и ГИС.  

Изложба на детски карти на света 

Изложбата на детски карти на света “Барбара Печеник” тази година беше на тема “Ние обичаме 

картите“. 193 детски рисунки от 34 държави бяха разпределени в общо 4 възрастови групи. 16 рисунки 

бяха представени в първа възрастова група (до 6 години), 29 – във втора (от 6 до 8 години), 75 - в трета 

(от 9 до 12 години) и 73 – в четвърта възрастова група (над 12 години). С награда от Международния 

конкурс за детска карта на света Барбара Печеник е отличена рисунката на 8-годишната Преслава 

Иванова от град Казанлък, във втора възрастова група.  

 

Българските рисунки в изложбата на детски карти на света 



    

8 годишната Преслава Иванова от Казанлък донесе награда за България в конкурса за детски рисунки „Карта 

на света” 

 

В заключителната част президентът на МКА проф. Мено Крак, Нидерландия, даде висока оценка 

на проведената конференция. Представен беше домакинът на предстоящите 29-та Международна 

картографска конференция и 17-та Генерална асамблея - гр. Токио, 2019 г. 

 

 

ВИРТУАЛНО КАРТОГРАФСКО МОДЕЛИРАНЕ С HERE БЪЛГАРИЯ 
 
Студенти от специализация Картография и ГИС, УАСГ направиха през месец октомври 

практически упражнения по Виртуално картографско моделиране в гр. Банкя със специалната 

подкрепата на HERE България, член на БКА. 

 
Участниците в практически упражнения по Виртуално картографско моделиране в гр. Банкя 

 
 
СВЕТОВЕН ДЕН НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 2017 
 
На 15-ти ноември за 19-та поредна година България отбеляза Световния ден на Географските 

информационни системи (ГИС). Като официален партньор на събитието Българска картографска 

асоциация подкрепи организирането на ГИС Деня в България. На събитието, организирано от ЕСРИ 

България бяха представени табла с детски рисунки, участвали в конкурса за детска карта на света 

“Барбара Печеник”. 

 

https://www.here.com/
https://cartography-gis.com/archives/2287


ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. ДУШАН ПЕТРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
ПЛАНИНСКО КАРТОГРАФИРАНЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КАРТОГРАФСКА 
АСОЦИАЦИЯ 

 
На 6 февруари 2018 г. Доц. Душан Петрович от Университет Любляна, Словения изнесе в УАСГ 

лекции по програма Еразъм+ на тема “3D cartographic presentations - from source data to user’s response“. 

Сред гостите в залата присъстваха членове на БКА, преподаватели от Геодезически факултет на 

УАСГ, от както и представители на НИГГГ - БАН и Лесотехнически университет. 
 
 

ОБЯВЕНА Е 7-МАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КАРТОГРАФИЯ 
И ГИС 

 
7-тата Международна конференция по 

картография и ГИС e обявена и 

събитието ще се проведе от 18 до 23 

юни, 2018 г. в гр. Созопол, България. 

Организатори на конференцията са 

Българска картографска асоциация 

(БКА); Международна  картографска 

асоциация (МКА) и Университет по 

архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), а съорганизатори - Военногеографска служба и Български 

червен кръст. 

Конференцията ще се проведе под патронажа на Председателя на Народното събрание на Р. 

България г-жа Цвета Караянчева, в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския 

съюз. 

По време на конференцията ще се състои и Семинар по ранно предупреждение и ръководство 

при кризи под патронажа на Н.Пр. посланика на Чешката република. Ще се проведе специална сесия 

Digital Earth for Smart Solutions с подкрепата на Международно общество по Дигитална Земя (ISDE). 

Очакват се до 200 човека от над 40 държави. По традиция няколко комисии на МКА ще проведат 

своите годишни срещи.  

 
 
ПОСЕЩЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ ПО ПОКАНА НА ВЪНШНО 

МИНИСТЕРСТВО 
 
От 25 до 31 октомври 2017 г. Министерство на външните работи на Република Корея покани 

Председателя и Зам. Председателя на БКА на посещение в Р. Корея. Освен с представители на 

министерството Т. Бандрова и Г. Гладков се срещнаха с представители на Корейската картографска 

асоциация и Посланика на Р. Корея по наименованията. Бяха обсъдени въпроси относно 

наименованието на Японско / Източно море, както и принадлежността на о-ви Докдо. Респективно 

корейски колеги ще посетят БКА по време на 7ICC&GIS в гр. Созопол. Специално изработена рисунка 

от 12-годишния Владимир Калчев, ученик в 18-то училище с преподаване на корейски език бе 

подарена на домакините. 

 



     
 
 
СТАНОВИЩЕ НА БКА ОТНОСНО РАЗРАБОТЕН „ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА 

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК НА Р. 
БЪЛГАРИЯ 

 
Във връзка с предложен „Проект на Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния 

риск на Р. България” Българска картографска асоциация проведе заседание на 28 март 2018 г. за 

обсъждане съдържанието на публикуваната на страницата на МРРБ Методика. Представители на УАСГ, 

НИГГГ-БАН, ЮЗУ- Благоевград, ЛТУ, КАСТРА обсъдиха предварително изпратени коментари и 

бележки преди самото заседание. Подготвено бе официално Становище на Българска картографска 

асоциация относно разработен „Проект на Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния 

риск на Р. България”, което бе изпратено до Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

г-н Николай Нанков. 

  
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАРТОГРАФИЯТА ЧРЕЗ БНР 
 
Българско Национално радио и журналистката г-жа Петра Талева създават радио прадавания, в 

които картографията се популяризира и става все по-достъпна за широката публика. В радио 

предаванията участват членове на БКА (Ст. Пейков, В. Коцева, Т. Бандрова и др.), техни съмишленици 

и възпитаници. Последното излъчено предаване от 4. 04. 2018 г. е Радиоенциклопедия "Географската 

карта разказва" http://bnr.bg/hristobotev/post/100954678; а други предавания могат да се чуят тук: 

http://bnr.bg/hristobotev/post/100684365/a-sega-nakade; http://bnr.bg/hristobotev/post/100642031; 

 
 
 
 
 

11.04.2018 г. 

София 

Проф. Теменужка Бандрова, Председател на УС на БКА 

Д-р Силвия Маринова, Секретар на БКА 

http://bnr.bg/hristobotev/post/100954678
http://bnr.bg/hristobotev/post/100684365/a-sega-nakade
http://bnr.bg/hristobotev/post/100642031

