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7-ма Международна конференция по
картография и ГИС
и
Семинар по ранно предупреждение и
управление при кризи
Седмото издание на Международната конференция по картография и ГИС се
проведе под патронажа на Председателя на Народното събрание на Р. България г-жа
Цвета Караянчева, по време на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз. Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
даде своята подкрепа на конференцията и използване на логото върху конферентните
материали.
Предишните събития се проведоха в к.к. Боровец (2006 и 2008 г.), гр. Несебър
(2010 г.), к.к. Албена (2012 и 2016 г.) и гр. Варна - к.к. Ривиера (2014 г.). Тази година,
2018г., живописният черноморски град Созопол бе домакин на конференцията от 18 до
23 юни.
Основните теми на конференцията бяха:
 ГИС технологии и свързаните с тях дисциплини;
 Web картографиране и цифрови атласи;
 Проектиране и производство на карти;
 Картографска визуализация;
 3D картографско моделиране;
 Картография и ГИС в образованието;
 Геодезически координатни системи и картни проекции;
 Гео-пространствени анализи;
 Геопространствени данни от дистанционни изследвания и технологии
за целите на картографията;
 Виртуална географска среда;
 Геоинформация за умни градове;
 Приложение на безпилотни летателни апарати и нови тенденции;
 ГИС за геология и природни науки.
Проведе се специална сесия на тема Digital Earth for Smart Solutions с подкрепата
на Международното общество по Дигитална Земя (ISDE).
Двудневен семинар със сътрудничеството на ЕС за ранно
предупреждение и управление при кризи се организира по традиция от проф.
Милан Конечни, председател на Комисията по картография за ранно предупреждение и
управление при кризи към Международната картографска асоциация (МКА) и бивш

президент на МКА, под егидата на Негово Превъзходителство чешкия посланик за
България г-н Душан Щраух и със съорганизатор Мазарик университет, гр. Бърно, Чешка
република.
Организатори
Организатори на 7-та Международна Конференция по картография и ГИС бяха
Българската картографска асоциация, Международната картографска асоциация и
Университетa по архитектура, строителство и геодезия - София. Съорганизатори на
събитието бяха Военно-географската служба към Министерство на отбраната и
Български червен кръст. Сред членовете на Организационния комитет са учени от
много университети, научни институти и бизнеса, специалисти в областта на
Картография и ГИС.
Спонсори
Основни спонсори на конференцията бяха компаниите Asseco (платинен) и ESRI
(златен). КартГео, Геопан, ДатаМап-Европа и Будвайзер също подкрепиха събитието.
Конференцията бе организирана със съдействието на Фонд “Научни изследвания”,
договор № ДПМНФ01/52, 20.12.2017 и Община Созопол, а медийни партньори бяха
списанията Геомедия, GIS Professional, GeoConnexion, Coordinates, Remote Sensing, ISPRS
International Journal for Geo-Information. Подкрепа за конференцията дойде и от кмета
на гр. Созопол г-н Панайот Рейзи, който лично посрещна част от участниците в
конференцията.
Участници
Интересът към конференцията нараства със всяко следващо издание, като тази
година участниците бяха близо 200 човека от 31 държави. Всички те допринесоха за
съставянето на специална карта на участниците в престижния форум.

Международната картографска асоциация
Международната картографска асоциация (МКА) бе широко представена, като в
конференцията участваха проф. Ласзло Зентай от Унгария - генерален секретар, проф.
Лин Юсери от САЩ - вицепрезидент, председателите на комисии проф. Милан Конечни
от Чешката Република - президент в периода 2003-2007, проф. Миленко Лапен от
Хърватия, зам. председателите на комисии проф. Жипинг Лиу от Китай и проф. Хесус
Нунез от Унгария, проф. Георг Гартнър от Австрия - президент в периода 2011-2015.
Церемония по откриването
Поздравления на откриването
Поздравителни адреси към участниците изпратиха г-жа Цвета Караянчева –
председател на Народното събрание на Р. България, проф. Иван Марков - ректор на
Университета по архитектура, строителство и геодезия, г-жа Ивелина Василева председател на Парламентарната комисия по околната среда и водите, г-н Петър Кънев,
председател на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм, акад.
Христо Григоров - председател на Български червен кръст и д-р София Стоименова изпълнителен директор на Български червен кръст.
Лично поздравителни адреси отправиха г-н Явор Нотев - зам. председател на
Народното събрание на Р. България, инж. Валентин Йовев - зам. министър на
Регионалното развитие и благоустройството, полк. Румен Димитров - началник на
Военно-географската служба към Министерство на отбраната, проф. Лин Юсери,
вицепрезидент на Международната Картографска Асоциация, Н. Пр. Г-н Душан Щраух,
посланик на Чешката Република в България, проф. Милан Конечни, бивш президент на
МКА и президент на Международния организационния комитет на конференцията.

По време на церемонията по откриване на конференцията г-н Явор Нотев връчи
почетен плакет на Народното събрание и Българското председателство на ЕС на проф.
Теменужка Бандрова - председател на УС на Българска картографска асоциация и
председател на организационния комитет на научния форум.

Детски ансамбъл на откриването
Детски фолклорен танцов ансамбъл "Атанас Манчев" от Бургас, с ръководител г-н
Димитър Тонев, поздрави участниците с прекрасни фолклорни изпълнения, които бяха
приети с вълнение и огромни аплодисменти.

Връчване на награда от конкурс за детска карта на света
По време на церемонията по откриване, зам. председателят на Комисията по
картография и деца проф. Хесус Нунез от Унгария връчи грамота и награда на 8годишната Преслава Иванова от град Казанлък, чиято рисунка бе отличена в
Международния конкурс за детска карта на света Барбара Печеник, част от 28-мата
Международна картографска конференция в гр. Вашингтон, САЩ.

Работни срещи на комисии към МКА
Три от комисиите на Международната картографска асоциация проведоха своите
годишни срещи по време на конференцията. Тази година срещи проведоха: Комисията
по картография за ранно предупреждение и управление при кризи; Комисията по
картни проекции; Комисията по картография и децата. Ползотворните срещи на
комисиите доведоха до разработване на насоките на бъдещата работа на членовете в тях.
Повече за тяхната работа може да се намери в интернет страницата на МКА.

Изнесени главни доклади
Изключителен интерес в участниците на конференцията предизвикаха главните
доклади, изнесени от:
1. проф. Лин Юсери, вицепрезидент на Международната Картографска
Асоциация, САЩ, на тема: Cartographic Evolution: From Hand-Drawn

Graphics to Ubiquitous Web Cartography and Maps as Knowledgebases;
2. проф. Чанглин Ванг, директор на Международното общество по Дигитална
Земя от Китай, на тема: DBAR: Digital Belt and Road Science Program For
Global Sustainable Development;
3. проф. Волфганг Кайнц, Виенски университет, Австрия, на тема: Cartography
and the Others – Aspects of a Complicated Relationship;
4. г-н Ник Ленд, ESRI, от Великобритания, на тема: The Science оf Where;
5. г-н Филип Кадерабек, Asseco - Central Europe, от Чешката република, на
тема: Cartography 4.0: Geodata as a Digital Twin for Intelligent Infrastructure.

Публикации
Изнесени бяха още 122 доклада, разпределени в 21 говорими сесии в две
конферентни зали. Представени бяха и 12 постера в 6 постерни сесии. Докладите са
публикувани в конферентен сборник с доклади https://iccgis2018.cartographygis.com/proceedings/. Организаторите на конференцията работят по регистрирането на
този сборник в различни световни бази данни.

Съпътстващ обучителен курс
По време на конференцията се проведе обучителен курс на тема RUS: Exploiting
Copernicus satellite data within a cloud computing environment for GIS and cartographic
applications, в който взеха участие 35 учени от цял свят. Курсът бе воден от Мигел
Кастро-Гомез - представител на SERCO, от Италия.

Подписване на меморандум за бъдещо сътрудничество между Българска
картографска асоциация и Международното общество по дигиталната земя
(ISDE)
Председателят на УС на БКА проф. Теменужка Бандрова и директорът на
Международното общество по Дигитална Земя проф. Чанглин Ванг подписаха
меморандум за бъдещо сътрудничество между двете организации.

Изложби
7-ма Международна конференция по картография и ГИС бе съпроводена от
изложба на стари карти от различни периоди от развитието на европейската
картография, представена от Дипломатическия институт към Министерство на
външните работи.
Огромен интерес предизвика изложбата на специална селекция български детски
рисунки, участвали в конкурса за детска карта на света Барбара Печеник.

Награди
Награди за най-добър доклад
По време на конференцията жури в състав доц. Любка Пашова, НИГГГ, България,
проф. Георг Гартнър от Австрия, проф. Лин Усери от САЩ, проф. Жи Шен от Китай и
проф. Башким Идризи от Р. Македония имаше не леката задача да се запознае с всички
доклади в конференцията и да избере най-добрия сред тях. Наградата от 500 CHF,
осигурена от Remote Sensing Journal (IF 3.244), получи проф. д-р Ивица Милевски от Р.
Македония за своя доклад на тема Gis-Based Landslide Susceptibility Modelling for the
Territory of the Republic of Macedonia.

Награди за млади учени
Докладите и презентациите на 35 млади учени бяха оценени от жури в състав: доц.
Любка Пашова, НИГГГ, България, проф. Хесус Нунез от Унгария и проф. Миленко
Лапен. Журито отреди награди на двама млади учени - Матияз Щанфел, докторант от
Хърватия и Паулина Раева – докторант от Чешка република.
Отличени бяха и два доклада от специалната сесия Digital Earth for Smart Solutions,
които ще бъдат препоръчани за публикуване в престижното издание International
Journal of Digital Earth.
Социални прояви и екскурзии
По време на конференцията бяха организирани две социални вечери. По време на
Коктейла „Добре дошли” участниците имаха възможност да създадат нови контакти и
да обменят идеи. Гала вечерта се проведе в Стария град на Созопол, където богата
фолклорна програма представи на участниците част от българските традиции и култура.
Посещението след края на конференцията на природния резерват "Ропотамо",
тракийското светилище Беглик таш и замъка "Влюбен във вятъра" в с. Равадиново
предостави на участниците много положителни емоции.
Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова,
Председател на организационния комитет на конференцията и
председател на УС на БКА
Д-р инж. Силвия Маринова,
Главен секретар на БКА

