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Българска картографска асоциация 
 

ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД 
април 2019 г.- април 2020 г. 

В годишния отчет за периода април 2019 - април 2020 г. са отбелязани 
организираните и проведени срещи от Българска картографска асоциация, изложби и 
други събития. Подробна информация може да се намери на интернет страницата на 
БКА. 

Изминалата година бе изключително силна за българската картография. България 
може да се похвали с награди и с няколко престижни позиции в междунардни 
картографски организации. 

БЪЛГАРИЯ С ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ В МЕЖДУНАРОДНАТА 
КАРТОГРАФСКА АСОЦИАЦИЯ 

Председателят на БКА проф. Теменужка Бандрова бе избрана за вицепрезидент на 
Международната картографска асоциация 
(МКА), като получи най-много гласове 
измежду всички кандидати. Изборът се 
проведе по време на 18-тата Генерална 
асамблея на МКА на 20 юли 2019 г. в гр. 
Токио. 

 

Поздравително писмо от 
Председателя на Народното 
събрание 

В БКА постъпи поздравително писмо 
от Председателя на Народното събрание на 
Република България г-жа Цвета Караянчева 

по повод избора на проф. Теменужка Бандрова за Вицепрезидент на Международната 
картографска асоциация в гр. Токио. В писмото се дава оценка за мястото на българската 
картографска общност в съвременното развитие на геопространствените науки. Госпожа 
Караянчева е убедена, че чрез новата позиция активно ще се продължи доброто 
сътрудничество на БКА с българския Парламент. 
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Плакет от Ректора на УАСГ 

На 19 септември 2019 г. Ректорът на УАСГ проф. Иван 
Марков удостои Председателя на БКА проф. Теменужка 
Бандрова с почетен плакет на УАСГ по повод нейното избиране 
за Вицепрезидент на Международната картографска асоциация, 
както и за дългогодишната й дейност за издигане авторитета на 
университета. 

Плакетът бе връчен от Декана на Геодезически факултет в 
УАСГ проф. Елена Пенева заедно с поздравителен адрес от 
ръководството и колегите във факултета. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БКА ПРОФ. ТЕМЕНУЖКА 
БАНДРОВА БЕШЕ ИЗБРАНА ЗА КОВЧЕЖНИК 
(TREASSURER) НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОБЩЕСТВО 
ПО ДИГИТАЛНА ЗЕМЯ (ISDE) 

Председателят на БКА проф. Теменужка Бандрова беше 
избрана за ковчежник на Международното общество по 
дигитална Земя (ISDE) по време на 11-тия Международен 
симпозиум по дигитална Земя, който се проведе в град 
Флоренция, Италия, 24-27 септември, 2019 г. 

 
 
 
 
 

ИНЖ. СТЕФАН БОНЧЕВ – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА 
КАРТИ И ИНТЕРНЕТ КЪМ МКА  

Стефан Бончев, инженер в Лаборатория по картография към УАСГ и технически 
секретар на Международната конференция по картография и ГИС, е новият заместник 
председател на Комисията за карти и интернет към Международната картографска 
асоциация. 

Комисията за карти и интернет насърчава картографски изследвания и разработки, 
касаещи уеб-базираната картография. Целта на Комисията е да подобри картографското 
образование, свързано с интернет. 

 

БЪЛГАРИЯ С ПЪРВО МЯСТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА ЗА 
ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА 

България с ПЪРВО място на Международната изложба за детска карта на света 
„Барбара Петченик“ в гр. Токио 15-20 юли 2019 г.! Победителят е рисунката „Създаване 
на светове“ с автор Рада Скумова, на 15 години, ученик в НУИИ „Илия Петров“, гр. 
София. 

Рисунката бе сред шестте избрани, които лично бяха представени на принца и 
принцесата на Япония. 
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НАГРАДА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 
БЪЛГАРСКАТА КАРТОГРАФИЯ ЗА Д-Р 
СТЕФАН ПЕЙКОВ 

Българска картографска асоциация награди с 
грамота д-р Стефан Пейков за популяризиране на 
българската картография и за активното му 
участие в събитията, организирани по време на 
Международна година на картата. Председателят 
на БКА проф. Теменужка Бандрова връчи 
наградата по време на състоялото се Общо 
отчетно-изборно събрание на асоциацията на 
22.04.2019 г. 

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА КАРТОГРАФСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В 
БЪЛГАРИЯ 2015-2019 

БКА подготви Национален доклад за картографските дейности в България за 
периода 2015-2019 г., който да бъде представен на 18-тата Генерална Асамблея на 
Международната картографска асоциация, Токио, Япония, юли 2019. Можете да 
прочетете доклада тук: https://cartography-gis.com/archives/2514. 

 

29-ТАТА МЕЖДУНАРОДНА КАРТОГРАФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Столицата на Япония гр. Токио, която се готви за домакинството на предстоящите 
Олимпийски игри през 2020/21 г., се оказа 
перфектен домакин за картографската общност 
през мсец юли миналата година. От 15 до 20 юли 
се състоя най-голямото картографско събитие за 
годината - 29-тата Международна картографска 
конференция, което беше едно от най-успешните 
досега за българската картография. Участие взеха 
близо 1000 учени, преподаватели и картографи 
от 75 страни. Конференцията и съпътстващите я 
изложби, семинари, и работни срещи се 
проведоха в четири съвременни сгради в 
красивата част Аоми на Токийското крайбрежие. 
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За позитивното отношение на Япония към картографията говори присъствието на 
церемонията по откриване на конференцията на Техни Императорски Височества принц 
и принцеса Акишино. 

Българските представители на конференцията взеха участие в Генералната 
асамблея, технически сесии, семинари, работни срещи на комисиите към МКА, в журито 
на конкурси. 

Семинари и уъркшопи преди конференцията 

В дните преди конференцията голяма част от комисиите в Международната 
картографска асоциация (МКА) проведоха семинари и уъркшопи. От българска страна бе 
изнесен главен доклад от д-р Силвия Маринова (УАСГ) на тема Thematic Mapping for 
Disaster Management в двудневен уъркшоп Disaster Risk Reduction (DRR) Challenges for 
Cartography in Big Data Era. Събитието се проведе в гр. Токио и гр. Цукуба. То бе 
организирано от Комисията по картография за ранно предупреждение и управление при 
кризи към МКА с председател проф. Милан Конечни. Участие взе директорът на 
Географския департамент към Службата за геопространствена информация на Япония г-
н Накаджима Хидетоши. 

 

 

Участници в Уъркшопа Disaster Risk Reduction (DRR) Challenges for Cartography in Big Data Era 
(снимки: CCEW&CM) 

 



Доклади и технически сесии  

По време на конференцията в четири поредни работни дни бяха изнесени 4 главни 

доклада и 750 технически доклада в 150 сесии. Българското участие беше в сесия по 

Картографиране за деца с доклад на тема School Аtlas with Augmented Reality – инж. 

Никола Йонов (УАСГ) и в сесия Технологии, управление и сертифициране на 

картографска продукция с доклад Certificates for High-Quality Cartographic Products – 

проф. Теменужка Бандрова (УАСГ), проф. Миленко Лапен (Хървавия) и гл. ас. Силвия 

Маринова (УАСГ). В своята презентация проф. Бандрова представи сертификати за 

качество на картографски продукти в България и Хърватия и необходимостта от спазване 

установените картографски принципи при изработването на разнородни картографски 

продукти. 

Награда за млад учен 

Инж. Никола Йонов, докторант по картография в УАСГ, получи награда от МКА за 

високо качество на доклад си като млад учен, както и награда от японската научно-

организационнна комисия. 

 

Наградени млади учени 

Картографска изложба 

По традиция конференцията бе съпроводена от техническо изложение на фирми, 

издатели и асоциации в областта на картографията и ГИС и от Международна 

картографска изложба на повече от 385 карти, атласи, глобуси, образователни и дигитални 

продукти от 30 държави. България представи 12 картографски произведения на ДатаМап-

Европа, КартГео, МТКЦ Геопан и Давгео - юридически членове на БКА. 



 

 

Българските картографски произведения на Международната картографска изложба 

Изложба на детски карти на света 

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

картите“. 188 детски рисунки на деца от 33 държави бяха разпределени в общо 4 

възрастови групи. Още един повод за радост е отредената за България първа награда в 

четвърта възрастова група. Рисунката „Създаване на светове“ на Рада Скумова (15 г., 

ученик в НУИИ „Илия Петров“, гр. София) безапелационно спечели първо място и бе една 

от шестте рисунки, представени на принца и принцесата на Япония. 



 

Българските рисунки в изложбата на детски карти на света 

    

15 годишната Рада Скумова от София донесе първо място за България в конкурса за детски 
рисунки „Карта на света” 

Среща на младите учени 

По време на конференцията се проведе среща на младите учени, на която всеки от 

участниците имаше възможност да представи накратко пред колеги от цял свят своите 

научни изследвания и разработки в различни направления на картографията. 

Предстоящата 30-та Международна картографска конференция ще се проведе в гр. 

Флоренция, Италия, от 19 до 23 юли 2021 г. 

 

 



ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА МКА 

На 15 и 20 юли се проведоха сесии на 18-тата Генерална асамблея (ГА) на 

Международната картографска асоциация. Приети бяха два нови национални 

представители - от Армения и Оман. За домакин на 31-та Международната картографска 

конферецния и 19-тата Генерална асамблея на МКА през 2023 г. бе избрана перлата на 

Република Южна Африка - Кейптаун. 

Като национален представител в МКА Българска картографска асоциация (БКА) 

разпространи Националния доклад за картографски дейности в България за периода 2015- 

2019 г. - https://cartography-gis.com/archives/2514. 

Избрано бе ново ръководство на МКА за 2019-2023 г. с Президент г-н Тим Трейнър от 

САЩ и Генерален секретар - Томас Шулц от Швейцария. Повод за гордост за България е 

изборът на проф. Теменужка Бандрова за Вице-президент на Международната 

картографска асоциация. Проф. Бандрова получи най-много гласове измежду всички 

кандидати. По този повод БКА получи непосредствено след провеждане на асамблеята 

поздравитлено писмо от Председателя на народното събрание на Република България г-

жа Цвета Караянчева.  

 

Новото ръководство на МКА 2019-2023 г. 

 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВЕН ГИС ДЕН 

На 13.11.2019 г. отбелязахме Световния ГИС ден. Като официален партньор на 
събитието Българска картографска асоциация подкрепи ГИС Деня, организиран от ЕСРИ 
България. Събитието беше съпроводено от Националния конкурс за карти под надслов 
„Истории, проекти и мечти върху карта“. 

В категория "Устойчиво развитие" бе отличена с първа награда карта на територии, 
подходящи за биологично пчеларство с автор инж. Росен Иванов, който се дипломира 
успешно през 2019 г., разработвайки дипломната си работа към специализация 
Картография и ГИС, Лаборатория по картография, УАСГ. Наградата връчи 
зам.председателят на УС на БКА полк. Георги Гладков. Председателят на УС на БКА, 
проф. Теменужка Банадрова, връчи наградата в категория „Пътуване и туризъм“ на 
Троянски манастир “Успение Богородично” за карта „Поклонническа обиколка на 
Троянския манастир“. 

http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=fe09ec54b1ad4fceba7ebe6eb5bbc64a
http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=fe09ec54b1ad4fceba7ebe6eb5bbc64a


ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТИ ОТ УАСГ ОТ HERE - БЪЛГАРИЯ 

След работа на терен и попълване картата на HERE (член на БКА като юридическо 
лице), г-н Александър Тодоров, Ръководител на регионалното звено на компанията, 
изготви сертификати и награди студентите от специализация Картография и ГИС, УАСГ 
за техния професионален принос за обновяване на картата на HERE за територията на 
гр. Драгоман и гр. Пловдив. 

 

   
Студенти от специализация Картография и ГИС, УАСГ, на практическо обучение по обновяване 

на картата на HERE 

 

ОТРАЗЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БКА В МЕДИИТЕ 

През изминалата година дейността на БКА бе отразена в редица български медии - 
Българско национално радио, телевизия БТВ, списание Геомедия, списание National 
Geographic KIDS, множество печатни и електронни издания, както и в журналите на 
Международната картографска асоциация. 

 
 
 

ОРГАНИЗИРАНЕ 8-МА МЕЖДУНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КАРТОГРАФИЯ И ГИС 

Поредното издание на МЕЖДУНАРОДНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КАРТОГРАФИЯ И ГИС се организира 
под патронажа на председателя на Народното събрание на 
РБългария г-жа Цвета Караянчева. Форумът ще бъде 
съпътстван от Семинар по намаляване на риска от бедствия - 
решения и иновации и Специална сесия на Международното 
общество по Дигитална земя. Конференцията е предвидено 
да се проведе в Артиум център, гр. Несебър от 15. 06. до 
20.06. 2020 г.  

Организатори на събитието са Международна 
картографска асоциация, Българска картографска асоциация 
и Университет по архитектура, строителство и геодезия. В 
състава на организационния комитет са включени 
международно признати учени в областта на картографията 
и ГИС. 

 



 
Трима президенти на международни организации ще изнесат ключови доклади. 

Това са: 
- г-н Тим Трейнър - Президент на Международната картографска асоциация, 

САЩ 
- Д-р Алесандро Анони - Президент на Международното общество по 

Дигитална Зема; 
- Проф. д-р Георг Гартнър - Президент на Международната картографска 

асоциация за периода 2011 - 2015,  Технически университет Виена, Австрия. 
По традиция няколко комисии на Международната картографска асоциация 

провеждат своите годишни срещи по време на конференцията. Тази година това ще 
бъдат: 

- Комисия по картни проекции с председател проф. Лин Юсери, САЩ; 
- Комисия по картография за ранно предупреждение и управление при кризи с 

председател проф. Джипинг Лиу, Китай; 
- Комисия по картография и децата с председател Карла де Сена, Бразилия; 
- Комисия по геопространствена семантика с председател Далия Варанка, 

САЩ;  
- Комисия по карти и Интеренет с председател Отакар Черба, Чехия. 

 
 

 
Българска картографска асоциация се стреми да участва активно в 

организирането на национални и международни прояви и конференции, както и да 
организира такива, да пропагандира и разпространява информация, относно 
международни картографски дейности, да стимулира развитието на млади 
картографи, да осигурява подкрепа за дейността на своите членове. 

 

 

30.03. 2020 г. 

София 

Проф. Теменужка Бандрова, Председател на УС на БКА 

Д-р Силвия Маринова, Главен секретар на БКА 


