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Българска картографска асоциация

ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД
април 2021 г.- април 2022 г.

В годишния отчет за периода април 2021 - април 2022 г. са отбелязани
основните дейности, извършени от Българска картографска асоциация (БКА).
12-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА
„КАРТА НА МОЯ БЪДЕЩ СВЯТ”
Българската картографска асоциация, със съдействието на Университета по
архитектура, строителство и геодезия, организира 12-ти национален конкурс за
детска карта на света на тема: „Карта на моя бъдещ свят” (A Map of My
Future World) като част от Международния конкурс за детска карта на света
„Барбара Печеник” 2021, съгласно условията, определени от Международната
картографска асоциация (МКА). Национален координатор за България беше инж.
Стефан Бончев.
Поради ограниченията, породени от пандемията Covid-19, журито беше в
ограничен състав, а наградите за най-добрите участници бяха изпратени по поща
или куриер.
Журито се състоеше от петима преподаватели в УАСГ – картографи, които
независимо оцениха рисунките по специална точкова система. Всички 16 отличени
участници получиха грамоти и награди. С най-много точки бе оценена рисунката
„Моето пристигане в бъдещето“ на Стела Божкова, 12 г., от гр. Пазарджик,
която получи голямата награда – графичен таблет за рисуване.
Шестте рисунки (показани по-долу), класирани на 1-во място, участваха в
международната изложба по време на 30-тата Международна
картографска конференция в гр. Флоренция, Италия, 14 – 18 декември
2021 г.
Благодарим на нашите спонсори ДатаМап – Европа ЕООД и ЕСРИ България за
предоставените награди!

Заглавие: My Favourite Planet
Име: Ивайла Лазарова, 5 г.
С. Лесново

Заглавие: Dreaming
Име: Раян Купенов, 12 г.
Гр. Казанлък

Заглавие: Ready to Travel
Име: Виктория Говедарова, 14 год.
Гр. Казанлък

Заглавие: My Interactive World
Име: Вяра Пенчева, 11 год.
Гр. Габрово

Заглавие: My arrival in the future
Име: Стела Божкова, 12 г.
Гр. Пазарджик
Заглавие: Save me
Име: София Матеова, 13 г.
Гр. Казанлък

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВЕН ГИС ДЕН
На 17 ноември 2021 г. България отбеляза Световния Ден на Географските
информационни системи, празник на ГИС обществото по целия свят и в страната.
Като официален партньор на събитието Българска картографска асоциация
подкрепи ГИС Деня, организиран от ЕСРИ България. Събитието се проведе онлайн
като бяха представени новостите и добрите практики в сферата на
геопространствените технологии.
УЧАСТИЕ В 30-ТАТА МЕЖДУНАРОДНА КАРТОГРАФСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
БКА взе активно участие в 30-тата Международна
картографска конференция, която се проведе от 13 до 18
декември 2021 г. в гр. Флоренция, Италия.
Официалната церемония по откриване се състоя
на 14 декември в Залата на петстотинте (Salone Dei
Cinquecento) в една от най-значимите сгради за Флоренция –
Палацо Векио (Palazzo Vecchiо). Приветствия към участниците
отправиха заместник-кметът на Флоренция, губернаторът на
Тоскана,
ректорът
на
Флорентинския
университет,
представител на Италианския географски институт,
президентът на Международната картографска асоциация,
президентът на Италианската картографска асоциация и други официални лица.
Представители на ООН, Международната хидрографска асоциация и
Международния научен съвет също поздравиха участниците в конференцията.

Програмата на конференцията включваше научни сесии, уъркшопи на
комисиите и работните групи към Международната картографска асоциация (МКА),
Международна картографска изложба, Изложба на детски карти на света,
състезание по ориентиране, работни срещи и други.
Конференцията започна с провеждането на 9 уъркшопа на актуални теми.
Българската делегация взе участие в уъркшоп на тема „Disaster risk reduction (DRR)
- progress for cartography in Big Data Era“, организиран от Комисията за ранно
предупреждение и управление при кризи към Международната картографска
асоциация.

В
рамките
на
конференцията
се
състоя
Международна картографска изложба. Това е найголямата
изложба
на
съвременни
картографски
произведения в световен мащаб и се провежда на всеки две
години. Домакин на изложбата бе Италианският географски
военен институт, гр. Флоренция, Италия. Изложбата беше
открита от президента на МКА Тим Трейнър и официални
представители от Италианския географски военен институт.
Участие взеха 32 държави с общо 410 карти, атласи, глобуси,
образователни и дигитални продукти. България беше
представена в експозицията с 6 карти и 3 атласа на фирмите
Датамап-Европа, МТКЦ Геопан и КартГео - юридически
членове на БКА.
Управителният съвет на Международната
картографска асоциация (МКА) проведе среща
с председателите на комисиите към МКА. В
срещата участва проф. Теменужка Бандрова –
вицепрезидент на МКА.

В Международна изложба на детски карти на света на тема „Карта на
моя бъдещ свят“ бяха представени 178 рисунки на деца от 32 държави, сред които
шестте карти на български деца, класирали се на първо място в 12-тия национален
конкурс. Гордост за България е наградата за Ивайла Лазарова от с. Лесново, 5 г.,
която спечели първо място в първа възрастова група (до 6 години).

По време на конференцията в четири поредни работни дни бяха изнесени 2
главни доклада и множество технически доклади в 80 сесии. Българските
участници представиха следните доклади:
•
•
•
•
•
•

•

Establishing a Cartographic Body of Knowledge - Terje Midtbø, Temenoujka
Bandrova, Georg Gartner, Miljenko Lapaine, Jie Shen, Vít Vozenílek, Tao Wang;
A Set of Criteria for Evaluating Map Application Design in a Mobile Environment Marc Schulz, Julian Huiber, Temenoujka Bandrova;
Definition of the Map - Miljenko Lapaine, Terje Midtbø, Georg Gartner, Temenoujka
Bandrova, Tao Wang, Jie Shen
3D Printed Mountain Area with Augmented Reality for Education Purposes – Dobrin
Petkov
Design of an Atlas of Significant Natural Disasters – Denitsa Siteva, Silvia Marinova;
Application of Uas for the Purposes of Landslide Mapping in Bulgaria - a Case Study
of the Thracian Cliff Landslide, Northern Bulgarian Coastal Zone - Lyubka Pashova,
Mila Atanasova-Zlatareva, Hristo Nikolov, Grigor Nikolo;
Application of Insar Satellite Method for Mapping of Active Landslides in Bulgaria Opportunities and Perspectives - Mila Atanasova-Zlatareva, Hristo Nikolov, Lyubka
Pashova;

ОТБЕЛЯЗВАНЕ 10 ГОДИНИ БКА
На 8 април 2021, БКА отбеляза 10 години от своето създаване. Асоциацията е
учредена на 8 април 2011 в гр. София от 40 български картографи и специалисти в
картографската област. В Париж, на 8 юли 2011 г. БКА е избрана за национален
представител на България в Международната картографска асоциация (МКА).
Членовете на БКА – физически и юридически лица имат огромен
принос за развитието на българската картография и издигане на
престижа ѝ на международно ниво.
На 14 октомври 2021 г. се проведе юбилейното събиране на членове на БКА по
повод 10-годишнината от основаването на Асоциацията. На събитието бяха връчени
грамоти за принос към развитието на българската картография.
На тържеството в София присъстваха основните учредители на дружеството.
Събитието бе уважено и от проф. Милан Конечни – президент на Международната
картографска асоциация (2004-2007).

Статия по повод юбилея на БКА с автор гл. ас. д-р Силвия Маринова, секретар
на БКА беше публикувана в бр. 76 на Журнала на Международната картографска
асоциация –
https://icaci.org/files/documents/newsletter/ica_news_76_2021_1_lq.pdf
Мила Пейкова от Геопан представи събитието в черноморските и социални
медии:
https://morskivestnik.com/compass/news/2021/102021/102021_27.html?fbclid=IwAR
3siUuXF6G4ZLzjGBKbm-BAfsHQocQkPcFtjmnWNew7r7iNZT7JTsvr0tQ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА 8ICCGIS
8-ата Международна конференция по картография и ГИС (8ICCGIS), която
трябваше да се проведе през месец юни 2020 г. в гр. Несебър, бе отложена за 2022 г.
поради сложната обстановка в България във връзка с пандемията от Covid-19. Бяха
обмислени редица варианти за провеждане на конференцията. Взето бе решение
конференцията да се проведе присъствено и да бъде отложена за 20-25 юни 2022 г.
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 ще се проведе в Артиум център, гр. Несебър. 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.
В програмата на конференцията ще се бъде включен уъркшоп на тема Spatial
information for Virtual Environments, организиран от UX - ICA Commission on User
eXperience.

Очакват се около 150 участници от цял свят.
Българска картографска асоциация се стреми да участва активно в
организирането на национални и международни прояви и конференции, да
пропагандира и разпространява информация, относно международни картографски
дейности, да стимулира развитието на млади картографи, да осигурява подкрепа за
дейността на своите членове.

29.04.2022 г.
София
Проф. Теменужка Бандрова, Председател на УС на БКА
Д-р Силвия Маринова, Главен секретар на БКА

