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8-ма Международна конференция по 
картография и ГИС 

 
Осмата Международна конференция по картография и ГИС се проведе от 20 до 25 юни 2022 г. в 
красивия град Несебър. Предишните издания 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.)., гр. Созопол (2018 
г.). 

Организатори 

Организатори на 8-мата Международна Конференция по картография и ГИС бяха Българска 
картографска асоциация, Международна картографска асоциация и Университет по архитектура, 
строителство и геодезия – София. Сред членовете на Организационния комитет са учени от  
много университети, научни институти и бизнеса, специалисти в областта на Картография и ГИС. 

Конференцията бе посветена на 80-годишния юбилей на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия и на 10-тата годишнина на Българска картографска асоциация. 

Събитието се проведе с подкрепата на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-МНФ/48 от 
16.12.2019, Военно-географска служба и Община Несебър. 

Спонсори на събитието бяха ESRI (платинен), HERE и Датамап – Европа, а медийни партньори - 
GeoConnexion, ISPRS International Journal for Geo-Information, Remote Sensing Journal, списание 
Coordinates.  

Основните теми на конференцията бяха: 

• 3D Cartographic Modelling 
• Cartographic Concepts in Big Data Environment 
• Cartographic Visualization 
• Cartography and GIS in Education 
• Geoinformation for Smart Cities 
• Geospatial Analysis and Data Mining 
• Geospatial Information Semantics 
• Geospatial Information Ontology 



• GIS for Geology, Natural Sciences and Ecosystems 
• GIS Technologies and Related Disciplines 
• GNNS Technologies in Cartography 
• Map Design and Production 
• Map Projections and Geodetic Coordinate Systems 
• Remote Sensing Technologies for Cartographic Purposes 
• UAV Applications and New Trends 
• Volunteered Geographic Information 
• Web Cartography and Digital Atlases 

В тези години, белязани от пандемия, социална и природна криза, тези теми ни позволяват да 
очертаем потребностите на нашите потребители за картографски постижения. Те също така 
показват нуждата на бизнеса, представителите на правителството и учените от картографски 
изображения в реално време и по-добри SDI, GPS и GIS решения. 

 

Международната картографска асоциация 

Международната картографска асоциация (МКА) бе широко представена, като в конференцията 
участваха президентът на МКА г-н Тим Трейнър, който поради непредвидени обстоятелства не 
успя да присъства лично, но изпрати видео приветствие към всички участници, вице-
президентите на МКА проф. Ласзло Зентай и проф. Теменужка Бандрова, предходни президенти 
на МКА проф. Милан Конечни (президент в периода 2003-2007 г.) и проф. Георг Гартнър 
(президент в периода 2011-2015 г.), председатели и зам.-председатели на комисии към МКА – 
проф. Хосе Хесус Рейес Нунез, д-р Отакар Черба, д-р Зденек Стахон, инж. Стефан Бончев. Това 
сътрудничество предизвика интерес сред повече от 130 участници от 20 страни и 250 автори от 
35 държави. 

 

 

 

 



Церемония по откриването 

Конференцията бе открита от д-р Силвия Маринова – председател на Научния организационен 
комитет на конференцията, която поздрави всички участници в 8-мата Международна 
конференция по картография и ГИС. 

 

Поздравления на откриването 

Проф. Теменужка Бандрова – председател на УС на Българска 
картографска асоциация и вице-президент на Международна 
картографска асоциация приветства участниците и отбеляза, че 
учени, геоспециалисти и изследователи от повече от 20 
държави са се събрали, за да докладват, представят, обсъждат 
и преподават картография и ГИС.  

От името на г-н Николай Димитров – кмет на Община Несебър, 
приветствия към присъстващите бяха отправени от г-н Виктор 
Борисов – зам.-кмет на Общината. Лично поздравителни 
адреси отправиха проф. Славейко Господинов – зам.-ректор на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия, проф. Милан Конечни – президент на 
МКА 2003-2007 г., президент на международния организационен комитет, Чехия, д-р Алесандро 
Анони – президент на Международното общество по Дигитална Земя, Италия, г-н Ник Ленд – 
ESRI-Europe, Великобритания. 

     

 

Награда от Международния конкурс за детска карта на света 

Зам.-председателят на МКА комисията за картография и деца проф. 
Хесус Нунез връчи диплома и награда на Ивайла Лазарова, чиято 
рисунка „Моята любима планета“ бе 
отличена с първа награда в първа 
възрастова група на Международно 
състезания за детска карта на света 
„Барбара Петченик“ по време на 30-
тата Международна картографска 
конференция в гр. Флоренция, Италия. 

 

 



Детски фолклорни състави 

Участниците бяха поздравени с прекрасни фолклорни изпълнения от танцова Фолклорна група 
"Незабравка" от СУ „Любен Каравелов‘ – гр. Несебър, с ръководител г-жа Андиопа Цветкова и 
хореограф г-жа Десислава Червенкова и певци и гайдари от Обединена школа по изкуствата – гр. 
Несебър, с ръководители – Нели Танева и Петко Стоянов. Всички изпълнения бяха приети с 
вълнение и огромни аплодисменти. 

 

    

 

Семинар за Намаляване риска от бедствия – решения и иновации (Seminar on Disaster Risk 
Reduction – Solutions and Innovations) беше организиран от проф. Милан Конечни – зам.-
председател на МКА комисията за картография за ранно предупреждение и управление при 
кризи и бивш президент на МКА. Съорганизатор на събитието беше Департаментът по География 
в Универистета Мазарик, гр. Бърно, Чехия. 

        

 



Уъркшоп на тема „Spatial information for Virtual Environments“ бе организиран от МКА 
комисията по потребителски опит и предизвика интерес сред множество участници. 

   

     

 

Специална сесия Digital Earth for Smart Solutions беше организирана и подкрепена от 
Международното общество по Дигитална Земя. 

       

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 картография и децата, Комисията 
по карти и интернет. 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: 

• Проф. Милан Конечни, Чехия - The UN Challenges for SDGs and Sendai Framework: The Role 
of Cartographers; 

• Д-р Алесандро Анони, Президент на Международното общество по Дигитална Земя, 
Италия - Digital Earth: Yesterday, Today and Tomorrow; 

• Проф. Георг Гартнър, Австрия - Maps+ The Evolution of LBS; 
• Г-н Ник Ленд, ESRI, Великобритания - Geospatial Infrastructure for an Interdependent World. 

 

    

 

Публикации 

Изнесени бяха над 70 доклада, разпределени в 11 
говорими сесии, 1 семинар и 1 специална сесия в две 
конферентни зали. Представени бяха и 10 постера в 4 
постерни сесии. Докладите са публикувани в 
конферентен сборник с доклади от две част - 
https://iccgis2020.cartography-gis.com/proceedings/. 
Организаторите на конференцията работят по 
регистрирането на този сборник в различни световни 
бази данни. 

 

Награда за млад учен 

По време на конференцията жури в състав доц. Любка Пашова – НИГГГ-БАН, България, проф. 
Дариуш Дукашевски – Полша, проф. Хесус Нунез – Унгария имаше трудната задача да оцени 
докладите и презентациите на младите учени. 

Награда за Млад учен бе отредена за Пол Мартон от Унгария за неговия доклад “Geodiversity 
Assessment of the Eastern Styrian Prealps and its Surroundings (Austria-Hungary)”. 



Журито отреди поощрителна награда „Посланик на Картографията и ГИС“ на Катерина Бортлова 
от Чехия за нейния доклад “GIS in Real Estate Investment”. 

    

Социални прояви 

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 етнографси 
комплекс в с. Оризаре, където богата 
фолклорна програма представи на 
участниците част от българските традиции и 
култура. Присъстващите се запознаха с народни носии от различните етнографски области, както 
и предмети от бита на българите. Програмата отведе участниците на едно незабравимо 
пътешествие сред истински номера, включващи разнообразна селекция от народни танци, 
музика и нестинарски танц. 

Участниците имаха възможност да разгледат Старинния Несебър – част от Световното културно 
наследство на ЮНЕСКО 

Артиум Център – Несебър 

Осмата Международна конференция по картография и ГИС се проведе в 
Артиум – Център за култура и образование, Несебър. През 2018 г. печели 
наградата Сграда на годината в категорията „Сгради на културата и паметници 
на културата“. 

Организаторите на конференцията изказват дълбока благодарност към всички 
презентатори, автори, рецензенти, председатели на сесии, спонсори, 
участници и уважаеми гости на събитието! 

 

проф. Теменужка Бандрова и д-р Силвия Маринова 
Българска картографска асоциация, 
Университет по архитектура, строителство и геодезия 


