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FIG Работна среща 2013 – 
”Околна среда – за устойчиво развитие“ 

Абуджа, Нигерия, 6 – 10 Май 2013 
 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Работната седмица на FIG през 2013 г. се проведе за пръв път в 

историята на Федерацията в централна Африка. Събитието бе организирано 
в гр. Абуджа – столицата на Нигерия, при изключителни мерки за сигурност. 
За място на провеждане на работната седмица бе избран луксозния хотел 
Никон. Домакин на събитието бе NIS – Нигерийската Институция на 
Геодезистите. 

 
II. ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА РАБОТНАТА СЕДМИЦА 

 
Официалното откриване на събитието се състоя в изложбения център, 

намиращ се в непосредствена близост до хотела. Посрещането на 
участниците бе с традиционни африкански танци и музика на входа на 
сградата. По време на откриването на работната седмица освен 
приветствията, поднесени от официалните лица бе изнесен концерт с танци 
от нигерийски изпълнители, бурно аплодиран от делегатите и гостите. 

 

 
официално откриване на работната седмица 
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III. ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ  
 
Заседанията на асамблеята се проведоха в две части в началото и края 

на работната седмица. Те бяха отворени за наблюдатели и репортери. 
Присъствието на медиите за отразяване на събитието на FIG бе осезаемо, 
включително и на техническите сесии. 

На генералната асамблея бяха направени презентации от редица 
официални лица. 

 
IV. ПЛЕНАРНИ СЕСИИ, СРЕЩИ НА КОМИСИИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
Работната седмица включваше 3 пленарни сесии със заглавия: 

“Управление и подходи“, “Технологии и системи“ и „Професионално и 
качествено развитие“. 

Техническите сесии включваха представяне на статии, както и т. нар. 
кратки презентации. От представените материали имаше 14 рецензирани 
статии. Бързите презентации (5 броя) третираха специфични случаи от 
теорията и практиката в геодезията. 

 

 
презентация на колега от Нигерия 

 
Беше предвидена специална френско говоряща сесия. 
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Особено внимание в тази работна седмица бе отделено на 
използването на технологии, вкл. хардуер с ниска себестойност, както и на 
мобилните приложения в геодезията. 

В рамките на работната седмица бяха проведени срещи на комисиите 
към FIG. На тях от председателите им под формата на презентации бяха 
дадени сведения за дейността и предстоящите прояви. Важно е да се 
отбележи, че имаше активно присъствие от страна на колегите от Африка. 
Бяха зададени въпроси към всеки един от присъстващите. Всеки даде своето 
мнение, въпроси и предложения към дейността на комисията. 

 
 V. РЕШЕНИЯ от генералната асамблея 
 

Г-н Andrew Stirling направи презентация за подготовката по 
предстоящата работна седмица на FIG през 2016 г. в Нова Зеландия. 
 Г-н Ангел Янакиев от КИГ представи информация относно 
предстоящата работна седмица в София. 
 На асамблеята бе представена и обширна финансова информация за 
приходите и разходите във FIG. Представени бяха и сведения за членския 
внос. В заключение бе споменато, че независимо от трудната финансова 
година бюджетът е реалистичен. 
 
 VI. БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ 

 
Двама българи представиха свои разработки - презентации по време на 

работната седмица. Имената на авторите са дадени по-долу (по азбучен ред 
на фамилно име): 

- д-р инж. Гинчо Костов – автор на статия озаглавена ”Applying of the 
Mobile Versions of Google Earth and AutoCAD for Field Control of a Specialized map 
of a Large Urban Garden“ – представена в сесия ”Positioning and Navigation - 
Today and Tomorrow“ - в рамките на Комисия 5;  

- д-р инж. Иво Милев - автор в статия озаглавена ”Infrastructure 
Maintenance Supported by Low Cost GNSS Applications“ – представена в сесия 
”Engineering Surveying 1“ - в рамките на Комисия 6. 

Българските автори участваха и като ръководители на технически 
сесии. 

България бе представена от двете си асоциации - членки на FIG - СГЗБ 
и КИГ. Чрез своите представители страната участва активно в мероприятията 
на работната седмица – генералните асамблеи, срещите на Комисии 5 и 6, 
както и на срещата на Президентите. На последната присъствалите делегати 
от всяка страна направиха кратки изказвания, включващи представяне на 
организацията – членка на FIG. Представителите на страните имаха 
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възможност да изложат вълнуващите ги въпроси относно геодезията в своята 
страна. Медиите не бяха допуснати до срещата на Президентите. За всяко 
изказване на представител на асоциация-член ръководството на FIG водеше 
съответните записки. 

 

 
Слово на г-н CheeHai Teo – Президент на FIG 

 
 VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Приключването на работната седмица бе отбелязано с церемония, 
състояла се след втората сесия на генералната асамблея. 

Беше предложено следващата 37-ма генерална асамблея да бъде 
разположена в два пълни дена, както и да има доклади от Комисиите, 
фондацията и др. Друго предложение бе за избор на двама вицепрезиденти 
и един президент за мандат 2015-2018 г. 
 Очевидни бяха техническите проблеми по време и на официалната част 
като спиране на ел. захранването и проблеми с техника и интернета. Те бяха 
отбелязани и като минуси от официалните лица по време на техните доклади. 
 Президентът отбеляза приносите на Организационния комитет и 
благодари на екипа на FIG за успешното провеждане на работната седмица. 
 От 16-21 юни 2014 г. ще бъде проведен XXV-ти Конгрес на FIG в Куала 
Лумпур, Малайзия. 


