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и оценя културното наследство” 
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Ежегодната Работна седмица на FIG тази година се проведе във 
Вечният град Рим от 6-ти до 10-ти май 2012 в хотел Rome Cavalieri. Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati, CNGeGL беше местния домакин за 
Работната седмица.  
 
 

 
Фоайе с логото на работната седмица 

 
I. ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ (ГА) – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
На ГА присъстваха 71 организации-членки на FIG, както и 350 делегата. 

От присъствалите организации 58 имаха право на глас. Заседанията на ГА 
бяха свободно достъпни за наблюдатели и репортери. 

Главен пункт за ГА бе изборът на Вице-Президенти на FIG за 2013-2016 
г., както и предложенията, респ. избор на Председатели на Комисиите за 
2015-2018. 

http://www.cng.it/
http://www.cng.it/


 
Момент от ГА 

 
ГА избра на първи тур Geom. Bruno Razza от CNGeGL от Италия за 

Вице-Президент на FIG за периода 1.1.2013.31.12.2016. Dr. Cheng бе избран за 
втори Вице-Президент на FIG. 

На ГА бяха издигнати кандидатурите за следните Председатели на 
комисиите за периода 1.1.2013-31.12.2014: 
1. Ms.Liza Groenendijk (Холандия, Комисия 2); 
2. Geom. Enrico Rispoli (CNGeGL, Италия, Комисия 3); 
3. Ms.Angela Kesiena Etuonovbe (NIS, Нигерия, Комисия 4); 
4. Prof. Volker Schwieger (DVW, Германия Комисия 5); 
5. Dr. Ivo Milev (USLMB, България Комисия 6); 
6. Prof. Liao Jinping (Patrick) (CIREA, Китай Комисия 9). 
7. Mr. Brian J. Coutts (NZIS, Нова Заландия) бе избран за Председател на 
Комисия 1; 
8. Ms. Gerda Schennach (OVG, Австрия – за Комисия 7; 
9. Mr. Kwame Tenadu (GhIS, Гана) бе избран за Председател на Комисия 8. 

Новоизбраните Председатели на Комисии ще бъдат в длъжност за 
периода 2015-2018. 
 

II. ТЕМИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
Работната седмица включваше три части, фокусиращи към различни 

аспекти на темите: ”Знаейки да се организира”, ”Знаейки да се опазва” и 
”Знаейки да се оценява”. 

Техническата програма съдържаше над 100 сесии, форуми и работни 
групи. 

Техническите сесии включваха статии и т. нар. кратки ”flash” 
презентации, касаещи специфични случаи, както и 40 рецензирани статии, 
преминали през двустранен рецензионен процес. 



Важно е да се отбележи, че Програмата покриваше тематиката на 
всичките десет Комисии. Бяха организирани специални сесии, касаещи 
предпазването на културното наследство, историята на геодезията. Изрично 
внимание бе отделено за сесия на общността на младите геодезисти и 
земетресението в Япония. 
 
 III. РЕШЕНИЯ 
 

България бе избрана за домакин за Работната среща на FIG след 
получаване на първи тур на мажоритарен брой гласове – 34. 

Кандидатурата за домакин за Работната среща на FIG през 2016 на 
Нова Зеландия бе успешна след получаване на 43 гласа. 
 

На ГА FIG гласува бившия Вице-Президент Mr. Matthew Higgins да бъде 
почетен член на Федерацията. 

След срещата на Президентите бяха направени следните препоръки: 
1) Системата за гласуване да бъде променена; 
2) Правата за гласуване се запазват с асоциираните членки; 
3) Да бъде приета скала за гласуване; 
4) Съвета да изготви предложение – след допитване с членовете и да бъде 
използвано на втората сесия на ГА в Куала Лумпур през 2014. 
 

ГА прие нови членове – асоциации: 
1. The China Land Science Society (CLSS) – трета асоциация от Китай; 
2. NP Cadastral Engineers – втората асоциация от Русия. 
 

Понястоящем броя на асоциациите е 105, представящи 87 страни. 
Бяха приети два нови корпоративни члена:  

1. Meridian+ от Русия; 
2. KQ Gee Technologies Co от Китай. 

По този начин корпоративните членове стават 25. ГА прие 7 нови 
академични члена, като така броя им става 90. 
 
 IV. БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ 

 
Три български имена бяха сред авторите на различни презентации на 

Работната среща (по азбучен ред на малко име): 
- г-н Велико Пенков – съавтор в статия озаглавена ”The 3D Cadastre 

Prototype and Pilot in the Russian Federation” (6037); 



- д-р Гинчо Костов – автор на статия озаглавена ”Study on the Overall 
Quality of the Planned fast Static GNSS Measurements, if Certain Values of the 
Parameters are Applied in the System, Using Fuzzy Logic” (5678); 

- д-р Иво Милев - съавтор в статия озаглавена ”The State-of-the-Art, 
Challenges and Application Potential of Terrestrial Laser Scanning Data” (5806). 

България бе представена от СГЗБ и КИГ. Страната участва в 
гласуването, проведено на General Assembly на 10 май. 

 

 
СГЗБ и КИГ на ГА 

 
 V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Работната седмица завърши с т. нар. затваряща церемония, състояла 
се след втората сесия на ГА. 
 На церемонията Президентът на FIG в своето слово спомена ”...няма 
съмнение, че геодезистите за отговорни за бъдещето на обществото на 
развитите и развиващите се страни”. 
 Президентът отбеляза заслугите на Огранизационния комитет за 
успешното провеждане на Работната седмица. 
Специална благодарност бе изразена на CNGeGL, на младите италиански 
геодезисти, а също и на локалния мениджмънт. 
 Следващата Работна седмица на FIG ще бъде в Абуджа, Нигерия от 6-
ти до 10-ти май 2013. 
 


