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Висшето лесотехническо образование

• Високият професионализъм, 

всеотдайност и научна етика 

на първостроителите на 

Висшето лесотехническо 

образование в България 

са неподражаем пример за 

идните поколения, които винаги 

трябва да помнят изминатият 

път и началото. 

Проф. Янаки Моллов, първи декан на

Агрономо-лесовъдния факултет при СУ,

при дипломирането на първия випуск:

„Годината 1925 ще остане паметна и

ще бъде записана със златни букви в

историята на българското горско дело,

защото събития с такава капитална

важност рядко се случват в историята

на народите".



Исторически преглед

Начало на висшето 

лесотехническо образование 

Първи етап

• 28.01.1925 Решение на 

АС на СУ

Лесовъден отдел 

към Агрономическия 

факултет на Софийски 

университет 

• 07.05.1927 одобрен учебен 

план на дисциплините

 16 катедри, една от които е 

“Геодезия и култур-техника”

 Студентите по лесовъдство 

изучават дисциплините 

“Геодезия” и “Чертане“, 

студентите от агрономическия 

отдел  - незадължително 

“Геодезия”



Исторически преглед

Бързи и съществени промени

Втори етап

• 05.07.1947 Закон за 

висшето образование

Лесовъден факултет към 

Софийския университет

• 30.09.1948 Решение на 

Великото народно събрание

Ново висше училище 

Селскостопанска академия 

в София

• 1949-1951 Лесовъдният 

факултет става

Лесотехнически факултет 

на Селскостопанска академия 

с 4 отдела

o обединява Агрономо-

лесовъдните факултети при 

Софийския и Пловдивския 

университети

o на базата на Агрономическия, 

Ветеринарно-медицинския, 

Лесовъдния и Зоотехническия 

факултети на Софийския 

университет



Исторически преглед

Създаване на ВЛТИ

Трети етап

• Учебна 1953/1954 г.

Указ на Народното събрание -

Селскостопанска академия се 

разделя на:

 Висш лесотехнически 

институт с 5 специалности:

 Висш ветеринарно-

медицински институт

 Селскостопанска академия

o Горско стопанство; Озеленяване на 

населените места; Механична 

технология на дървесината; 

Химична технология на 

дървесината и Лесоексплоатация и 

лесоинженерно дело 

o На ВЛТИ е предоставена 

самостоятелна сграда в София, 

кв."Дървеница", която и днес е 

главната сграда на университета.



От институт към университет

Създаване на ЛТУ

Четвърти етап

• 27.07.1995 

Решение на НС 

Университетски 

статут и наименование 

Лесотехнически 

университет (ЛТУ)

1/ 3 научни области -

природна, техническа и 

хуманитарна 

2/ модел на тристепенно ниво 

на образование и европейска 

система ESTC

3/ учебно-научна структура с 

6 факултета

Нов учебно-лабораторен корпус – от 1995 г.

Основна сграда на ЛТУ - от 1953 г. 



ЛТУ (ВЛТИ)

• 2018 • 1958

Преподавателски състав на ВЛТИ

Катедра „Геодезия“, ВЛТИ

геодезически измервания

Основната сграда на ЛТУ след реновиране 

Дендрариум на ЛТУ и учебно-лабораторен корпус 



Катедра „Геодезия“ на ВЛТИ -

катедра „Лесоустройство“ на ЛТУ

• 1953/1954 г. катедра 

“Геодезия” при ВЛТИ

ръководител проф. Венедиков 

• 01.02.1974 катедра “Геодезия” 

се обединява с катедра 

“Лесоустройство”

• 2019/2020 г. 

катедра „Лесоустройство“

Две основни направления: 

 Геодезия, Вертикално 

планиране, 

Фотограметрия и ДМ и ГИС

 Горска таксация и 

Лесоустройство



Учебни дисциплини и хорариум

В катедра “Лесоустройство” се водят занятия и учебни практики по 

15 дисциплини в три факултета за ОКС „бакалавър“ и „магистър“, 

от тях от направление  Геодезия, ФДМ и ГИС  

6 дисциплини за 4 специалности (ГС, ЛА, ЕООС, РЗ).

ФАКУЛТЕТ                ОКС ОКС „Бакалавър” ОКС „Магистър”

Факултет

Горско стопанство

(ФГС) 

Геодезия Географски 

информационни системи Фотограметрия 

и дистанционни методи

Агрономически Факултет 

(АФ)

Географски 

информационни системи

Факултет

Екология и ландшафтна 

архитектура

(ФЕЛА)

Фотограметрия 

с дистанционни методи 

и геодезия

Дистанционни методи на 

картографиране

Геодезия и вертикално 

планиране

Географски 

информационни системи



Учебни дисциплини и хорариум

• През учебната 1953/1954 г.  дисциплината „Геодезия“ за спец. 

Горско стопанство е преподавана от проф. Венедиков

• 1963/1964 се включва “Вертикално планиране” за спец. 

Озеленяване от проф. Рибаров,  през 1983 г. преименувана на 

“Геодезия и вертикално планиране”, със същото име и до досега

• 1973/1974 започва двусеместриалната дисциплина 

“Геодезия с фотограметрия” за спец. Горско стопанство, 

водена от проф. Йосиф Желязков

• 1990/1991 дисциплината се разделя на две самостоятелни 

едносеместриални дисциплини  “Геодезия” и “Фотограметрия и 

дистанционни методи“ (30 ч. лек. и 30 упр.) . Преподава се от гл. 

ас. д-р Юлин Тепелиев (лекции и упражнения), от 1989 г. 

упражненията води и ас. М. Асенова, а от 1994 г. и ас. Р. Колева

• 1994/1995 дисциплината “Фотограметрия и дистанционни 

методи” се включва за спец. Екология и опазване на 

природната среда (45 ч. лек. и 45 упр.) 



Учебни дисциплини и хорариум

• 1997 г. дисц. „Геодезия и картография“ се включва за спец. ЕООС 

(15 ч. л. и 30 ч. упр.) водена от доц. д-р Венета Коцева. 

• 2000/2001 г.  дисц. „Географски информационни системи в 

горското стопанство“ е  включена за спец. Горско стопанство ОКС 

“магистър”. (30 л. и 30 упр. ) Лекции доц. Юлин Тепелиев, 

упражнения – гл. ас. Мария Асенова. През 2005 г. става 

Географски информационни системи (ГИС). От 2018 г.  лекциите 

води доц. Мария Асенова.

• 2005 г. за спец. ЛА са включени дисц. „Дистанционни методи на 

картографиране“ (28 ч. л. и 28 ч. упр.) и „ГИС“ (30 ч. Л и 30 ч. У). 

Лекции - доц. д-р Юлин Тепелиев., упр. - гл. ас. Мария Асенова и 

гл. ас. Радка Колева. Упр. по ГИС - гл. ас. Мария Асенова.

• 2007/2008 към  дисц. „Фотограметрия и дистанционни методи“ за 

спец. ЕООС са добавени 15 ч. лекции и упражнения по Геодезия, 

преименувана във „Фотограметрия с дистанционни методи и 

геодезия“.

• 2018/2019  ГИС е включена за спец. РЗ, ОКС „магистър“.



Учебни дисциплини и хорариум
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Учебна 

практика

ОКС „Бакалавър”

1

Фотограметрия 

и дистанционни 

методи

ФГС ГС 3 5 2+2 30+30 60 З И
2 седм.

(комплексна)

2

Фотограметрия 

с дистанционни 

методи и 

геодезия

ФЕЛА ЕООС 3 5 3+3 45+45 90 З И -

„Фотограметрия и дистанционни методи“ и „ГИС“ се водят и на

английски език за чуждестранни студенти по програма „Еразъм”.

Хорариумът, наименованията и съдържанието на преподаваните

дисциплини са се променяли в зависимост от утвърждаваните през

различните периоди учебни планове.



Учебни дисциплини и хорариум
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Учебна 

практика

ОКС „Магистър”

3
Дистанционни 

методи на 

картографиране

ФЕЛА ЛА 4 7 2+2 30+30 60 И ТО -

4

Географски 

информационни 

системи

ФГС ГС 1 1 2+2 30+30 60 З И -

5

Географски 

информационни 

системи

ФЕЛА ЛА 5 9 2+2 30+30 60 З ТО -

6

Географски 

информационни 

системи

АФ РЗ 1 1 2+2 30+30 60 Ф ТО -



Хабилитирани преподаватели 

Учебници, ръководства,учебни помагала

• Ковачев Й., 1925. Геодезия. СУ, София.

• Венедиков М., 1948. Геодезия I ч. Литография “Труд”, София.

• Венедиков М., 1950. Геодезия II ч. ДИ “Наука и изкуство”, София.

• Венедиков М., 1951. Геодезия за агрономи. ДИ “Наука и изкуство”.

• Венедиков М., 1953. Геодезия. Земиздат, София.

• Венедиков М., 1962. Геодезия. Земиздат, София.

• Пеевски В., М. Венедиков. 1966. Геодезия. Техника, София.

• Рибаров С., Й. Желязков, Г. Димитров. 1967. Ръководство за 

упражнения по геодезия. Земиздат, София.

• Рибаров С., Й. Желязков, Г. Димитров. 1976. Ръководство за 

упражнения по геодезия. Земиздат, София.

• Рибаров С., Й. Желязков, Г. Димитров. 1978. Геодезия. Земиздат.

• Рибаров С., Й. Желязков, Х. Чемширов. 1992. Ръководство за 

упражнения по геодезия. Земя, София.



Хабилитирани преподаватели 

Учебници,ръководства,учебни помагала

• Желязков Й., Ю. Тепелиев. 1992. Фотограметрия и дистанционни 

методи. Мартилен – София.

• Коцева В., М. Асенова, Р. Колева, 2001. Учебно пособие за 

упражнения по “Геодезия и картография”. Статпринт ЕООД, С.

• Тепелиев, Ю., В. Димитров, Ст. Рашков. Географски 

информационни системи. София: ИК при ЛТУ, 2008, преизд. 2016.

• Тепелиев Ю., Р. Колева, М. Асенова. 2013. Ръководство за 

упражнения по Фотограметрия и дистанционни методи, Изд. Къща 

на ЛТУ, София, 172 с.

• Тепелиев Ю., Р. Колева, М. Асенова. 2018. Учебник по 

фотограметрия и дистанционни методи, Изд. Къща на ЛТУ, София,  

279 с.



Учебници, ръководства,учебни помагала



Докторанти, дипломанти, кръжоци

• Катедра „Лесоустройство“ е акредитирана 

през 2012 г. и през 2018 г. за обучение в 

образователна и научна степен „доктор”, 

Област на висше образование 5. Технически науки, 

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство 

и геодезия по научните специалности :

• „Фотограметрия и дистанционни методи” 

• „Обща, висша и приложна геодезия“

В катедрата са възложени и успешно защитени 

2 докторски дисертации, обучават се 2 задочни докторанта.

Защитени са и над 40 дипломни работи по Фотограметрия и 

дистанционни методи и ГИС.



Докторанти, дипломанти, кръжоци

Кръжокът по „Географски 

информационни системи”  

е основан на 10.10.2016 г. 

от доц. д-р Мария 

Асенова, студенти, 

докторанти и млади учени 

от специалностите Горско 

стопанство, Ландшафтна 

архитектура, Екология 

опазване на околната 

среда. 

Крайната цел е придобиване 

на знания и практически 

опит на студентите, 

докторантите, младите учени 

и специализантите за работа 

в областта на ФДМ и ГИС. 



Практики

• Учебни практики по Фотограметрия и 

дистанционни методи като част от 

комплексни практики  заедно с 

дисциплини „Лесоустройство“, „Горска 

таксация“, „Общо лесовъдство“ и др.



Работа с изображения от различни 

технологии и източници



Работа с изображения от БЛА



Топографско дешифриране 

Дешифровъчно копие



Топографско дешифриране

цветни ортофотоизображения

УОГС „Петрохан“, Бързия



Горско дешифриране по

цветни ортофотоизображения 
УОГС „Петрохан“, Бързия - контурно дешифриране 

на границите на отдели и подотдели



Компютърно подпомогнато 

дешифриране  в среда на ГИС
Растерни и векторни данни - УОГС „Г.  Аврамов“, Юндола



Компютърно подпомогнато 

дешифриране  в среда на ГИС
Растерни и векторни данни - УОГС „Петрохан“, Бързия



Дешифриране -

логическа структура

Дешифриране на горски насаждения



Еталони за дешифриране

по дъвесен вид, произход и възрастова група



Оценка на здравословното състояние 
на горски насаждения по данни от БЛА



Спътникови изображения от Landsat TM

на области Странджа и Рила 

(цветни композиции от канали 4-5-3)

Първите две спътникови карти в България, 

създадени по проекта PHARE-MERA през 1994 г. с 

участието на преподаватели от катедра „Лесоустройство“

Картите на горските екосистеми в области Странджа и 

Рила са получени чрез автоматизирана компютърна 

класификация с обучение на многоканалните 

спътникови изображения

Научноизследователска дейност и проекти



Разновременен анализ на спътникови и въздушни 

орторектифицирани изображения в среда на ГИС
за проследяване на промените в земното покритие по методиката 

на проект КОРИНЕ, 

с участието на преподаватели от катедра „Лесоустройство“ -

времеви хоризонти 2012 и 2018 година

Откриване на промени в земното покритие по

спътникови изображения – поразени от корояд

иглолистни гори в Краищенско-Ихтиманска

горскорастителна подобласт

Откриване на промени в земното покритие по

въздушни орторектифицирани изображения в

района на ЛТУ и Студентски град – промяна от

клас Пасища в клас Населени места със

свободно застрояване по номенклатурата

КОРИНЕ земно покритие

Откриване на промени в земното покритие по

спътникови изображения – южната дъга на

Околовръстен път София

Научноизследователска дейност и проекти
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