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ПРОТОКОЛ 11
На 14.10.2010г. се проведе заседание на Управителния съвет на
Камарата на инженерите по геодезия, на което бяха поканени да
присъстват членовете от Контролния съвет, Комисията по професионална
етика на КИГ и Председателите на Областните колегии.
При явяването на 9 члена на Управителния съвет, заседанието бе счетено
за редовно и Председтеля предложи следния Дневен ред:
1. Отчет на Председателя на Камарата на инженерите по геодезия за
периода от 31.05.2010г. до 14.10.2009г.;
2. Насрочване и организиране на Отчетно-изборно събрание на КИГ;
3. Разни.
Не бяха изказани несъгласия или допълнения към предложеният
Дневен ред.
ГЛАСУВАНЕ:

ЗА: 9

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решение: Дневният ред се приема единодушно.

1. Отчет на Председателя на Камарата на инженерите по геодезия за
периода от 15.10.2009г. до 31.05.2010г.;
¾
Членство- Броят на членовете на КИГ към момента е 427, от
които 341 са с право да използват печата за правоспособност към КИГ.
Новите членове за периода от последното заседание на УС до днес са
31(от тях правоспособни 25). Това представлява 77% от новопостъпилите
членове за цялата предходна година, от което може да се съди за
засилване на интереса към нашата камара. Преди броени дни бе основана
нова Областна колегия към Камарата на инженерите по геодезия в Смолян,
която вече има 10 члена.
¾
Обща среща на Комисии 3 и 7 на FIG- През последните месеци
бяха проведени разговори с Председателите на двете комисии за
уточняване на темите, които ще се обсъждат на срещата, беше избрано и
резервирано място за провеждане на събитието и договорени
преференциални оферти, бяха отпечатани и разпространени покани, бе
изградена електронна страница на събитието. Поради необходимостта от
финансова отчетност, Камарата на инженерите по геодезия бе
регистрирано по Закона за ДДС бяха отворени две нови сметки на нейно
име (в евро и лева), в които да се събират постъпленията от таксите за
участие и настаняване.
За членовете на КИГ е предложена преференциална такса за участие от
60лв.
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Темите на срещата са многократно обсъждани на нашите срещи, но отново
могат
да
бъдат
видени
на
електронната
страница
на
събитието:www.conference.kig-bg.org.
¾
Съвет по геодезия, картография и кадастър- Този съвет е
създаден по Заповед на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството. На неговото първото заседание на 15.04.2010г.,
Камарата на инженерите по геодезия бе представена от доц. д-р инж. Сл.
Господинов. Там се взе решение за създаване на постоянна работна група,
с цел създаване на условия за по-оперативна работа на съвета и бе
представен за одобрение Правилник за Дейността на съвета (приложение
1). На следващото заседание на Съвета на 18.10.2010г. предстои да се
обсъжда
обновяването
на
едромащабните
топографски
карти.
Присъстващите бяха помолени да обобщят и изпратят в офиса на КИГ
мнения и предложения по повдигнатия въпрос, за да бъде изготвено
официално единно становище.
¾
Форум на потребителите на кадастрална информация- През
януари 2010г. бе учреден Форум на потребителите на кадастрална
информация по Програмата МАТРА на Холандският кадастър. В тази
връзка е създадена електронна поща forum@cadastre.bg, на която всеки
може да излага своето становище относно дейността и услугите на АГКК и
бе проведена работна среща, на която бяха презентирани дейностите на
АГКК. В настоящия момент се провежда анкета сред потребителите на
кадастрална информация за качествата на предлаганите услуги.
¾
Предложения за промени в Закона за кадастър и имотния
регистър- пълният текст на предложенията за промени в ЗКИР може да
бъде
намерен
на
страницата
на
АГКК
http://www.cadastre.bg/proekti/ZIDZKIR_02022010.doc. Галсуването на Закона
е отложено, поради предстоящи промени в Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
¾
Писмото до Бойко Борисов- На шестата световна среща на
медиите във Виена (17 май 2010г.), инж. Румен Георгиев връчи писмо на
Министър председателя, излагащо тежкото положение на работещите в
сферата на геодезията.(приложение 2) Това писмо беше внесено повторно
по официалният ред с входящ номер 08.0-180/06.08.10г. От експерта, към
когото бе препратено то- Васил Бонински, получихме отговор, че текстът на
писмото трябва да се пренасочи към МРРБ чрез изп. директор на АГКК.
Очакваме да получим този отговор писмено, за да се обърнем към инж. А.
Лазаров.
¾
Комисия по професионална етика- за този период КПЕ
проведе 5 заседания и разгледа 9 жалби, постъпили срещу лица, работещи
в сферата на геодезията. Протоколи от тези събрания могат да бъдат
намерени на електронната страница на камарата.
¾
Отчет от Симпозиум на Съюза на геодезистите и
земеустроителите и Генерална асамблея на CLGE- На 23,24 и 25
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септември 2010г. в Албена паралелно със Ежегодният симпозиум на Съюза
на геодезистите и земеустроителите в България се проведе и Генералната
асамблея на CLGE, на която официално беше приключен процеса по
сливането им с Geometer Europas.
Сред 30-те доклада на симпозиума прозвучаха и тези на инж. Ал. Лазаров и
инж. Сл. Господинов за състоянието на агенцията по геодезия и
геодезическото образование, както и за държавната политика в тази насока.
Те, за съжаление не оставиха присъстващите с оптимизъм за бъдещето на
професията.
По случай XX юбилей на Симпозиума на геодезистите и земеустроителите,
Камарата на инженерите по геодезия поднесе торта с логото на съюза,
която беше разрязана от председателите на КИГ, СГЗБ и CLGE.
На генералната асамблея на CLGE бе гласуван новият устав на
организацията, както и новият председател. Постът бе зает от досегашният
генерален секретар на организацията Жан-Ив Пирло. Нови имена вече
стоят и зад званията генерален секретар, зам. председател и ковчежник.
Председателят на КИГ връчи и почетни плакети на Хенинг Елмщрьом и
Рене Соние- дългогодишните Председател и ковчежник на организацията,
като израз на благодарност за подкрепата им при приемането на КИГ в
редиците на европейските гоедезисти.
След края на генералната асамблея се проведе кратка среща на членовете
на GE-PARLS, където членовете на CLGE бяха символично приети в
новосъздадената CLGE.
Следващата Генерална асамблея на CLGE ще бъде на 6-7 май 2010г. в
Опатия, Хърватска, а следващата среща на GE-PARLS- в Брюксел на 13
декември, 2010г.
2. Насрочване и организиране на Отчетно-изборно събрание на КИГ
В динамична дискусия бяха обсъдени следните принципни положения:
Според решение на ОС от 2009г., членството в КИГ трябва да бъде
подновено до 15 декември на предходната година. Това обославя известен
период за техническа обработка на данните за броя и разпределението на
членовете за текущата година. От това следва, че Отчетно-изборното
събрание трябва да бъде проведено преди тази дата или с известно
закъснение след нея. Закъснението се налага, не само поради
необходимото време за техническа обработка, а и в съответствие със
посочения в Устава срок от един месец за разгласяване на заседанието и
провеждане на Отчетно-изборни заседания по Областни колегии.
С оглед изложеното по-горе, инж. Румен Георгиев предложи Отчетноизборното събрание да бъде насрочено в началото на март и респективно
събранията на Областните колегии да бъдат проведени до края на януари,
както е записано в Устава.
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За гласуване бе предложено датата за провеждане на Отчетно-изборното
събрание да бъде 11 март 2011г., поради което до тогава да се удължи и
мандата на Председателя на КИГ.
ГЛАСУВАНЕ:

ЗА: 9

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решение: Отчетно-изборнот осъбрание да бъде проведено на 11 март
2011г. в София, а мандата на настоящия Председател да бъде удължен до
провеждането на изборите.
Мястото на провеждане предстои да се уточни, но ще бъде спазено
изискването то да бъде по местонахождение на централния офис на
организацията- гр. София.
На следващото заседание на УС предстои да се обсъди точната
последователност на провеждането на избора, за да се избегне прецедента
от учредителното събрание, след което претендента за поста на
Председател на УС не беше включен в УС.
Председателя предложи УС да излъчи предварителна номинация за нов
УС. Това предложение бе развито от зам. председателя, който добави
номинациите да са от името на всички членове на КИГ чрез Областните
колегии. Тези предложения, кандидатури и номинации ще се събират до 15
февруари 2011г.

Протоколчик: ..................................................
/инж. М. Сотирова /
Председател на камарата
на инженерите по геодезия: .........................
/инж. А. Янакиев /

4

