ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 20.02.2007г. се проведе редовно заседание на
Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по етика на
Камарата на инженерите по геодезия.
Дневен ред
1.

Избор на заместник – председател на Камарата;

Дискусия
по
бъдещото
развитие
и
2.
функциониране на Камарата в т. ч.: /Определяне на
минималния размер на застраховката за гражданска
отговорност съгласно чл. 27 от ЗГК, предложение за лого,
знак, емблема, сертификат, списание на Камарата,
минимални препоръчителни цени за топографо –
геодезически работи, кодекс по професионална етика /
3.

Разни

1. Избор на заместник – председател на Камарата
Инж. Ангел Янакиев – предложи за заместник –
председател на Камарата да бъде избран инж. Румен Георгиев.
Гласуване: със “ЗА” – 21; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ“ – 0 . Въз основа на получените резултати заместник –
председателят беше избран.
2. Идея за лого
Инж. Михаил Киров - предложи изработването на лого да
бъде възложено на дизайнерска фирма.
Инж. Румен Георгиев - предложи членската карта да бъде
отделно и да се издава всяка година.

Инж. Цветен Боев – предложи да бъде
съставена
комисия, която да контактува с дизайнерската фирма, на която
да се възложи изработването на обрaзец за бланка, папка за
официални документи, значка, карта за правоспособност,
членска карта. Офертите да се разгледат от комисията.
Постъпи предложение за възлагане на фирма за изготвене
на страница на Камарата и на техническо задание.
Инж. Ангел Янакиев – предложи комисията да е в състав –
председател инж. Венета Коцева и членове инж. Златан
Златанов, инж. Ангел Янакиев и инж. Славейко Господинов.
Гласуване: със “ЗА” – 21; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ“ – 0 . Въз основа на получените резултати комисията беше
избрана.
4. Определяне на минималния размер на застраховката за
гражданска отговорност съгласно чл. 27 от ЗГК.
Инж. Румен Георгиев – предложи застраховката да бъде
300 000лв. според ЗУТ за обекти от I, II и III категория.
Инж. Ангел Янакиев – предложи застраховката за
топографо – геодезически дейности за членове на камарата на
инженерите по геодезия, който лицензират проекти да бъде
между 30 000 – 50 000лв., а за тези който не лицензират да не
бъде задължителна.
Инж. Цветен Боев се изказа относно факта, че Камарата
на инженерите по геодезия и Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране трябва да съществуват заедно,
защото освен дейности по картография и геодезия инженерите
по геодезия се занимават и с дейности свързани с Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране. Поради това
застраховката гражданска отговорност трябва да отговаря на
обекта, който се проектира.
Инж. Ангел Янакиев предложи минималния размер на
застраховката за всички членове да бъде 50 000лв.

5. Списание на Камарата на инженерите по геодезия
Инж. Ангел Янакиев се изказа, за направени проучвания
за издателства и техните оферти, за да се създаде списание по
подобие на “ GIM “ за издигане престижа на професията на
инженерите по геодезия.
Инж. Златан Златанов съобщи, че е водил разговори с
издателите на списанието “ Геодезия и Земеустройство “ Съюза
на геодезистите да се промени списанието и да излиза на два
месеца в началото, а след това да стане ежемесечно, като
финансирането за първата година е осигурено от него.
Инж. Михаил Киров предложи да се издава вестник на две
седмици, в който да се публикува информация за текущите
търгове.
Инж. Цветен Боев предложи, текущата информация да се
издава в бюлетини на две седмици или да се публикува на
страницата на Камарата, или да се изпраща на членовете на
e-mail адресите им.
5. Кодекс по професионална етика
Инж. Венета Коцева - изготвен е проект възоснова на
кодекса по професионална етика на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране, които ще бъде обсъден в
комисията и ще бъде предложен на следващото заседание.
6. Разни
Инж. Филип Янчев постави въпроса дали ще може да се
работи без печат на Камарата на инженерите по геодезия ако
лицето притежава лиценз от Агенцията по геодезия за
геодезически дейности и печат на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране според изискванията на ЗУТ.
Инж. Ангел Янакиев се изказа, че след официалното
учредаване на Камаратана инженерите по геодезия ще изпрати

писма до кметовете да се приемат проекти само с печат на
Камарата.
Инж. Михаил Киров се изказа, че членството в камарата е
въпрос на престиж. Като добави, че може да се влияе на
членовете на експертни съвети да приемат проекти само с печат
на Камарата.
Инж. Ангел Янакиев обясни, че печата е за контрол на
качеството на работата и отговорност към работодателя.
Инж. Костадин Великов изказа мнение, че трябва да се
регламентират,за кой геодезически дейности ще се изисква
печат на Камарата на инженерите по геодезия и за кой този на
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и да
бъде съобщено на общините.
Инж. Ангел Янакиев съобщи, че миналата година са му
предоставили Многостранно споразумение на геометрите с
покана да го подпише и да се присъедини, но тогава всеоще не е
имало камара, а е трябвало да се приеме от юридическо лице,
затова го предоставя на вниманието на Камарата.
Споразумението е за взаймно признаване на професията и
образованието.
Отправена беше молба към управителите на частни фирми
да направят дарения за Камарата за първоначалните разходи и
нормалното и функциониране след разкриване на банкова
сметка. Председателя обяви, че се отказва от месечното си
възнаграждение в размер на петстотин лева в полза на
камарата.
Инж. Румен Георгиев предложи, крайния срок за
провеждане на събранията на областните структури да бъде
30.04.2007г. като се представят протоколи от заседанията на
Управителния съвет. А също така на обласните събрания да
присъства председателя, заместник-председателя или член на
Управителния съвет , за да може да се отговори на поставените
въпроси.
Инж. Ангел Янакиев изказа мнение, за липсата на
присъстващи на общото събрание на членове от София област и
предложи да се свика общо събрание на София област.

Инж. Цветен Боев предложи, за свикване на събрание на
София област да отговаря инж. Мария Хорташка.
Взе се решение протокола от заседанието да бъде
изпратен на членовете на Управителния съвет, Контролния
съвет и Комисията по етика
След приключване на дебатите заседанието бъше закрито
20.02.2007г.
София
Протоколчик: ............/ п /......................................
/ Д. Вълева /
Председател на камарата
на инженерите по геодезия: ........../ п /...............
/ инж. А. Янакиев /

