ДНЕВЕН

РЕД

за Общо събрание на КИГ – 24.04.2013г., гр. София

1. Отчет на Председателя на КИГ за периода от 27.01.2012г. до 24.04.2013г.
2. Отчет на Председателя на Контролния съвет за периода от 27.01.2012г. до
24.04.2013г.
3. Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода от
27.01.2012г. до 24.04.2013г.
4. Разни.
- Връщане на печатите на колегите, които не са заплатили такса правоспособност;
- Застраховки (да се изпращат при заплащане на такса правоспособност и да бъдат
за физическо лице, а ако застраховката е за юридическо лице към нея да се прилага
списък със застрахованите физически лица);
- Blueparking – проект за картографиране на всички паркоместа в Европа за хора в
неравностойно положение (инициатива на Маурис Барбиели – председател на IGPARLS и CLGE). Има ли колеги желаещи да финансират проетка и спомогнат за
неговата реализация в България?
 инж. Иван Калчев – ОК София с подготвени 9 въпроса към ръководството на
КИГ;
 КИГ да започне организиране на курсове за членовете си с професионална
насоченост за повишаване на тяхната компетентност;
 Свикване на Извънредно Общо събрание след приемане на Законопроекта за
изменение и допълнение на ЗКИР;
 Прекратяване на online гласуването на УС на КИГ;
 Свикване на Извънредно Общо събрание на което след предизвикана дискусия
във всички Областни колегии към КИГ, да бъдат дискутирани и изяснени казусите
с:
 Декларация: КИГ е категорично против всякакви монополи и концесии;
 Предложение от инж. Йоан Каратерзиян – ОК Варна за изготвяне на Декларация
от КИГ до Омбудсман на Република България – относно защита на конкоренцията
по Закона за обществените поръчки;

1

ПРОТОКОЛ
от Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия
24.04.2013г., гр. София
Поради липсата на кворум в 12:00 часа началото на заседанието се отложи с един
час, съгласно Устава на КИГ. В 13.00 часа Председателят откри заседанието. На него
присъстваха 80 от общо 120 делегати по списък. За протоколчик беше избрана Татяна
Аршинкова – техн. Секретар на КИГ.
Предложеният дневен ред беше приет единодушно:
ГЛАСУВАНЕ:
За: 80
Въздържали се: 0
Против: 0
I. Отчет на Председателя на КИГ за периода от 27.01.2012г. до 24.04.2013г.
1. Вътрешни дейности
Тъй като КИГ е член на КРИБ, по настояване на КРИБ КИГ бе включена в
Консултативния съвет към МРРБ, с представител инж. Ангел Янакиев.
На 14.06.2012г. в София, в залата на 2 етаж на АГКК се проведе заседание на
УС на КИГ. На него председателя на КИГ изложи отчета си за периода януари – май
2012г. Бяха избрани членове на Организационния комитет за домакинството на
България на Работната седмица на FIG 2015г. КИГ спонсорира 4-та международна
конференция по картография и ГИС, която се проведе в Албена на 18-22 юни 2012г. ,
както и второ издание на учебника по Вертикално планиране на доц. Венета Коцева.
КИГ, съвместното с АГФ наеха агенция, занимаваща се със социологически
проучвания. Целта на това проучване е изготвяне на социологическа анкета за
значението и развитието на кадастъра в България. До този момент няма изнесени
резултати от проучването. /Протокол №19 на УС/
На 01.10.2012г. се проведе заседание на Комисията по професионална етика във
връзка с подадена жалба от гражданина Тихомир Деветаков срещу член на КИГ – инж.
Виктор Моралийски, относно негово професионално нарушение. Инж. Виктор
Моралийски бе поканен лично да даде обяснения по случая на следващото заседание на
КПЕ. /Протокол №11/
Инж. Ангел Янакиев, председател на Камарата на инженерите по геодезия присъства на
Генералната Асамблея на EgoS, която се проведе от 09 до 11 октомври 2012г. в хотел
„Арена ди Сердика”, гр. София, България. Организатор на събитието беше Асоциация
на геодезическите фирми, с председател инж. Мишо Настев.
УС на КИГ реши да вземе участие в учредяването на сдружение с нестопанска
цел, с наименование „Долината на Места“. Идеята за членство в тази организация е
наемане на членове на КИГ за експерти при разработване на проекти. Ако сдружението
„Долината на Места“ не изпълни тази уговорка, на членовете на УС на КИГ ще бъде

2

предложено гласуване за излизане от организацията. За членството си в нея КИГ не
внася никакъв членски внос. /Протокол №22/
На 26.10.2012г. в гр. Бургас се проведе заседание на УС на КИГ, на което
присъстваха и представители на КС и КПЕ. На него председателя на КИГ - инж. А.
Янакиев представи отчета си за периода 07-10.2012г. /Протокол №21/
На 01.11.2012г. в гр. Перник се проведе Учредително събрание на ОК Перник
към КИГ. За председател на колегията бе избран инж. Румен Антов, а за членове инж.
Росица Петрова и инж. Бойка Васева. /Протокол №23/
На 14 ноември 2012г. Университета по архитектура, строителство и геодезия на
тържествена церемония връчи дипломите на дипломантите от Випуск 2012.
Председателя на Камарата на инжерите по геодезия - инж. Ангел Янакиев бе почетен
гост на церемонията. Председателя на Камрата на инженерите по геодезия отправи
поздравление към дипломантите и награди първенците на Геодезическия Факултет от
специалност „ Геодезия“ и „Устройство и управление на земи и имоти“ с подарък –
книга.
На 22.11.2012г. КИГ проведе online заседание на УС на КИГ, чрез което
сформира своето официално становище по казуса със ЗКИР (КИГ не подкрепя
предложението за концесионизиране на кадастъра), което бе обявено на сайта на КИГ –
www.kig-bg.org. Това становище бе изпратено до Народното събрание на Република
България, Комисията по регионална политика и местно самоуправление. /Протокол
№24/
На 29.11.2012г. се проведе заседание на Комисията по професионална етика
във връзка с подадена жалба от гражданина Тихомир Деветаков срещу член на КИГ –
инж. Виктор Моралийски, относно негово професионално нарушение. Инж.
Моралийски изложи становището си по казуса, в отговор на което КПЕ заключи, че
инж. Моралийски е направил грешка поради незнание или доверчивост или пък е бил
подведен от изложителите. В отговор инж. Моралийски се съгласи с направените от
КПЕ забележки, че допуснал пропуск в работата си и си е взел поука за по-натотъчната
си работа. /Протокол №12/
Състояние на членството в Камарата на Инженерите по геодезия към
24.04.2013г. След обработка на подадени документи за издаване и подновяване на
членство правоспосоност, до средата на януари бяха разпратени официално до
председателите на ОК към КИГ. Членове - Общият брой на членовете, записани в
регистрите на КИГ е 652. От тях 448 са актуални члена за 2013г., от които 336 са с
право да позват печата с логото на Камарата на инженерите по геодезия. Новите
членове за 2013г. са 23-ма, от които 14 имат право да позват печата с логото на
Камарата на инженерите по геодезия.
На 18.01.2013г. Инж. Златан Златанов, като представител на Камарата на
инженерите по геодезия взе участие в общественото обсъждане на предложенията за
законодателни промени, за недопускането на строителството върху пясъчните
Дюни.
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По инициатива на Камарата на строителите в България за установяване на потясно сътрудничество на организациите в бранша КИГ взе участие във форум на
председателите на Камарите в строителния бранш. Със създаването на този форум
се цели участие на камарите в бъдещи ПроектозакиниКСБ публикува декларацията,
изготвена след форума във в. Строител /петък – 15 март 2013г./
По повод визитата на президента на FIG г-н Тео Чии Хай и офис мениджъра гжа Луис Фрис Хансен представителите на КИГ поканиха кмета на София г-жа
Йорданка Фандъкова за среща с гостите. Поради служебни ангажименти в чужбина
КИГ получи неофициален отговор от секретариата на г-жа Йорданка Фандъкова, че
сещата няма да може да се осъществи.
Първото заседание на Местния организационен комитет за Работната седмица на
FIG 2015г. /МОК/ се състоя на 27.02.2013 г. в присъствието на г-н Тео Чи Хай –
Президент на FIG и г-жа Луис Фрис Хансен – Офис мениджър на FIG. Заседанието
беше проведено в зала на АГКК. На него беше поканен изпълнителния директор на
АГКК - г-н Александър Лазаров, Председателя на СГЗБ - проф. Георги Милев и
Председателя на АГФ - инж. Мишо Настев.
Бяха
решени
следните
въпроси:
Определени
бяха
приоритетите
на
работата
по
организацията;
Беше избрано тема и Лого на конференцията;
Working week 2015 в гр. София, България ще се проведе под темата: FROM THE
WISDOM OF THE AGES TO THE CHALLENGES OF MODERN WORLD – ОТ
МЪДРОСТТА
НА
ВЕКОВЕТЕ
КЪМ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
НА
СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
Логото на Working week 2015 в гр. София, България ще съдържа изображение
един от символите на столицата – народният театър „Иван Вазов“ - утвърдил се не само
като първата театрална сцена на България, но и като национален културен институт.
Беше изработен начален план за работа;
Работата по организацията на Working week 2015 в гр. София, България ще се се
осъществи посредством план график, изготвен от FIG, с разпределение на задачите на
FIG и МОК във времето до датата на събитието.
Разпределение на дейностите между офиса на ФИГ и офиса на МОК;
Пред МОК предстои да отправят покана до представител от управлението на
страната, за патрон на Working week 2015 в гр. София, България, както и да намери
медийни партньори за събитието. Пред МОК предстоят също следните задачи:
намиране на спонсори за събитието на местно ниво, организация на изложбата (брой и
разположение на щандовете, както и определяне на таксите за продажбата им на местни
и чуждестранни фирми) и избор на подходящи технически и социални турове.
Working week 2015 в гр. София, България е много важна според ръководството на
Международната организация на геодезистите FIG, тъй като тогава FIG ще има нов
председател и тази работна седмица ще бъде неговата първа изява.
Партньори в организацията и провеждането на Working week 2015 в гр. София,
България е Комапания за международни конгреси - CIC, с която Камарата на
инженерите по геодезия има подписан договор за логистика.
Кореспонденцията между офиса на FIG и този на МОК ще се осъществява чрез
интернет.
МОК иска да изкаже благодарност на г-н Тео Чи Хай и г-жа Луис Фрис Хансен за
оказаната ценна помощ в първите стъпки за организацията на конференцията.
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На 22.03.2013г. по инициатива на колегите от Европейската организация на
геодезистите (CLGE) се чества Деня на европейския геодезист и геоинформатиката.
Това е една нова инициатива на CLGE, която обедини всички европейски геодезисти с
празник на една и съща дата.
За първи път събитието се отбеляза на 5 Март 2012г. в „столицата“ на
Европейския съюз Брюксел. Датата бе избрана по повод рожденя ден на Герардус
Меркатор – 5 март.
Бългските геодезисти отпразнуваха заедно с европейските си колеги втория Ден
на европейския геодезист и геоинформатиката. Организатори на събитието бяха
Камарата на инженерите по геодезия и Съюза на геодезистите и земеустроителите в
България. Празника се проведе в Дома на науката и културата и на него бяха поканени
да присъстват всички членове на КИГ и СГЗБ. Темата на събитието бе предложена от
УС на CLGE - Галилео, а именно, защото този учен има голям принос за геодезията с
част от нецовите изобретения (гравиметъра и телескопа) и трудове. Официалната част
на празника започна с откриване и приветствие от СГЗБ, от д-р Иван Калчев, който
даде думата на проф. Георги Вълев, който запозна аудиторията с биографията,
изобретенията, трудовете и фразите оставил като наследство за идните пололения.
Техническия секретар на КИГ - инж Татяна Аршинкова приветства от името на КИГ и
председателя й аудиторията с добре дошли. От името на УАСГ приветствие изказа
проф. Пламен Малджански. Официалната част на празника продължи с презентация на
проф. Кирянка Василева и проф. Георги Милев. Проф. Кирянка Василева запозна
аудиторията с видовете Европейски глобални и други спътнокови навигационни
системи. След приключване на официалната част гостите завършиха празника с
коктейл.
За Втора поредна година CLGE реши да организира Деня на европейския геодезист и
геоинформатиката. Празникът бе отбелязан на 22-ри март 2013г в Будапеща, Унгария,
по време на Първата Генерална Асамблеяза тази година. От 16 до 24 март празника бе
отбелязан в много европейски столици. На 18-ти март 2013г. в Европейската столица
Брюксел бе даден прием в Домът/Къщата на европейския геодезист и
геоинформатиката. Част от гостите на събитието бяха председателя на Долната камара
на Белгииския парламент – г-н Андре Флаут, Председателя на Европейския
икономически и социален комитет – г-н Хенри Малос и председателя на Eurographics –
г-жа Ингрид Ванден Бергхе.
CLGE, съвместно с Националното дружество на геодезистите - NSPS (National Society
of Profesional Surveyors) взеха решение да спомогнат за създаването на световен дан на
геодезиста. Казусът бе отразен в декларация - Budapest Declaration, подписана от Джон
Хохол (новият президент на NSPS), Гиорги Домокос (унгарски делегат на CLGE) и
Жан-Ив Пирло (президент на CLGE).
Tъй като Галилео Галилей е с италиански произход, представителите на италианската
организация на геодезистите – Енрико Рисполи и Мария Грация Скорца, членуваща в
CLGE изнесоха презентация и представиха филм в памет на великоя учен.
Събитието се осъществи с подкрепата на спонсори (Trinble), без които това не би било
възможно.
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През 2012г. инж. Ангел Янакиев изпрати няколко писма до Правителството от
41-то Народно Събрание, относно състоянието на геодезията в България, които не бяха
взети впредвид. Беше изпратено писмо до Министър-председателя на Република
България г-н Бойко Борисов с копие до БТВ, Дарик Радио и в. Преса, в което отново се
обръща внимание на проблемите в геодезията, кадастъра и българското
законодателство. Председателя на CLGE Жан-Ив Пирло отново изпрати писмо до
министър-председателя, поради липса на отговор на предходното от октомври 2011г.
/Протокол №18 на УС/
Председателят на КИГ – инж. Ангел Янакиев съвместно с председателя на АГФ
– инж. Мишо Настев написаха трето поред писмо до г-н Бойко Борисов. За съжаление
нямаше никакъв ефект от тях, тъй като правителството не обърна внимание на
тпроблемите на геодезическата общност.
Изпратихме писмо до Министъра на финансите г-н Симеон Дянков, за да
поискаме среща с него, както и да поискаме финансова подкрепа за развитието на
геодезията и кадастъра. Полученият от него писмен отговор бе, че предвид строгата
финансова дисциплина, допълнителни разходи над одобрените средства по бюджета на
МРРБ не могат да се бъдат осигурени, в това число и за развитието на геодезията и
кадастъра. Независимо от строгата финансова дисциплина министъра раздаде 180
милиона лева като награди в собственото си министерство.
2. Международни дейности
На 30 - 31 март 2012 г. в Единбург, Шотландия се проведе Генерална асамблея
на CLGE. Събранието се проведе в The Hub. Като делегати от България присъстваха
инж. Ангел Янакиев – председател на КИГ, инж. Кремена Боянова – техн. секретар на
КИГ и инж. Иван Андреев – делегат на СГЗБ. Делегатите бяха запознати с финансовото
положение на CLGE, беше коментирана връзката и сътрудничеството между CLGE и
FIG, както и ангажимента на всяка организация, членуваща в CLGE да приеме или
отхвърли Кодекса на Европейския геодезист. Председателят на CLGE сподели с всички
колеги, че дейностите в геодезията не бива да бъдат свеждани само до кадастъра, а и в
други посоки. Председателя на IG-PARLS изнесе доклад за дейностите на
организацията. Една от съществените лекции които бяха изнесени бе за Швейцарския
кадастър, тъй като през 2012г. се навършват 100 години от създаването на актуалната
кадастрална система в страната. По време на ГА няколко страни се съгласиха да бъдат
част от проекта по изграждането на DPKB ( Динамична познавателна база данни),
измежду които е и България. Австрийският представител Герда Шенах съобщи, че в
момента Австрия кандидатства за вписване на „Граничната марка“ в списъка на
световното културно наследство на ЮНЕСКО. Бе напомнено за съществуването на
европейската директива 2005/36/ЕС. Дефинирането на условията за работа в кадастъра
в различните държави е много трудно, тъй като всяка страна има собствени изисквания
към професионалистите в областта, се отбелязва в европейският документ.
Между 6 и 10 май 2012 г. в Рим, Италия беше проведена годишната Работна
седмица и XXXV Генерална Асамблея на FIG, които с множеството професионални
и социални събития, засилиха международното сътрудничество и ролята на FIG. От
страна на КИГ Българската делегация беше представена от: инж. Ангел Янакиев –
председател на КИГ, инж. Златан Златанов – член на УС на КИГ и инж. Кремена
Боянова – технически секретар на КИГ. От гледна точка на броя на участниците,
Работната седмица на FIG 2012 бе най-голямата, състояла се до сега, с повече от 1500
участници от 96 държави. Работната седмица се състоя в първокласния хотел Rome
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Cavalieri. Работната седмица включваше три пленарни сесии, които бяха отнесени към
трите различни аспекта на темата на конференцията за поставянето на мост между
културите: Познания за управление; Познания за опазване; и Познания за оценка. В
сеията „Приложения на ГИС“ взеха участие 5 презентатора от различни държави. На
изложението имаше 20 участника, които използваха 25 щанда. Основна точка в дневния
ред за тази година бе избирането и назначаване на председатели на Комисиите за 20132014, които при нормални обстоятелства ще станат председатели на Комисиите и за
2015-2018. Друга съществена точка от дневния ред е изборът на места за провеждане на
Работната седмица на FIG 2015 и 2016. България, представена от Камарата на
инженерите по геодезия беше избрана за домакин на Работната седмица на FIG 2015 г.,
което е един изключителен успех и международно признание за българската геодезия.
Презентацията беше направена от инж. Златан Златанов и инж. Кремена Боянова –
технически секретар на КИГ, на първата сесия на Генералната асамблея на 6 май.
Гласуването се проведи на втората сесия на 10 май. Освен с презентация, КИГ се
представи и с рекламни материали и символични традиционни български сувенирни
подаръци. София, България получи мнозинството от 34 гласа още при първото
гласуване, на което Катманду, Непал и Букурещ, Румъния имат по 10 гласа.
Председателяна КИГ изпрати писмо и до президента на Република България – гн Росен Плевнелиев, с покана да бъде патрон на работната седмица на FIG
2015г. До момента имаме устно обещание че президента ще подкрепи
събитието.
Четвъртата международна конференция за картография и GIS се проведе от 18 до
22 юни в гр. Албена.Тя бе организирана от Българската картографска асоциация (БКА),
Международната картографска асоциация (ICA) и Университета по архитектура
строителство и геодезия (УАСГ). Събитието се проведе под патронажа на г-жа
Кристалина Георгиева. Представител на КИГ бе техническия секретар - инж. Кремена
Боянова, която прочете приветствено писмо от инж. Ангел Янакиев, който отправи найдобрите си пожелания и адмирации към организаторите.
През 2012 година CLGE отпразнува петдесет годишен юбилей от създаването си,
която по случайност съвпада и с петдесет годишнината на нейния председател Жан-Ив
Пирло. Събитието събра 80 делегати от цяла Европа в Маритим Гранд Хотел, Хановер,
Германия. България беше представена от двама делегати – председателя на Камарата
на инженерите по геодезия (КИГ) – инж. Ангел Янакиев и техническия секретар на
КИГ – инж. Татяна Аршинкова. Събитието се състоя от 10 до 14 октомври 2012г. На
конференция на CLGE бяха презентирани три теми: Защита на собствеността в Европа,
сравнение; Кадастър в дигитална ера – подход в Германия и Квалификация на площта
на европейската собственост – бъдещ инструмент за геодезистите. Генералната
асамблея протече в два дни, като беше спазен целия дневен ред. Проведе се изборна
процедура за членовете на Управителния съвет на CLGE. Право на глас имаха 31
страни. Резултатите след гласуването са следните: с пълно мнозинство бяха преизбрани
председателя - Жан-Ив Пирло (Белгия), генералния секретар - Мишел Камилери
(Малта) и финансовия директор - Дитер Сеитц (Германия). За заместник председатели
бяха преизбрани Данко Марковинович (Хърватия), Леив Бярте Мяос (Норвегия) и
Педро Ортиз (Испания). За финансов ревизор бяха преизбрани Иван Андреев
(България) и Реми Дур (Люксембург). Беше гласуван бюджет 2013 и приет с пълно
съгласие. Единодушно бе прието предложението на Управителния съвет на CLGE
ВТОРИЯ ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГЕОДЕЗИСТ И ГЕОИНФОРМАТИКАТА да се
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отпразнува на 22 март 2013г. в Будапеща, Унгария. На Генералната асамблея бяха
обсъдени работните проекти на CLGE – DPKB - изграждане на познавателна база
данни за Европейските геодезисти, Blueparking – създаване на информационна система
за хората в неравностойно положение и Фокусиране на общи цели в европейската
общност - сътрудничество между компаниите в различните страни, членки на CLGE, с
цел – обмяна на информация и помощ. Бяха презентирани много важни теми за
развитието на кадастъра и фотограметрията. Също така бе обсъден доклада на
председателя на CLGE за периода 2010 – 2012г. След гласуване на делегатите бе взето
решение проектите да продалжът своето развитие. По време на срещата на CLGE ЖанИв Пирло спомена за синдрома на „ПЕКАРЯ“, като добави, че всеки гражданин на
Европа знае какво работи пекаря, но не всеки в Европа знае какво работи геодезиста.
Затова той отправи призив към всички нас, да работим заедно за популяризирането на
професията.
Успоредно събитието се съпроводи с изложението INTERGEO 2012, което се
проведе в панаирното градче на Хановер - Месе. На изложението бяха представени
нови тенденциите в развитието на геодезията – продукти и подходи. INTERGEO 2012
отрази факта, че гео опитът играе роля във всички социални резултати.
Към този момент инженерите по геодезия в България се намират в затруднено
положение, притиснати от безработицата в страната. Инж. Ангел Янакиев –
председател на Камарата на инженерите по геодезия обсъди този казус с европейските
колеги от CLGE на ГА в Хановер. В резултат те предложиха България да се включи в
проект за работа и обучение на български инженери по геодезия в Швейцария, като
условията за да се кандидатства по този проект са следните:
1. Диплома за завършено образование – инженер магистър геодезист;
2. Много добро работно ниво френски или немски език;
3. Стаж по специалността не е задължителен;
На удобрените кандидати ще бъде предложен договор за работа на половин работен ден
и подготовка по специалността за другата половина от деня. След едногодишно
обучение кандидатите ще положат изпит за приравняване и признаване на
образованието си, след което могат да бъдат наети за постоянна работа в Швейцария,
при същите условия (работно време и заплата) като швейцарските инженери по
геодезия. Офертата е за постоянно пребиваване в Швейцария.
Членовете на КИГ също могат да проследяват обявите за свободни позиции за
инженери по геодезия в сайта на Австрийската и германската организация, членове на
CLGE.

Бъдещи приоритети пред КИГ
Тъй като Камарата се стреми да е водеща национална неправителствена
организация по теми свързани с геодезията, КИГ трябва да си сътрудничи с водещите
организации на международно ниво като FIG, CLGE и другите национални
организации. За това трябва да се стремим да допринасяме за решаването на
проблемите , които те са си поставили и с това да работим за една по добра организация
в нашата страна. Едновременно с това Камарата трябва да си сътрудничи с политици на
национално ниво, за да подобри и засили позициите си на геодезическа гилдия –
нейната роля и услуги за обществото. Освен това трябва да се работи в диалог с
другите национални организации – Камарата на строителите е България, Съюза на
геодезистите и земеустроителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното
проектиране, Камара на архитектите, Камара на нотариусите и всички останали
неправителствени организации, с които имам допирни точки. Разбира се, че ще
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продължим да работим и по проблемите, пред които се изправя всеки отделен член в
ежедневната си работа. Постигайки поставените си приоритети, ние бихме се опитали
да помогнем за просперитета и развитието на всеки отделен наш член.
На края искам да благодаря на на членовете на Управителния съвет, на
Контролния съвет и на членовете на Комисията по професионална етика,на Областните
ръководства за тяхната дейност за развитието и утвърждаването на Камарата на
инженерите по геодезия.
Уважаеми колеги искам още веднъж да Ви благодаря за Вашата работа за КИГ.
Благодаря за вниманието!
Председател на УС на КИГ - инж. Ангел Янакиев
София 24.04.2013г.
II.
Отчет на Председателя на Контролния съвет за 2012г.
СЧЕТОВОДНА СПРАВКА – 2012 Г.
І. Налични средства на 01.01.2012 г.
– 170 360.19 лв.
ІІ. Приходи: Общо:
- 64 485.19 лв.
1. Членски внос – Вст. вноска
2. Членски внос – Год. Такса
8 900,00 лв.
3. Членски внос – Право на печат
4. Членски внос за 2013 г.- Платен 2012 г. - 52 120.00 лв.;
5. Дарения /Геокад-93-ЕООД/
3 200.00 лв.;
6. Лихви по сметка
33.19 лв.;
7. Услуга – Публикация в сайт КИГ
232.00 лв.;
ІІІ. Разходи: Общо:
- 63 620.70 лв.
1. Материали: Гориво, консумативи
- 2 169.04 лв.;
Книги
- 660,00 лв.;
2. Външни услуги
- 13 029.93 лв.;
- Наем
3 311.43 лв.;
- Телефонни услуги 949.93 лв.;
- Пощенски услуги 140.76 лв.;
- Изработка печати 774.96 лв.;
- Абонамент 2012 3 3882.16 лв.;
- Други външни услуги 804.04 лв.;
- Застраховка
18.49 лв.;
- Отпечатване м-ли 245.70 лв.;
- Сайт
936.00 лв.;
3. Разходи за РЗ и осигуровки
- 20 203.04 лв.
4. Други разходи
- 23 952.14 лв.
- Чл.внос Междун.орган. - 6 167.30 лв.;
- Чл.внос КРИ в Б-я
- 2 000.00 лв.;
- Командировки
- 9 459.00 лв.;
5. Банкови такси
- 1 434.82 лв.;
7. Курсови разлики
11.73 лв.;
ІV. Налична сума на 31.12.2012 г.

- 171 224.68 лв.
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Председателят на КС инж. В. Йовев констатира, че взетите от КИГ решения и
направените разходи са законосъобразни и в съответствие с Устава.

III.

Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика при
Камарата на инженерите по геодезия за извършената дейност през периода
27.01.2012 г. – 24.04.2013 г.
Представители на Комисията по професионална етика (КПЕ) са участвали в
съвместните заседания на Управителния и Контролния съвети на КИГ през отчетния
период от 27.01.2012 г. до 24.04.2013 г.
КПЕ е провела 3 бр. самостоятелни заседания във връзка с постъпили жалби,
възражения и сигнали: на 06.06.2012 г., и на 25.01.2012 г.

А/ На 06.06.2012 г. – Протокол № 9, качен на сайта на КИГ, е проведено
заседание при следния дневен ред на заседанието:
5.
Разглеждане на обяснението на инж. Т. Цветков и инж. Б. Гешева във
връзка с жалба с вх. № 319 от 28.12.2011 г.
От сравнението на двата протокола за трасиране на границата и дадените
обяснения КПЕ е констатирала, че фирмата на инж. Бранимира Гешева при трасирането
е ползвала точки от ГММП на селото, а фирма „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ е изходила от
осовата мрежа. Според българското законодателство за трасиране на регулация е
правомерно за изходни данни да се използват точките от осовата мрежа. На спорната
граница има съществуваща ограда и заинтересуваните лица нямат претенции за
изместване на имотната граница. В случай че при трасирането границата е с разлика
по-малка от допустимата, следва да се запази местоположението на съществуващата
ограда.
6.
Разглеждане на жалба от фирма „Марил-2010“ ЕООД за ПУП на имот
с ЕКАТТЕ 87597.403.94, намиращ се в с. Ясен, м. “Азманското”, с вх. № 141 от
20.02.2012 г.
Към жалбата на фирма „Марил-2010“ ЕООД КПЕ установи, че няма приложена
документация и скици. Беше поискано обяснение от инж. Иля Станков с рег. № 526,
член на КИГ, за неговата работа по ПУП на имот с ЕКАТТЕ 87597.403.94, намиращ се
в с. Ясен, м. „Азманското”. Необходимо беше и пояснение дали последните цифри на
имота са 94 или 96. Копие от въпросите на КПЕ беше изпратено и до жалбоподателя.
При направената справка от КПЕ в информационната система „ИКАР” не излизаше
собственост на жалбоподателя с посочения номер на имота му.
Изискахме в 14-дневен срок от деня на запитването от инж. Иля Станков
информация относно проведените от него измервания, изчисления и сравняване на
данните от КККР и ситуацията на място, както и копие-извадка от ПУП за частта, в
която се засяга границата на имота на фирма „Марил-2010“ ЕООД.
7.
Разглеждане на жалба от Светослав Георгиев Ганев от гр. Бургас за
нанасяне на жилищна сграда и гараж, намиращи се в кв. „Ветрен“, гр. Бургас, в
кадастъра , с вх. № 156 от 12.03.2012 г.
След проверка в регистрите на КИГ беше установено, че Георги Стоянов от
фирма „Геоимпакт“ ООД и Мариана Танева – служителка в Техническа служба кв.
„Ветрен“, гр. Бургас, не са членове на КИГ и същите са техници в посочените служби.
От направената справка от КПЕ беше установено, че кв. „Ветрен“ на гр. Бургас няма
одобрена КК.
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Б/ На 01.10.2012 г. – Протокол № 11, качен на сайта на КИГ, е проведено
заседание при следния дневен ред на заседанието:
1. Разглеждане на постъпило на 20.09.2012 г. писмо с вх. № 171 от Т. Деветаков.
Всички членове на КПЕ са уведомени с преписката по жалбата по електронната
си поща за евентуалните нарушения на инж. В. Моралийски, описани в постъпилата
жалба от Т. Деветаков. Инж. Моралийски е член на КИГ. Жалбата е във връзка с
неправомерно заснемане на обекти от фирма „Геоситимарк“ - Моралийски. Обектите
не са описани в нот. акт № 63, том VII от 03.10.2006 г. Жалбата е подадена до КПЕ
след жалба в СГКК - гр. Добрич с искане да се потърси отговорност на инж.
Моралийски. Според жалбоподателя Т. Деветаков в периода 2008–2009 г. инж.
Моралийски само в една сграда в гр. Балчик е допуснал две съществени нарушения при
заснемане на имоти и снабдяването им с идентификатори, като и в двата случая
ощетява собственика на имот 02508.83.2 - Тихомир Деветаков. С нот. акт № 63, том
VII, рег. 3900, издаден от Службата по вписвания в гр. Балчик, Т. Деветаков учредява
право на строеж.
В отговор на обвинението: По първия случай, приложен към жалбата на Т.
Деветаков, инж. В. Моралийски е изпълнил професионалните си задължения,
изработвайки проект на схеми на самостоятелни обекти в сграда, в съответствие с чл.
44, ал. 1 от ЗКИР. За изработването на схемите той е използвал екзекутивни планове,
които са част от строителните книжа.
Вторият случай в жалбата на Т. Деветаков е за изменение на КККР, състоящо се в
разделяне на сграда и изменение на граница между 2 бр. поземлени имоти с
идентификатори 02508.83.2 и 02508.83.3 по КК. За целта инж. Моралийски е изработил
скица-проект на основание задание от всички носители на правото на собственост и
друго вещно право, легитимирайки се с подписите си. Установяването на фалшиви
подписи, за които се пише в жалбата, не е от неговата компетентност. КПЕ счита, че
това се установява от други органи и по друг ред. От приложените документи към
жалбата не беше възможно да се установи какво е основанието за исканото изменение например: влязъл в сила ПУП, волеизявление за промяна на правата, непълноти и
грешки. Но от представените материали от правоспособното лице, КПЕ установи
професионална некомпетентност във връзка със заверяването на скици и схеми от
АГКК. КПЕ не е длъжна да разглежда случая на основание чл. 30 от Кодекса по
професионална етика на инженерите по геодезия, във връзка с чл. 30, ал. 3 от Устава на
КИГ поради изтекъл срок (период). Това обаче не отменя възможността на КПЕ и
други физически лица и/или институции да потърсят наказателна или гражданска
отговорност от инж. В. Моралийски. Но на основание чл. 31 от Кодекса по
професионална етика на инженерите по геодезия, инж. Моралийски беше поканен пред
КПЕ да даде лично обяснение по случая или да го представи в писмен вид. Получено
беше кратко писмено обяснение от инж. Моралийски, което не изчерпваше
необходимата информация и му беше изискана допълнителна информация с ново
писмо от КПЕ.
В/ На 29.11.2012 г. - Протокол № 12, качен на сайта на КИГ, е проведено
заседание при следния дневен ред на заседанието:
Изслушване обясненията на инж. Виктор Моралийски по повод постъпилото на
20.09.2012г. писмо с вх. № 171 от г-н Т. Деветаков относно допуснати нарушения
от страна на инж. В. Моралийски.
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Инж. Моралийски даде обяснения по казуса и съобщи, че е завел съдебен иск срещу
Т. Деветаков за уронване на престижа и доброто му име. Инж. Моралийски заяви, че
възложители за изпълнението на проекта са били: гражданинът Т. Деветаков и
строителят „Агропрогрес – В. Търново“ ЕООД, с който са в съсобственост, и
предостави чертеж: „Ситуация и план за паркоустрояване и благоустрояване” (без
печат за одобрение), който не е изработен от него, но му е послужил като изходна база
за възложената му работа. Така изработеният от него проект е предаден на заявителите
на услугата. Инж. Моралийски сподели, че е получил писмено становище от АГКК с
уведомление, че е издадена заповед за промяна на границите на имота - обект на
разработения от него проект относно: „Промяна на КК на гр. Балчик” и възстановяване
на предишното състояние на имотните граници и очертанието на сградата в
съответствие с документите за собственост. Инж. Моралийски възразява по писмото на
гражданина Деветаков и по-специално за твърдението, че е фалшифицирал подписа му,
както и срещу Протокол № 11 на КПЕ към абзаца: „От представените материали от
правоспособното лице се установява професионална некомпетентност във връзка със
заверяването на скици и схеми от АГКК“, с което той не е съгласен.
В отговор на така изложеното становище: Имаше запитване от КПЕ дали има
предоставен ПУП, върху който е започнато изпълнение на възложената му задача, инж.
Моралийски заяви, че няма предоставен такъв, но за основа е ползвал чертеж:
„Ситуация и план за паркоустрояване и благоустрояване”, Част „Ландшафтна
архитектура”, а не одобрен ПУП, какъвто би било редно да се ползва като изходен
материал. КПЕ посъветва инж. Моралийски да изпълнява своите задачи само ако има
доказана собственост, а ако има съмнение относно положението на имотна граница,
задължително да проследява историята на имота, като за целта се набавят
необходимите за целта материали – стари кадастрални планове и др. В случая, без
наличие на одобрен ПУП, не може да се решава казусът, както той е постъпил. КПЕ
счита за несериозен отговора на инж. Моралийски до КПЕ като обяснение, където той
самоизтъква своите умения и качества. Относно отговорността по изпълнението на
даден проект КПЕ единодушно счита, че тя е изцяло на изпълнителя инженергеодезист, който го поема, извършва и полага подписа и печата си, а след това СГКК –
гр. Добрич заверява съответния проект.
Оформяне на становище на КПЕ и КИГ и отговор до жалбоподателя Т. Деветаков.
Становището на КПЕ по казуса е, че инж. Моралийски е допуснал грешка поради
незнание и доверчивост или пък е бил подведен от възложителите. Изготвената от него
обяснителна записка към проекта е необоснована и непълна, тъй като не съдържа текст
на какво основание се прави делбата на сградата. В този случай правните знания на
инж. Моралийски са били недостатъчни и делбата е извършена некомпетентно и
неправомерно. КПЕ посъветва инж. Моралийски да се запознае по-задълбочено с
правната част на геодезическата работа и да преглежда указанията, качени на сайта на
АГКК. КПЕ счита, че грешката по казуса е двустранна – и на инж. Моралийски, който
има пропуск и е проявил несериозност в работата си по случая, и на СГКК - гр. Добрич,
че е приела така изготвения проект, с допуснатите грешки и непълноти. Инж.
Моралийски се съгласи с направените от КПЕ забележки, че е допуснал пропуск в
работата си и си е взел поука за по-нататъшната си работа.
Както винаги досега, жалбоподателите и АГКК са информирани с писма и в
срок за всички взети решения на КПЕ при КИГ.
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Освен това, добре известно е, че протоколите от заседанията на КПЕ са
достъпни на сайта на КИГ в Раздел „Документи”. Така всеки член на КИГ и всеки
заинтересуван гражданин би могъл да се запознае със съдържанието им.
КПЕ при КИГ е длъжна да отбележи, че на сайта на КИГ е качен пълният текст,
преведен на български език, на Етичният кодекс за европейските геодезисти, издаден от
Съюза на геодезистите в Европа – CLGE – GE. В член 1 от този Етичен кодекс е
записано, че той се издава в „съответствие с член 37 от Директивата за Услугите
на Вътрешния пазар (2006/123/ЕО), за да се спомогне за доставяне на услуги и
доказването на геодезист в рамките на държавите-членки на Европейския съюз, и
CLGE / GE”. Етичният кодекс за европейските геодезисти е приет на Общото събрание
на CLGE и Geometer Europas, по отношение на процеса на национално транспониране в
Рим на 12.09.2009 г. Съгласно чл. 6 от Етичния кодекс за европейските геодезисти,
всички членки на CLGE-GE, в т.ч. и България чрез КПЕ при КИГ, са длъжни да
прилагат принципите му в техните национални системи, като гарантират, че ще
контролират съгласуването с тези принципи в рамките на собствените им
направляващи системи. За България това е Кодексът за професионална етика при КИГ.
Накрая, бих желала да изкажа своята благодарност на членовете на КПЕ за
съвместната ни експертна работа през отчетния период, която беше както по
време на заседанията, така и извън тях - по кореспондентен път.
IV.

Разни.

Председателят на КИГ повдигна казусът със застраховките, които членовете на
КИГ трябва да прилагат ежегодно при подновяване на правото си да ползват печата с
логото на КИГ. Ако те не са за физическо лице, а юридическо, е необходимо към тях да
бъдат прилагани допълнителни списъци с имената на инженерите които са включени в
нея. Към предложението не бяха изказани възражения.
Инж. Ангел Янакиев запозна присъсващите колеги на Общото събрание с
проекта “Blueparking” и отправи предложение ако има желаещи самоинициативни
колеги да се включат в проекта на CLGE и да бъдат сред първите им последователи.
Д-р Иван Калчев поздрави ръководството на КИГ и лично инж. Ангел Янакиев и
инж. Златан Златанов за успеха на КИГ за спечелване на Работната седмица на FIG
2015г, и повдигна няколко въпроса в тази връзка: Как ще се справим? Какво е
състоянието и перспективите пред нашия бранш? С какво ще се похвалим?
Както и: Отчетите на председателите на УС, КС и КПЕ да бъдат налични на
сайта на КИГ поне няколко дни преди провеждането на Събранието, за да може
делегатите му да са информирани и адекватни за дебати.
Д-р Иван Калчев отправи 9 въпроса към дейността на ръководството на КИГ,
въз основа на чл. 7(1) т. 3 от Устава на КИГ:
1. Какви реални действия е предприело ръководството на КИГ през времето на
създаването на камарата, през 2006г. до момента, в полза и защита на интересите
на членовете си? Разработвана ли е някаква програма за дейността на Камарата,
която да служи като ориентир за изпълнението на отчитаните мероприятия?
2. Къде могат да ни послужат издаваните до момента сертификати и печати от
КИГ, за които плащаме ежегодно членски внос, след като АГКК официално
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заяви, че няма нормативни изисквания за използването им, а дори МРРБ не ги
изисква в документациите на обявените обществени поръчки?
3. Разработиха ли се някакви предложения за решаване на някой съществен
проблем на професионалната ни общност, какви усилия се направиха за
подобряване на състоянието и ежедневието на българските геодезисти?
Подготвените няколко писма до министър – председателя на Република
България и до министъра на МРРБ имаха ли някакъв практически или финансов
резултат?
4. Колко мероприятия за повишаване на квалификацията са организирани от КИГ?
5. Защо не се изпълнява задължението на КИГ, съгласно чл. 37 (1) т.7 от Закона за
Геодезията и картографията, а именна: „ ....да определя минимални цени за
изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности и следи за
спазването им...“?
6. Как се обвързва задължението на КИГ, която съгласно чл. 37 (1) т. 1 и т. 2 от
Закона за Геодезията и картографията и чл. 2 (2) от Устава на КИГ да „ ... не
допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение
между своите членове ...“ и „ ... създава условия за свободен избор на инженери
по геодезия от страна на възложителите ...“ с реалните действия на
ръководството на КИГ при внасянето и обсъждането на ПЗИД на ЗКИР? Чии
интереси защитава ръководството на КИГ по предложението за учредяване на
концесии за кадастрални дейности?
7. Защитават ли авторитета и достойнството на инженерите по геодезия с
поведението си основни участници в УС на КИГ, като пред депутати в НС
обобщаващо и недоказано очернят и обявяват 99% от геодезистите физически
лица за част от сивата икономика, престъпващи законите на страната, поставящи
под съмнение сигурността на кадастралните дейности и данни?
8. Как кореспондира поведението на ръководството на КИГ на принципна
конфронтация и демонстрация на едностранна липса на желание за диалог със
сродни професионални организации в страната със заявеното в Устава на КИГ
намерение за осъществяване на сътрудничество с тях? Това поведение полезно
ли е за единението на българската геодезическа общност, като се има предвид,
че почти всички членове на КИГ и понастоящем членуват и в други
професионални организации?
9. Какви цели и интереси на членовете на КИГ ще бъдат постигнати с
предприетото членство на КИГ като организация на физически лица по закон в
организация на работодатели, каквато е КРИБ и в регионалното сдружение с
нестопанска цел „Долината на Места“? Как работодателска организация като
КРИБ и сдружение под ръководството на деятели на една определена партия ще
бъдат в полза на членовете на КИГ?
В отговор на така отправените забележки отстрана на д-р Иван Калчев инж. Ангел
Янакиев заяви, че за следващото ОС на КИГ материалите на ръководството на КИГ ще
бъдат налични на сайта на КИГ и делегатите ще имат възможност да се запознаят с тях
пшредварително. Тъй като останалите девет въпроса са зададени към цялото
ръководство на КИГ, инж. Ангел Янакиев заяви, че след сформиране на общ отговор на
въпросите, от ръководството на КИГ, д-р Иван Калчев ще получи отговори, които ще
бъдат разпространени и до всички членове на КИГ.
Беше повдигнат въпрос за провеждането
професионалната квалификация на членовете на КИГ.

на курсове за повишаване
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В отговор инж. Ангел Янакиев добави, КИГ има предложение от Управителя на ГИС
София – г-жа Веселка Дишева за професионални курсове и обучение.
Инж. Васил Петков – ОК Пловдив: да се спре финансирането на членовете на
членовете от УС на КИГ за участия и командировки в международни мероприятия.
Тези прояви да се отчетат финансово.
В отговор инж. Ангел Янакиев добави, че КИГ не се натоварва финансово с разноски за
участия и командировки и заедно с инж. Златан Златанов пътуват и участват в тези
събития за собствена сметка.
В отговор инж. Васил Петков заяви, че по този начин се създава имуществен ценз, за
следващото ръководство и дали ще могат да си позволят да проявяват на международни
изяви за собствена сметка. Дали новоизбраните колеги могат да си позволят това, за да
запазят традицията?
В отговор инж. Ангел Янакиев добави, че има и други колеги които правят дарения,
така че финансовата възможност не трябва да бъде водеща.
Инж. Красимира Кателиева от ОК Варна: Когато предстои международно
събитие УС на КИГ да излиза с предложение за делегати от България, които да бъдат
гласувани на заседания на Областните колегии на КИГ.
Д-р Иван Калчев от ОК София предложи да има широко обсъждани дебати и за
други въпроси, като визираше членството на КИГ в неправителствените организации
КРИБ и „Долината на Места“. Според него е необяснимо членството на КИГ в тях.
В отговор инж. Ангел Янакиев добави, че КИГ плаща годишен членски внос в КРИБ в
размер 2 000 лв., но благодаряние на КРИБ КИГ има представители в Консултативния
съвет на МРРБ и получава информация за предложения и изменения на други закони.
Относно членството на КИГ в сдружението „Долината на Места“ КИГ не заплаща
членски внос, а ползата от това членство е, че сдружението ще използва членове на
КИГ за експерти при решаване на възникнали казуси в тази област. Според инж. Ангел
Янакиев КИГ има полза и от двете членства.
В отговор д-р Иван Калчев добави, че организациите, които участват в КРИБ са
работодатели, а КИГ е организация, в която членуват физически лица – не
работодатели. Той заяви, че ще постави въпроса официално и ще предизвика гласуване
относно продължаване на членството.
Инж. Димитър Арнаудов от ОК Пловдив предложи всички важни решения на
УС към КИГ да бъдат гласувани на редовни или извънредни заседания на УС, а не
online. Инж. Арнаудов визираше конкретно казусът с концесиите и създаването на
монопол с ЗИД на ЗКИР. Инж. Арнаудов изрази несъгласие с текста в становището на
КИГ относно ЗИД на ЗКИР, а именни: „... на този етап КИГ не подкрепя...“ и зададе
въпрос дали ще има и друг етап? Инж. Арнаудов изрази несъгласие и с текста:
„....Подкрепя всички други предложения...“. Той заяви, че от проведено запитване до
председатели на Областните колегии към КИГ е получил становище различно от това, с
което е обявеното от КИГ /девет отговора получени писмено и седем устно/.
В отговор на предложението за прекратяване на online гласуването на УС на КИГ, инж.
Илиян Тодоров от ОК Стара Загора заяви че online гласуването не пречи по никакъв
начин ан комуникацията между членовете на УС и председателя на КИГ, тъй като при
възникнало неразбиране на част от текста е задал въпро на инж. Янакиев, получил е
отговор и след това е дал своя глас за online заседанието.
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Инж. Анета Христова от ОК Пловдив предложи, че Областните колегии към
КИГ могат да решават кои решения са важни и кои не, така че въз основа на това
решение да се изходи за формата на гласуването на УС.
Инж. Валентин Йовев от ОК София добави, че въпреки, че на ОС е прочел само
счетоводната справка, това не означава, че другите неща са пренебрегнати, и след
обстойно преглеждане на материалите е установил, че всичко е в нормален ред и няма
допуснати нарушения. Според него не е необходимо всяко решение на УС да се взима
лично/присъствено.
След проведено явно гласуване на делегатите на ОС на КИГ казусът с online
гласуването на УС на КИГ бе решен.
Гласуване: за:71
въздържали се: 6
против: 3
Бе взето решение гласуването на УС на КИГ да бъде присъствено.
Инж. Драгомир Колев от ОК Хасково зададе въпрос: Какво е извършено за
постигане на целите и дейностите на нашата Камара? Според него УС на КИГ
нарушава чл. 19 от Устава на КИГ и не спазва задълженията си да организира дискусии
и подготвя становища. УС не спазва следното: не решава въпроси от дейността на
камарата, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание и
Областните колегии.
Инж. Димитър Арнаудов от ОК Пловдив се изказа твърдо против
концесиониране на кадастъра на Република България. В отговор инж. Илиян Тодоров
предложи ОС да излезе с една декларация за становище относно ЗИД на ЗКИР. Той
изказа предложение да се сформира нов ЗИД на ЗКИР. Инж. Янакиев добави, че
предложението за концесиониране е било внесено в последния момент между първо и
второ четене на ЗИД на ЗКИР, и че той е разбрал за това от обаждане на депутата
Любен Татарски, който е поискал неговото мнение по внесеното допълнение. В отговор
инж. Янакиев е дал отговор, че като председател на КИГ – защитаващ интересите на
геодезическата гилдия (като председател смятам, че кадастъра на една държава не може
да бъде даван на концесия). Два дни след това той и инж. Александър Лазаров са били
повикани в НС за официален коментар по казуса, след което тази поправка е била
оттеглена от вносителите й. Инж. Янакиев сподели, че е съгласен с предложението на
инж. Арнаудов да се изготви декларация, относно концесионирането на кадастъра, с
текст предложен на ОС. Според инж. Янакиев има решения, които УС на КИГ трябва
да взема много бързо. Той предложи членовете на КИГ да се съберат и да дискутират
ЗИД на ЗКИР, както и всеки член на КИГ да я защитава. Има членове на КИГ, които са
съгласни КИИП да дава правоспособност, но не и КИГ. Според инж. Янакиев КИГ
трябва да бъде абсолютно независима и геодезията да бъде свободна професия.
Относно казусът с концесиите инж. Димитър Арнаудов заяви, че инж.
Александър Лазаров лично е изброил шестте фирми – бъдещи концесионери.
Инж. Златан Златанов от ОК София: предложи на ОС на КИГ да се вземе
окончателно становище относно казусът с концесиите, с което да се изходи, че КИГ е
категорично против концесиониране на кадастъра, както и несъгласие с поправките за
физически и юридически лица. Инж. Златанов добави, че цялата процедура по
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внасянето на ЗИД на ЗКИР трябва да се започне от начало. От срещата на колегията с гн Корумбашев от БСП, геодезическата гилдия има уверение, че той ще лобира за
внасянето на ЗИД на ЗКИР. Инж. Златанов предложи да се сформира работна група,
която да изработи ЗИД на ЗКИР.
Д-р Иван Калчев заяви, че според него не може да се има доверие на
ръководството на КИГ и нейния председател инж. Янакиев. Г-н Калчев предложи да
бъде проведено извънредно ОС за оттегляне на това ръководство.
В отговор инж. Янакиев добави, че той няма да си подаде оставката, тъй като има още
много работа, която да се свърши. Но предложи делегатите да гласуват дали искат
предсрочно Общо отчетно – изборно събрание, тъй като само 10% от делегатите могат
да предизвикат свикването му според Устава на КИГ.
След проведено явно гласуване на делегатите на ОС на КИГ казусът бе решен.
Гласуване: за: 23
въздържали се: 4
против: 53
Бе взето решение да не се провежда Общо отчетно – изборно събрание.
Инж. Валентин Йовев добави, че всеки има право на лично мнение, в това число
и председателя и е редно оставки да се искат когато има нарушения и неспазване на
решенията, взети на ОС. Като председател на КС на КИГ, след проследяване на
документацията на камарата той не открива такива.
По предложение на ОК Пловдив се проведе гласуване за изготвяне на
Декларация: КИГ е категорично против всякакви монополи и концесии;
След проведено явно гласуване на делегатите на ОС на КИГ казусът бе решен.
Гласуване: за: 78
въздържали се: 0
против: 2
Бе взето решение да не се изготви Декларация със следния текст КИГ е категорично
против всякакви монополи и концесии;
Бе постъпено предложение КИГ да изготви Декларация от ОС на КИГ към
МРРБ и МЗХ за преустановяване поддръжката на КВС чрез поддържащи фирми. Инж.
Златанов добави, че текста може да бъде Ускорено преминаване от КВС в КК. По този
начин се прекратява монополо и се осигурява работа за колегията. След предложение
от инж. Красимира Кателиева бе решено предложението за изготвяне на декларацията
да бъде предложено за обсъждане на Областните колегии, както за целата бъде
сформирана работна група, и на извънредно ОС на КИГ казусът да бъде изяснен. След
проведено Гласуване с пълно единодушие бе решено казусът да бъде обсъден на
заседания на всяка Областна колегия на КИГ и финализиран на извънредното ОС на
КИГ.
Бе постъпено предложение, така сформираната работна група да работи и по
казусът с приравняване на правоспособността на КИИП към тази на КИГ, за да може
всеки инженер геодезист за правото си на работа по геодезия да заплаща само един
членски внос. Тъй като на тази работна група им предстои много работа и ентусиазъм
инж. Нели Старчева предложи тя да бъде сформирана само от колеги които имат
желание и възможност да се занимават с това.
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Делегатите на ОС гласуваха дали КИГ да проведе извънредно Общо събрание в
края на юни или началото на юли, за обсъждане на гореспоменатите казуси и
изхождане с изготвени от КИГ Декларации по тях.
Гласуване: за: 66
въздържали се: 11
против: 3
В резултат от така проведените гласувания КИГ ще свика Общо събрание в края
на юни или началото на юли тази година. Инж. Ангел Янакиев отправи призив към
председателите на всички Областни колегии към КИГ да проведат заседания на
областно ниво за да може на извънредното Общо събрание КИГ да сформира
становище по гореобсъжданите казуси.
Инж. Ангел Янакиев отправи призив към делегатите на ОС на КИГ при
заплащана на вноската си за ползване печата с логото на КИГ да прилагат и копие от
застраховката си „Професионална отговорност“. Ако тя не е за физическо лице да бъде
придружена с поименен списък за кого важи тя.
Инж. Ангел Янакиев запозна делегатите на ОС на КИГ с проекта на Съвета на
Европейските геодезисти – СLGE – Blueparking. Инж. Янакиев добави, че проекта
остава отворен и всеки инженер геодезист, член на КИГ може да спомогне за
реализацията му в Европа, като се включи в него доброволно.
Инж. Йоан Каратерзян прочете изготвена Декларация от ОК Варна относно
отдаването на обществените поръчки и монополизирането на геодезическите услуги.
Инж. Каратерзян предлага за тези порочни практики да се сигнализира до Омбудсмана
на Република България и Европейския съюз. Предложението бе гласувано и с пълно
единодушие бе взето решение след запознаване на членовете на КИГ с текста
Декларацията, на извънредното ОС на КИГ казусът да бъде обсъден.
В 16 ч., поради изчерпване на днения ред, заседанието беше закрито. Инж.
Ангел Янакиев благодари на делегатите на ОС за участието им.

Председател на КИГ: .............................................
/инж. Ангел Янакиев/
24.04.2013г.
гр. София

Протоколчик:...........................................................
/инж. Татяна Аршинкова/
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