ПРОТОКОЛ
от Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия
04.07.2013г., 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 63 от общо 118 делегати по списък. За протоколчик беше избрана Татяна
Аршинкова – техн. Секретар на КИГ.
Предложеният дневен ред беше приет единодушно, след направено допълнение към
него от инж. Димитър Арнаудов – ОК Пловдив (Отговор на въпросите на Димитър
Арнаудов, относно нарушения на Устава на КИГ отстрана на ръководството на КИГ):
ДНЕВЕН РЕД
за извънредно Общо събрание на КИГ – 04 юли 2013г., гр. София

1. Избор на членове на Работната група за съставяне на нов ЗИД на ЗКИР;

2. Приемане на основни насоки за промяна в ЗКИР;
3. Изготвяне на Декларация: Камарата на инженерите по геодезия е
категорично против всякакви монополи и концесии в областа на геодезията,
както и ограничаване на правно-организационната форма, под която
геодезистите могат да осъществяват дейности във всички области на своята
професия ;
4. Изготвяне на Декларация във връзка със създадената порочна
административна практика в общинските и държавни администрации и
юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП;
5. Отговор на въпросите на Димитър Арнаудов, относно нарушения на Устава
на КИГ отстрана на ръководството на КИГ;
6. Разни;
-

Становище на Геодезическата колегия в Република България
Относно: Състоянието, проблемите и решението им в областта на Геодезията и
Кадастъра на Република България;
Отчет след проведения семинар от Камарата на инженерите по геодезия, проведен на
28.07.2013г.;
Колеги, моля всеки който има променен адрес или електронна поща да ни
уведоми за да актуализираме досието му и да получава своевременно
кореспонденцията от Камарата на инженерите по геодезия! Благодаря за което!;

ГЛАСУВАНЕ:

За: 63
Въздържали се: 0
Против: 0
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I.
Избор на членове на Работната група за съставяне на нов ЗИД на
ЗКИР;
По тази точка от Дневния ред инж. Лиза Петкова – ОК Монтана предложи в
Работната група за ЗИД на ЗКИР да вземат учатие представители на всяка Областна
колегия към КИГ. Тя обоснова това свое предложение с оглед широка
представителност, приемственост и различни мнения по казуса. След дискусия по така
изложеното предложение и допълнение да се излъчи контактна зона от 7-8
представители в групата предложението бе прието.
ГЛАСУВАНЕ:

За: 40
Въздържали се: 0
Против: 23

Бе взето решение след изготвяне на ЗИД на ЗКИР, същия да бъде съгласуван с УАСГ,
КИИП, СГЗБ, Военно-географската сужба и юристи, за постигане на съгласие и
обединение около казуса на геодезическата общност в България. Бе взето решение в
срок от една седмица да се излъчат представители от всяка ОК към КИГ, както и да се
фиксира дата и времетраене на предстояшата среща. На срещата казусът и
произтичащите от него въпроси ще бъдат обсъдени детаилно.
II.

Приемане на основни насоки за промяна в ЗКИР;

След проведено гласуване бе взето решение тази точка да бъде разгледана на
заседанието на Работната група за ЗИД на ЗКИР.
ГЛАСУВАНЕ:

За: 61
Въздържали се: 2
Против: 0

Изготвяне на Декларация: Камарата на инженерите по геодезия е
категорично против всякакви монополи и концесии в областа на
геодезията, както и ограничаване на правно-организационната форма, под
която геодезистите могат да осъществяват дейности във всички области на
своята професия ;

III.

Към тази точка от Дневния ред допълнение направи инж. Йорадн Чукалов – ОК
Пловдив, предложи към Декларацията да бъде добавен текст: Във връзка с опит между
първо и второ четене в ЗИД на ЗКИР да се прокара текст за концесия предлагаме тази
Декларация.
Инж. Николай Киров – ОК Пазарджик разтълкува гласно така предложения текст за
Декларация. Той сподели, че според него не е уместно в текста на декларацията да
присъства думата „единодушно“, както и да бъде направено уточнение, че КИГ е
против концесиите, които създават монопол, в противен случай с така изложения текст
сме в противоречие със Закона за концесиите.
Инж. Александър Лазаров – ОК София подкрепи по-горе изложения текст на инж.
Киров и запозна делегатите на събранието с Кадастър 2014 и пети пустолат. Инж.
Лазаров сподели, че според него частния сектор трябва да си сътрудничи с държавния
сектор.
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Инж. Иван Калчев – ОК София допълни, че според него е редно Декларацията,
изготвена от КИГ да бъде без адресант, а към нея да има придружителни писма
съответно до г-н Михаил Миков – председател на Народното събрание на РБ и до г-н
Пламен Орешарски – министър – председател на РБ. Относно изказа на инж. Лазаров,
инж. Калчев допълни, че и към този момент в България има публично – частно
партньорство с разликата, че сега има пазар.
Инж. Красимира Кателиева – ОК Варна и инж. Галин Тодоров – ОК Варна предложиха
следния текст: Считаме, че спешно трябва да предприемете действия по изменение на
ЗОП, ЗКИР и ЗУТ по отношение на всички законови текстове допускащи тези
практики.
След предложение на инж. Янакиев и инж. Йовев Декларацията бе гласувана и приета в
първоначалния си вид. Декларацията ще бъде разгласена в колегията и разпратена в
този вид до г-н Михаил Миков – председател на Народното събрание на РБ и до г-н
Пламен Орешарски – министър – председател на РБ.
ГЛАСУВАНЕ:

За: 42
Въздържали се: 11
Против: 4

Сред делегатите на събранието се заформи спор относно казусът със свързаните лица в
ръководството на КИГ, който остана неизяснен. Инж. Венета Коцева – председател на
КПЕ предложи да се потърси мнение на юрист относно казуса.
IV.
Изготвяне на Декларация във връзка със създадената порочна
административна практика в общинските и държавни администрации и
юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП;
След дебати по казуса, Декларацията бе гласувана и приета. Тя ще бъде изпратена от
КИГ до Омбудсмана на Република България.
ГЛАСУВАНЕ:

За: 49
Въздържали се: 4
Против: 3

V.
Отговор на въпросите на Димитър Арнаудов, относно нарушения на
Устава на КИГ отстрана на ръководството на КИГ;
Инж. Димитър Арнаудов – ОК Пловдив сигнализира писмено следните нарушения,
според него, към Устава на КИГ на ръководството на КИГ:
1. Чл. 2. (1) Камарата на инженерите по геодезия обединява и представлява своите
членове, и има за главна цел да защитава професионалните им права и интереси в
съответствие с интересите на обществото;
2. Чл. 2. (2) Камарата на инженерите по геодезия има следните цели: не допуска
монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите
членове;
3. Чл. 3. (1) За постигане на целите по чл. 2 Камарата на инженерите по геодезия:
осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации в
страната и в чужбина;
3

4. Чл. 7. (1) Членовете на Камарата на инженерите по геодезия имат право: да
получават информация за дейността на камарата;
5. Чл. 8. Членовете на Камарата на инженерите по геодезия са задължени: да спазват
устава на камарата и кодекса за професионална етика.
6. Чл. 14. (2) Редовно Общо събрание се свиква ежегодно до 15 април на текущата
година.
7. Чл. 18. (1) Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия заседава
редовно всяко тримесечие и взема решения с обикновено мнозинство от присъствалите.
Заседанията се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие от неговия
заместник.
8. Чл. 17. (3) Не се допуска членство в Управителния съвет: на свързани лица по
смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
На така изложените нарушения инж. Янакиев отговори устно, като се съгласи че има
допуснато нарушение на Устава на камарата при свикване на Общото събрание на
24.04.2013г., като се аргументира с очакването на приемането на ЗИД на ЗКИР и заяви,
че това е единичен случай. Казусът със свързаните лица в ръководството на КИГ
предстои да бъде изяснен, като се вземе впредвид юридическо становище.
VI.

Разни;

-

Становище на Геодезическата колегия в Република България
Относно: Състоянието, проблемите и решението им в областта на Геодезията и
Кадастъра на Република България. Инж. Янакиев предложи всеки, който има становище по
темата да се изпратят писмено до камарата за да може да се вземат напредвид забележките и
коментарите по него и да бъдат съгласувани и изчистени.
Отчет след проведения семинар от Камарата на инженерите по геодезия, проведен на
28.07.2013г. Инж. Янакиев изложи накратко така изготвения отчет спрямо анкетата на
присъстващите на семинара. Общото становище беше, че семинара е бил успешен. Тази есен
КИГ ще организира още един семинар с интересна за геодезическата общност. Инж. Златан
Златанов – ОК София запозна делегатите на събранието с намерението на КИГ да организира
подобни семинари веднъж на всяко тримесечие, с професионални теми, които са интересни
за колегията.

В 15 ч., поради изчерпване на днения ред, председателят закри заседанието.
Инж. Ангел Янакиев благодари на делегатите на ОС за участието им.

Председател на КИГ: .............................................
/инж. Ангел Янакиев/
04.07.2013г.
гр. София

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