Протокол 4 от 16.10.2007г.

ПРОТОКОЛ № 4
Днес, 16.10.2007г. се проведе редовно заседание на Управителния
съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика на Камарата
на инженерите по геодезия.
Дневен ред
1. Решение за издаване на списание “ Гео медия “;/ предложение от
инж. Зл. Златанов списанието да се издава от КИГ /
2. Отчет от председателя на Камарата за извършената дейност - от
постъпилите протоколи от общите събрания на областните структури,
подадените заявления за членство и право за ползване на печата за
правоспособност на Камарата;
3. Запознаване на председателите и членовете на Управителния
Съвет, Контролния съвет, Комисия по професионална етика с
дейността на областни колегии от председателите им;
4. Предложение за изменение на Закона за геодезия и картография за
отпадане инженерите по геодезия да членуват в Камара на
инженерите в инвестиционното проектиране;
5. Приемане на Кодекс по професионална етика;
6. Обсъждане на бъдещи приоритети пред КИГ за периода 2008-2009г.;
7. Разни.
1. Отчет от председателя на Камарата за извършената дейност - от
постъпилите протоколи от общите събрания на областните
структури, подадените заявления за членство и право за
ползване на печата за правоспособност на Камарата;
Изпратени бяха писма до всички кметове на община в България, а
също така до Изпълнителния директор на национално сдружение на
общините в България и до Висшия съдебен съвет, от който имаме получени
писма от административните и районите съдилища по места / Благоевград,
Нови пазар, Стара Загора, Шумен/ с молба да изпратим списък на лицата с
печат за правоспособност от КИГ. Има и писмо от Дирекция “Софийски
кадастър” , в отговор на писмото до кмета на София, Бойко Борисов. Има
публикация за създаването на КИГ във вестник “ Строителство градът “, с
което да бъдат уведомени й инвеститорите да възлагат проекти от част “
Геодезия “ на лица със съответната правоспособност.
На всички правоспособни лица подали заявления до 15.09.2007г. са
изпратени печатите и сертификатите с карта за правоспособност, членските
карти се подготвят.
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Проведените общи събрания за периода 26.06.2007г до 16.10.2007г
са на областни колегии - Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Кюстендил,
Пловдив и Сливен. Избраните от общите събрания ръководства са
показани в таблица 1.
таблица 1
№ Област
Име
1 Благоевград
Георги Методиев Пасков
председател
Малина Александрова Делева
член
Любима Стоянова Гошева
член
2 Велико Търново Христо Недялков Христов
председател
Николай Илиев Николов
член
Валентина Димитрова Миткова
член
3 Кюстендил
Антонио Ботьов Димитров
председател
Лимонка Янкова Панчева
член
Костадин Борисов Великов
член
4 Ловеч
Тотьо Маринов Ангелов
председател
Петър Цочев Данчев
член
Георги Симеонов Михайлов
член
5 Пловдив
Димитър Арнаудов
председател
Белчо Георгиев
член
Ирина Радева
член
Светослав Илиев
член
Нина Видолова
член
6 Сливен
Марияна Стоянова Маринова
председател
Николай Петров Динев
член
Стефан Тенев Бурлаков
член
За периода от 26.06 до 12.10 новите членове са 66, с това членовете
са 175, а от тях 138 с печат за правоспособност от КИГ.
Камарата има работещ сайт на www.kig-bg.org, на който са
публикувани актуални списъци на членовете и лицата с право да ползват
печата за правоспособност от КИГ, документи, заявления. Обръщаме се с
молба ако имате нужда да назначите нов персонал да публикувате обява в
раздел работа, за да помогнем на младите специалисти за успешен старт.
Финансов отчет до 01.10.2007г. е представен в Приложение 1.
2. Решение за издаване на списание “ Гео медия “;/ предложение от
инж. Зл. Златанов списанието да се издава от КИГ /
инж. Зл. Златанов – предложи КИГ да публикува свои статии на
страниците на “ Гео медия “ и да има печатно издание. За момента да не се
влиза във финансови взаимоотношения и да бъде решение докато не се
реши да се издава отделен бюлетин.
инж. Сл. Господинов – приветства издаването на подобно списание, в
което да се публикуват освен научни статии и такива в които да се
запознават с новите технологии, защото списанието на НТС е с остарял
дизайн и не предизвиква интерес в читателите.
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инж. Н. Бадев – подкрепи идеята и предложение да се публикува
бюлетин с новите нормативни актове, заповеди и указания
инж. И. Тодоров – постави въпроса, кой ще го подготвя.
инж. М. Киров – предложи в подготовката на бюлетина да участва
инж. Н. Цанев като представител на Агенцията и участващ е изработването
на тези документи и член на Комисията по професионална етика съвместно
със секретаря на Камарата да подготвят материали, който да се
предоставят на редакционната колегия.
инж. Д. Арнаудов – предложи да се публикуват статии и на членове
на КИГ, а не само материали на Камарата.
Предложението беше одобрено и ще се пусне съобщение на
интернет страницата и при получаване на публикация ще се предостави на
редактора на списанието.
3. Запознаване на председателите и членовете на Управителния
Съвет, Контролния съвет, Комисия по професионална етика с
дейността на областни колегии от председателите им;
Беше изказана благодарност за работата в комисията към Агенция по
кадастър на инж. Пламен Петров.
За момента са проведени Общи събрания е 14 области и остават да
се свикат в останалите 12 области. Ако в дадена област не може да се
сформир ръководство, то тогава може да се направи обединени в
Регионални колегии със съседни области. Списък на областите и
съответните председатели е представен в Приложение 2.
инж. Ал. Лазаров – изказа мнение, че след провеждане на областното
събрание е имало известен интерес към Камарата, но всичко е било
временно. За дейността на Управителния съвет, Контролния съвет и
Комисията по професионална етика се знае малко от членовете и предложи
решенията на Управителния съвет да се публикуват на сайта на КИГ.
Изпратеното писмо до кметовете беше приветствано и ще е добре да се
възприеме печата на КИГ, но без законова основа ще е трудно
позиционирането на КИГ в широк мащаб. Беше препоръчано да се
осъществи контакт със сродни организации. Беше одобрена работата в
посока на издаването на “ Гео медия “ и раздела в сайт за работа, с което
Камарата да бъде полезна на членовете си и да започне нещо да се
случва.
инж. Т. Ангелов – обясни, че в областна колегия Ловеч след
провеждане на Общото събрание на колегията са проведени две събрания
на областното ръководство, с което да се постигне по висока
популяризация на Камарата. Бил е изготвен списък на всички инженери по
геодезия от областта, като са им попълнени адреси и телефони и на всички
са изпратени документи за членство, Устава и проекта за Кодекс по
професионална етика. Според председателя на колегията хората просто
изчакват, защото е края на годината и постъпват практично друга причина е
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застраховката гражданска отговорност. Беше поискан съвет относно
застраховките
гражданска
отговорност,
защото
в
различните
застрахователни компании суми са от 300 до 500лв., които според хората
са високи. Предложи се да се изготвят служебни e-mail адреси за отделните
областни колегии.
инж. А. Янакиев – каза, че ще говори с директора на “ Евро Инс “ дали
може да се ползват отстъпки за членове на КИГ.
инж. Ф. Янчев – обясни, че за отделно лице застраховката в ДЗИ са
50, а за фирма застраховките са около 300лв. В зависимост от обекта, за
който се сключват.
По покана на инж. Ц. Боев, на заседанието присъстваше инж. Р.
Димитрова представител на КИИП
инж. Р. Димитрова – застраховането и проектирането се отнасят за
инвестиционното проектиране. Правата, задълженията и правоспособноста
от КИИП не могат да бъдат заменени от КИГ, би трябвало при проектиране
да се изисква печат на КИИП, а за топографо – геодезически дейности на
КИГ. След влизането на България в Европейския съюз влиза в сила
директива 2005/36/ЕО, според която се признават професионалните
квалификации на чужди специалисти. Предстои приемането на Закон за
признаване на професионална квалификация. Писмото не дава права за
извършване на дейности в инвестиционното проектиране.
инж. А. Янакиев – се извини за прекъсването и обясни, че писмото е с
препоръчителен характер.
инж. Р. Димитрова – двете камари трябва да работят заедно за
колегията, да си помагат и да извличат най – доброто. След приемане на
Закон за признаване на професионална квалификация, според директива
2005/36/ЕО в България ще могат да работят чужденци, като с това се
признават квалификация и съответните етични норми. При не изпълнени на
директивите на Европейския съюз на България и се налагат санкции, които
се плащат от хората.
След като направи своето изказване, инж. Р. Димитрова напусна
заседанието на КИГ.
4. Предложение за изменение на Закона за геодезия и картография
за отпадане инженерите по геодезия да членуват в Камара на
инженерите в инвестиционното проектиране;
инж. А. Янакиев – изменение на Закона за геодезия и картография
внесено от Агенция по кадастър в Народното събрание според, което да
отпадне КИИП от закона, а дейностите по вертикално планиране и
регулационни планове да се извършват с печат от КИГ. КИГ няма право да
инициира промяна в закона и затова предложението идва от Агенция по
кадастър, като то би следвало да бъде подкрепено от Управителния съвет
на КИГ. Членовете бяха запознати с направеното предложение от
Приложение 3.
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инж. Сл. Господинов – геодезията не би следвало да се разделя и
трябва да се работи за утвърждаването на КИГ, защото геодезистите в
КИИП са представени само със секция, КИГ е самостоятелна камара и е на
по – високо равнище. Работата на КИГ не бива да се подчинява на
дейността на секцията в КИИП и предложението за изменение в закона
трябва да се подкрепи, въпреки противодействието, което ще се получи от
страна на КИИП, както е било с приемането на Закона за геодезия и
картография. Относно признаването на квалификация, всеки студент
завършил УАСГ има призната квалификация в света, защото УАСГ е с
акредитация, която може да бъде проверена на сайта на FIANI.
Ръководството излезе с решение да подкрепи предложените от
Агенция по кадастър промени в Закона за геодезия и картография.
5. Приемане на Кодекс по професионална етика;
инж. А. Янакиев – запозна
предложения изложени в Приложение 4.

присъстващите

с

направените

Относно предложението на инж. Хараланов настъпиха следните
промените на чл. 9 ал. 2 и чл. 34 ап. 1. За чл. 9 ал. 2 след думите “ и
сроковете за изпълнение “ текстът отпада и се заменя с “ при съобразяване
с препоръчителните цени приети от КИГ “. В чл. 34 ал. 1 отпадна текста “
когато то е по – голямо от определеното съгласно определените минимални
цени”.
По предложението на инж. Монов
инж. В. Коцева – изказа мнение, че студентите се наемат на трудови
или граждански договори и работят като техници и не би следвало да се
отделя в специален член взаимоотношенията работодател – работник ако
работника е студент.
инж. Сл. Господинов – взе отношение, че списъците със студентите
дипломирали се с отличие от няколко години се публикуват на сайта на
университета и при решение може да бъдат публикувани и в списание “ Гео
медия “. При връчване на дипломите, се канят представители на частни
фирми и Агенция по кадастър, а също така има и частни стипендии за
студенти. За злоупотребите с труда проблемите не са по – различни за
студенти и дипломирали се инженери. Беше предложено да се организира
среща между ръководството на КИГ и факултета на УАСГ и МГУ. Следва да
се изградят взаимоотношения между отделните организации без да се
взема под внимание дали има представител или не. През тази година се е
организирала подобна среща с немски фирми за управление на
корпоративни имоти. Било е сформирано дружество за подпомагане
организацията на семинара, като един от основните спонсори е бил
Булбанк, а участието на една от най – големите банки е довело до
включването и на други инвеститори. Сумите набрани от фондовете се
използват по предназначение.

5

Протокол 4 от 16.10.2007г.

инж. Ст. Стайков – изказа мнение, че студенти извършват изцяло
дейности по геодезия и кадастър, включително и тези за инженери, плаща
им се като на обикновени работници, а инженери само подписват
материалите без да ги проверяват.
Предложението на инж. Монов беше подложено на гласуване
Гласуване: със “ЗА” – 0; “ ПРОТИВ “ – 19; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .
Въз основа на получените резултати, предложението на инж. Монов беше
отхвърлено.
Кодексът по професионална етика беше подложен на гласуване с
направените промени в чл. 9 ал. 2 и чл. 34 ал. 1
Гласуване: със “ЗА” – 19; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .
Въз основа на получените резултати, Кодексът по професионална етика
беше приет.
6. Обсъждане на бъдещи приоритети пред КИГ за периода 20082009г .
инж. А. Янакиев – приоритетите, които поставя пред КИГ е:
-

всички геодезисти да станат членове на камарата и да има
само един печат, да се наложи този на КИГ

-

да се подпише споразумение за общи и съвместни дейности с
геометрите от сродни организации в Европа

въпросът остава открит, като коментари и предложения може да се
изпращат на електронния адрес на камарата.
Относно налагането на печата на КИГ, в Сапарева баня има върнат
проект, защото не е бил с печат на КИГ. След изборите ще бъдат изпратени
същите писма и до новите кметове.
7. Разни
инж. Ф. Янчев – предложение за поставяне на барелеф на проф.
Пеевски пред дома на науката и техниката в Благоевград, който ще носи
неговото име. Сградата на НТС е била построена по времето на инж. Стоян
Узунов щатен секретар с активното съдействие на проф. Пеевски. Нужната
сума за изработка на барелефа ще е около 10 хил. лева.
инж. А. Янакиев – средствата да бъдат набрани чрез дарения и една
част от КИГ
инж. Св. Захариева – да се пусне съобщение в сайта на КИГ.
инж. Ст. Стайков – предложи да се съберат дарения в Областните
колегии от колегите и да се преведат по сметка само за изработване на
барелефа.
инж. Н. Бадев – напомни, че мястото, на което ще се постави
барелефа трябва да бъде санкционирано от общинския експертен съвет.
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инж. А. Янакиев – КИГ подкрепя идеята и ще се разкрие отделна
сметка за изграждане на барелефа.
инж. В. Коцева – разясни, че КИГ е млада организация и не би
следвало да изземва функциите на други организации, които имат много
повече интереси, още повече като се вземе под внимание факта, че става
дума за дом на науката и техниката, а не за сграда на КИГ. Би следвало
научно техническите домове да изградят подобен барелеф, защото проф.
Пеевски е работил активно за тяхното развитие.
инж. А. Янакиев – домът е на науката и техниката, но проф. Пеевски
е геодезист и от тази гледна точка би следвало КИГ да подкрепи подобна
инициатива.
инж. Ф. Янчев – г-н. З. Донев има възможност да осигури известно
финансиране, но като геодезисти трябва да се уважи проф. Пеевски за
приносът му към геодезията и развитието на научно техническите съюзи,
защото това е един от последните домове на науката и техниката, които
може да носи неговото име.
инж. А. Янакиев – относно изплащането на командировки, желаещите
могат да ги получат. Трябва да се определи дата за провеждане на Общо
събрание, която да бъде обявена в Държавен вестник, предложението е да
се проведе на 25.01.2008г. от 14.00, съвместно с Асоциация на
геодезическите фирми, събранието ще е отчетно и ще присъстват всички
членове, без да се спазва квотния принцип, защото членовете не са много.
инж. В. Георгиева – да се определи дата за провеждане на Общите
събрания на областните колегии, където все още не са проведени.
инж. Г. Дионисиев – да се определи процент от приходите за
областните колегии.
инж. А. Янакиев - процент от приходите за областните колегии ще
трябва да бъде приет от общото събрание, като предложения от
областните колегии могат да постъпват на електронния адрес на Камарата.
Като това следва да бъде процент от членския внос постъпил в областната
колегия.
инж. В. Хараланов – предложи да се изработи наредба за цените. Те
не могат да бъдат сравнявани в различните градове. Всяка Областна
колегия да излезе с решение, на какви цени трябва да се работи да се
изготвят препоръчителни цени за всеки отделен район.
инж. А. Янакиев – Областните колегии да излязат с решение за
препоръчителни цени и ще се сформира работна група.
инж. Р. Георгиев – ако има различни цени за отделните райони
наредбата може да бъде атакувана от Комисия за конкуренцията, Комисия
за защита на потребителя.
инж. Д. Арнаудов – за препоръчителни цени може да се прилагат тези
от Тарифа 14.

7

Протокол 4 от 16.10.2007г.

инж. Ал. Лазаров – инженерите използват Тарифа 14 ако не могат да
се договорят за цена. Един от приоритетите пред КИГ би следвало
максимално да се отдели от Агенция по кадастър и да изгради свое лице.
инж. А. Янакиев – КИГ трябва да се грижи за инженерите геодезисти
членове на Камарата, да защитава техните интереси и в бъдеще да може
да има собствена сграда, в която да могат да се провеждат заседания на
Управителния съвет.

Протоколчик: .........................../ п /.......................
/ланд. арх. Д. Вълева /
Председател на камарата
на инженерите по геодезия: ........../ п /...............
/ инж. А. Янакиев /

16.10.2007г.
София
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Приложение 1
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДО 01.10.2007Г.
А

ПРИХОДИ

І

ПРИХОДИ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС

1.

От годишен членски внос

9400.00

2.

От встъпителна вноска

9500.00

3.

Право за ползване на печат за правоспособност от КИГ

4.

Дарения

4.1

Геоконсулт

1000.00

4.2

Геодезическо проектиране – ООД

1000.00

4.3

инж. Ангел Крумов Янакиев

4.5

инж. Илиян Тодоров Тодоров
Общо

20400.00

784.00
1000.00
43084.00

Б

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

1

Машини и оборудване

899.84

1.2

All-in-all / принтер, скенер, копир, факс /

669.00

1.3

5бр. столове – 2 работни и 3 посетителски

230.84

2

Офис обзавеждане / 2бр. бюра, 2бр. контейнри и шкаф

1092.52

Общо

1992.36

В

РАЗХОДИ

І

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

1.

Наем

636.60

2.

Телефонни и мобилни услуги

427.20

3.

Пощ. услуги

4.

Други външни услуги

4.1

Хостинг / интернет страница /

4.2

Спиди – куриерски услуги

5.

Правна помощ

6.

Такси / за БУЛСТАТ и банков превод /

7.

Отпечатване на сертификати, бланки, папки, пликове, карти

1756.80

8.

Изработка на печати

2943.87

9.

Изграждане на сайт на камарата

2040.00

1.71
216.00
53.35
170.00
38.20
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ІІ

Общо
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

1.

Печат - мастило

139.16

2.

Брава, ключове

98.00

3.

Розетка за телефон

4.

Марки - пощенски

176.00
415.57

ІІІ

Общо
Разходи за възнаграждения

1.

По трудови договори

2131.22

2.

По граждански договори

2500.00
4631.22

IV

Общо
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ

1

Държавно обществено осигуряване

485.20

2

Здравно осигуряване

126.93

3

Доброволно задължително пенсионно осигуряване

4

Трудова злополука и професионална болест

5

Гарантирани вземания работодател служител
Общо
ВСИЧКО ОБЩО

8283.73

2.41

69.26
8.52
10.66
700.57
14031.09

ДАРЕНИЕ –за конкурс за лого на КИГ
1.

инж. Златан Георгиев Златанов

1800.00

От 01.06.2007 възнаграждения на инж. Ангел Крумов Янакиев не се
начисляват.
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Приложение 2
ПРОВЕДЕНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ОБЛАСТНИ КОЛЕГИИ
Област
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Гоброво
Кюстендил
Ловеч
Пловдив
Сливен
София
Стара Загора
Шумен
Ямбол

Председател
Георги Пасков
Никола Стойков
Красимира Божкова
Христо Христов
Георги Дионисиев
Весела Тодорова
Антонио Димитров
Тотьо Ангелов
Димитър Арнаудов
Марияна Маринова
Александър Лазаров
Румен Георгиев
Петър Пекарек
Георги Златинов

Членове на УС, КС, КПЕ
Филип Янчев
А. Тюркеджиев, Св. Захариева, Ж. Матев, Ст. Киримидчиев
Веселина Георгиева
Христо Христов
Георги Дионисиев
Весела Тодорова
Михаил Киров
Никола Бадев
Марияна Маринова
Румен Георгиев, Илиян Тодоров
Велислав Хараланов
Мария Вълева

ОБЛАСТИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПРОВЕДЪТ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ОБЛАСТНИТЕ КОЛЕГИИ
Враца
Добрич
Костадин Великов
Кърджали
Стайко Стайков
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Разград
Русе
Силистра
Пламен Петров
Смолян
Търговище
Хасково
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Приложение 3
ПРОЕКТ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА
(обн., ДВ, бр.29 от 7 април 2006г.)
§ 1. В чл.24, се правят следните изменения:
1. В алинея 1 след думите “по чл. 4, “ думите “ал. 2, т. 1 и 2” се заменят с
“ал. 1 и ал. 2”;
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 става алинея 2.
§ 2. Чл. 26 се изменя така:
1. След думите “се определят от” отпадат двете точки и се добавя
“камарата на инженерите по геодезия”;
2. Точки 1 и 2 отпадат.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Правоспособността на лицата за дейности по чл. 4, ал. 1 придобита при
условията и по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране е в сила до 31декември 2007 г.
§ 64. Параграфи 1, т. 1 и § 2, т.1 влизат в сила от 1 януари 2008 г.
Законът е приет от 40-то Народно събрание на ………….. 2007г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Георги Пирински)
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Приложение 3
Означения :
Запазени текстове
Нови текстове
Отпадащи текстове
Чл. 24. (1) Основните дейности по геодезия и картография по чл.
3 и специализираните дейности по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 ал. 2, т. 1 и 2 се
изпълняват от лица, получили правоспособност по геодезия, съответно
по картография, при условията и по реда на глава втора от Закона за
кадастъра и имотния регистър.
(2) Специализираните дейности по чл. 4, ал. 1 се изпълняват
от лица, получили правоспособност при условията и по реда на Закона
за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране.
(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и
териториалните й служби, специализираните звена на Министерството
на отбраната и на Министерството на вътрешните работи и общините
при изпълнение на своите функции и в областта на геодезията и
картографията се смятат за правоспособни за извършване на
геодезически и картографски дейности по силата на този закон.
Чл. 26. Правоспособното лице се застрахова за времето на
своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят
вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на
задълженията на негови служители. Минималният размер на
застрахователната сума се определя от Камара на инженерите по
геодезия
1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър - за лицата,
придобили правоспособност при условията и по реда на чл. 24, ал. 1;
2. Камарата на инженерите по геодезия - за лицата, придобили
правоспособност при условията и по реда на чл. 24, ал. 2.
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Приложение 4
Предложение за допълване на проекта за
КОДЕКС
ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
От инж. Веселин Боянов Монов До Камарата на инженерите по геодезия
рег. номер в КИИП-06416
зам-управител на фирма “ГЕОКАД 93”-ООД
Скъпи колеги, искам да фокусирам вашето внимание върху една болна тема,
която от години се премълчава. Става въпрос за отношенията преподавател-студент
извън Университета в рамките на частния бизнес. Предполагам.че много колеги ще
отвърнат, какво ни интересуват студентите-те си имат академичното управление,
да се оправят сами, не са инженери и нямат нищо общо с нашата Камара. В същото
време обаче, архитекти, на които остава немалък период до тяхното дипломиране
се “кичат” с званието кандидат-архитект и участват активно в проектирането.Факт
е че може би над 50% от дипломиралите се инженери се насочват за реализация в
други области, нямащи нищо общо с геодезията. В същото време има “глад” за
млади и амбициозни геодезисти. Как може да реши този абсурден промлем? Първо
да се изиска от Академичното управление на УАСГ и МГУ да въведе принципа на
пълна прозрачност-да се публикава и ежегодно актуализира пълен списък с
имената на отличници-студенти.По този начин те ще могат да бъдат “ухажвани” от
по стабилните фирми и още от първи курс да разберат, че в нашия бизнес има
бъдеще и участвайки в него могат да си осигурят един достоен живот.Второ да се
убедят, че в България има създадена организация (КИГ), която се вълнува не само
от това дали са си написали упражненията и заверили семестъра, а и от тяхата
бъдеща реализация и взаимно изгодна съвместна работа. Mного е важно младия,
ще си позволя да използвам определението кандидат-инженер, да знае, че има
бъдеще в професията, която навлиза. И това бъдеще не е задължително свързано с
часната фирма на някои негов преподавател. Голяма част от студентите
“опарвайки” се от подобни некоректни взаимоотношения завинаги зачеркват
нашата професия , като перпектива. От това за съжаление губят всички. Затова
предлагам да се допълни глава III от Кодекса със следните два члена:
Чл. 26. Инженерът-геодезист няма право да злоупотребява с
студентския труд, а е длъжен да осигури справеливо и съобразено с
кваливикацията на кандидат-инжинера заплащане.
Чл. 25. При доказано използване на служебното положение и
некоректно отношение
от типа работодател (преподавател)-работник
(студент) да се извика провинилия се за обяснение пред Комисията по
професионална етика на КИГ, при повторно нарушение виновника да бъде
изключен от КИГ.

С уважение: В.Монов
P.S. Искам да подчертая, че написанато мнение е лично и не е съразано с
фирма “ГЕОКАД-93”-ООД, в която имам удоволствието да работя.
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Приложение 4

МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
за Кодекс по професионална етика на КИГ
и Наредба 3/2001г. на МРРБ
от
инж. Велислав Георгиев Хараланов- член на УС на КИГ
І. Относно кодекса по професионална етика- текста е добър,
само трябва да се преработят чл.9 ал.2 и чл.34 ал.1 съгласно промените в:
ЗАКОН
за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(Обн., ДВ, бр. 20 и изм. доп. бр. 65/2003 г., изм. ДВ бр. 77/2005 г.,бр. 30, бр.
79/2006 г.)
………………………………………………………………………………………
…………….
Глава шеста.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
(1) Архитектите и инженерите - регистрирани в съответната камара,
получават възнаграждение, определено в писмен договор с възложителя
на проектантска услуга, въз основа на свободно договаряне.
(2) Договореното възнаграждение по ал. 1 не може да бъде по-ниско от
себестойността на извършената проектантска услуга, с изключение на
проекти за молитвени домове и за лица в неравностойно положение.
ІІ. Относно Наредба 3- Нямам препоръки за промяна на
текстове.
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