ПРОТОКОЛ
от редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия
28.04.2014г., гр. Велинград
Поради липсата на кворум в 12:00 часа началото на заседанието се отложи с един
час, съгласно Устава на КИГ. В 13.05 часа Председателят откри събранието. На него
присъстваха 61 от общо 114 делегати по списък. За протоколчик беше избрана Татяна
Аршинкова – техн. Секретар на КИГ.
Предложеният дневен ред беше приет единодушно /към първоначалнния предложен
дневен ред в точка разни са вписани предложенията, постъпили в КИГ от Областните
колегии/ :
ДНЕВЕН РЕД
за Общо събрание на КИГ – 28.03.2014г., гр. Велинград
1. Отчет на председателя на УС на КИГ за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;
2. Отчет на Председателя на Контролния съвет за периода 04.07.2013г. –
28.03.2014г.;
3. Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода
04.07.2013г. – 28.03.2014г.;
4. Предложение за промяна в Устава на КИГ относно приемане на почетни членове
и празника на геодезиста – В чл.5, ал.3 думата „приема“ да се замени с думата
„предлага“ и след края на алинеята да се добавят думите „които се гласуват на
Общо събрание на КИГ“ – Предложение ОК Пловдив;
5. Дискусия относно размера на встъпителната вноска, членския внос и вноската за
правоспособност;
6. Разни;
Предложения относно промяна в Устава на КИГ:
-

Към чл. 14 на устава да се допълни нова алинея 6 със следното съдържание –
Заедно с поканата за организиране на общото събрание се изпращат и
документите, които ще бъдат разглеждани и се изисква да бъдат приемни от
участниците на общото събрание. /Предложение ОК София/

-

Да се измени чл. 27, ал. 4 както следва: След 15 април на текущата година
членският внос по ал. 2, т. 2 и вноската по ал. 2, т. 3 се плащат в размер,
увеличен с 50 на сто. /Предложение ОК София/

-

Във връзка с предишната точка, размера на сумата за членски внос и
годишни вноски за придобиване на право по чл. 7, ал. 2 за ползване на печата
на камарата за оторизиране на материали и данни да бъдат не по-малко от
120 лв. /Предложение ОК София/

-

Членския внос да се промени на: встъпителна вноска-100лв., членство без
правоспособност-50 лв., членство с правоспособност /печат/ -70лв.; /ОК
Пловдив/
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-

Параграф 5 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ да отпадне;

-

Проекто-бюджет на КИГ за 2014г.;

-

Възлагане на изпълнител на поръчка за създаване на „Инструкция за
геодезически дейности в инвестиционното проектиране“; /Предложение ОК
Пловдив/

-

да се обърне внимание на Контролния съвет към КИГ за липсата на бюджет
и негласуване на бюджет изминалите няколко общи събрания; /Предложение
ОК София/

-

КИГ да си постави за цел в рамките на 4 години да бъде закупен офис на
КИГ в София, в който да се съхраняват регистрите и архивите на
организацията и където да се провеждат заседанията на управителния съвет.
/Предложение ОК София/

-

Да бъде приета оставката на председателя на КС Валентин Йовев;

По точка първа от дневния ред инж. Ангел Янакиев – председател на КИГ
запозна делегатите със събитията и дейностите извършени от КИГ за периода
04.07.2013г. до 28.03.2014г., излагайки доклада си.
Към настоящия момент общия брой на членовете, вписани в регистрите на
Камарата на инженерите по геодезия е 425. От тях 318 са членове с правоспособност по
геодезия и кадастър. Новите членове за 2014г. са 8, от които 6 с правоспособност по
геодезия и кадастър. Най-много актуални членове КИГ е имала през 2011г. – 469 и 364
с право на печат. От 2011г. до 2014г. тенденцията е към намаляване.
Камарата на инженерите по геодезия взе участие в промяната на ЗКИР. 85% от
изготвените предложения от Работната група по ЗКИР към КИГ вече са приети. Част
Превоспособност, по решение на г-н Емил Костадинов – председател на Комисията по
инвестиционно проектиране, въпреки настояването на инж. Янакиев и инж. Златанов,
няма да бъде разгледана. На първо четене в Допълнителни разпоредби се прие следния
текст: членството и правоспособността на КИГ се приравнява към пълна проектантска
правоспособност. На второ четене този текст отпадна под предтекста, че щом се
приемат измененията по ЗКИР двете камари – КИГ и КИИП ще бъдат събрани и
казусът правоспособност ще бъде изяснен. Имаме личното уверение на г-н Костадинов,
че ще бъде назначена комисия която да спомогне за изясняването на казусът.
Относно провеждането на Семинарите, които КИГ ще организира на
заседанието на УС на КИГ бе взето решение да се проведат три такива - съответно в гр.
София, гр. Пловдив и гр. Варна. Инж. Боряна Иванова – ОК Плевен пое ангажимент да
изчисли приблизитена бройка на желаещите да посетят такъв семинар, за да се реши
дали да бъде проведен четвърти такъв и в ОК Плевен. Лектори на семинарите ще бъдат:
инж. Златан Златанов – УС на КИГ, инж. Мария Пирянкова - Директор на Дирекция
"Кадастрална и специализирани карти" към АГКК и юрист, запознат с измененията по
ЗКИР. В София и Варна семинарът ще бъде еднодневен – 10:00 h - 17:00 h. За Варна и
Плевен предстои това да бъде изяснено. Чрез тези семинари КИГ цели членувете му да
се запознаят с изменениата по ЗКИР и по този начин да създават качествени продукти,
с минимални грешки.
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След получена покана за участие в заседание на Комисията по инвестиционно
проектиране за 10.07.2013г. /сряда/, с тема: Промени в ЗУТ, инж. Ангел Янакиев –
председател на КИГ отправи питане до всички членове на КИГ с предложения за
промени в ЗУТ. Получените предложения бяха систематизирани и представени от КИГ
на заседанието на комисията. Предложението на министър Иван Данов е ЗУТ да се
раздели на Закон за проектирането и Закон за строителството. Промените се дискутират
и към този момент, така че оставаме отворени за предложения, които да внесем
официално. Всички приеха в Експертните технически съвети към общините /ЕТС/ да
има представител геодезист.
На 09.07.2013г. след взето решение на извънредното Общо събрание на КИГ,
бяха разпратени приетите две декларации:
Декларация по предложение на ОК Варна към КИГ, във връзка със създадената
порочна административна практика в общинските и държавни администрации и
юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП - до Омбудсмана на
Република България. Декларацията, както и полученият отговор може да намерите на
сайта на КИГ.
Декларация по предложение на Областна колегия Пловдив към КИГсъс
следния текст: Камарата на инженерите по геодезия е категорично против всякакви
монополи и концесии в областа на геодезията, както и ограничаване на правноорганизационната форма, под която геодезистите могат да осъществяват дейности във
всички области на своята професия. Тази декларация е резултат от опита между първо
и второ четене в ЗИД на ЗКИР да се прокара текст за концесия. Декларацията в пълния
си вид може да намерите на сайта на КИГ. Две придружителни писма към нея са
изпратени до г-н Mихаил Mиков - председател на Народното Събрание на Република
България и г-н Пламен Орешарски министър – председател на Република България.
Декларацията може да намерите на сайта на камарата. До този момент нямаме получен
отговор.
На 29 и 30 октомври директора на Световната организация на геодезистите FIG – гжа Луис Фрис Хансен посети България и проведе няколко срещи във връзка с
домакинството на София, България на Работната седмица на FIG 2015г. Г-жа Луис
Фрис Хансен проведе няколко срещи с инж. Ангел Янакиев – председате на Камарата
на инженерите по геодезия и председател на Конференцията 2015г., и инж. Златан
Златанов, член на УС на КИГ, и директор на Конференцията 2015г. На тях те уточниха
функциите които ще поеме Местния организационен комитет и тези които ще поеме
FIG, относно организацията на събитието. След изясняване на отговорностите на двете
ръководства г-жа Луис Фрис Хансен, инж. Ангел Янакиев и инж. Златан Златанов
проведоха съвместна среща с Компанията за международни конгреси, партньор на КИГ
в организацията, за по-детайлно обсъждане и доуточняване на задълженията. Детайлно
бяше обсъдени: бюджета за Работната седмица; церемонията за закриване на Конгреса
в Куала Лумпур 2014, което трябва да бъде организирано от КИГ; изложението –
щандове, участниците в изложението, местни и регионални спонсори на събитието,
етажния план на изложението; Конгресния център НДК – договор и контакти, зали,
стаи и техническо обслужване; местната и международната регистрация, церемонията
по откриване, която ще се проведе със съдействието на FIG; коктейла за добре дошли;
социалните вечери – национална и гала вечеря; техническите и социални турове;
издаването на виза; контактите с хотели; промотирането на събитието на местно и
регионално ниво; принтирането на програмни книжки, чанти за конференцията,
баджове, билети, постери и банери; регистрация за събитието и възможност за
заплащане на таксите за работната седмица; Генералната асамблея; Инж. Янакиев
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организира среща на г-жа Луис Фрис Хансен с изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия картография и кадастър – инж. Валентин Йовев и ръководството й. Инж.
Йовев изказа готовността си за подкрепа при организацията на събитието като
партньор на КИГ, при което г-жа Хансен изказа своите благодарности за подкрепата и
отзивчивостта. Г-жа Хансен, в компанията на инж. Янакиев и инж. Йовев се срещна с
Министъра на инвестиционното проектиране – арх. Иван Данов, който изказа
подкрепата си към организацията на събитието респективно ръководството на КИГ и
FIG. На срещите проведени в АГКК с инж. Йовев и ръководството на АГКК, като и на
срещата с министър Данов директора на FIG – г-жа Хансен запозна аудиторията със
структурата и организацията на FIG, партнорите и спонсори на FIG, както и
значимостта на Работната седмица, която ще се проведе в България 2015г. за
световната геодезическа общност. Г-жа Хансен също вметна за насърчаването на
младите геодезисти да вземат участие в събития от такъв мащаб. Според ръководството
на FIG се очаква към 1 000 делегати от страни по целия свят да вземат участие в
събитието 2015г., тъй като Конгреса на FIG 2014г. ще се проведе в Куала Лумпур –
Малайзия, а 2016г. ще бъде проведен в Крайстчърч, Нова Зеландия. Поради
отдалечеността на двете страни – Малайзия и Нова Зеландия, ръководството на FIG
мисли, че много делегати ще предпочетът България, още повече, че е членка на
Европейския съюз и географското и положение е по-централно. На работната седмица
2015г., в България ще бъде и първата мащабна изява на новоизбраното ръководство на
FIG. Ето защо събитието 2015г. е много важно за FIG и г-жа Хансен заяви, че усилено
ще промотира Работната седмица чрез email- и материали на сайта на FIG. От КИГ и
нейните партньори тя очаква да промотират събитието на национално и регионално
ниво. Според г-жа Хансен възможността за провеждане на Работна седмица в Източна
Европа- България е предизвикателство и привилегия за FIG. След като се запозна с
културното наследство и древността на София, г-жа Хансен адмирира избора на темата
на Работната седмица: „От мъдростта на вековете към предизвикателствата на
съвременния свят“, както и избора на лого – Народния театър Иван Вазов – символ на
културата и доховността на София. Камарата на инженерите по геодезия сключи
предварителен договор с Компанията за международни конгреси – CIC. До сега всички
разходи във връзка с домакинството на КИГ се поемат от CIC. Предстои сключването и
на договор на КИГ с FIG /възможно е да бъде тристранен – и със CIC/. Условието на
FIG е след провеждането на събитието да получи 50 000 Е. В края на юни предстои
Конгреса на FIG в Куала Лумпур, където КИГ трябва да заплати разходите по
церемонията за закриване. Цената е доста сериозна и ще бъде поета от CIC, като след
провеждането на събитието в България сметката за нея ще бъде одържана. В тази
връзка предстои да бъде изяснена таксата за участие на делегатите. За чуждестранните
делегати е предвидена такса в размер 530 Е. Пред нас стои въпроса уточняване на
таксата за участниците от България. Всеки може да предложи оптимална такса за
участие /с включени в нея обяд и кафе пауза/, за да може участие в Работната седмица
2015г. да вземат максимален брой колеги, тъй като това ще бъде полезно за гилдията.
От 8 до 10 октомври в гр. Есен Германия се проведе изложението INTERGEO.
КИГ взе участие в него в лицето на своите представители инж. Ангел Янакиев –
председател на КИГ и инж. Златан Златанов – член на УС на КИГ. КИГ получи покана
от FIG да вземе участие в изложението като използва щанда на FIG, съвместно с
организаторите на Конгреса на FIG през 2014 в Куала Лумпур, Федерация Малайзия.
КИГ информира участниците в изложението с кратък филм за България, постер,
рекламни материали и сувенири. За предстоящия Конгрес в Куала Лумпър и
изложението INTERGEO в Берлин КИГ също ще ползва щанда на FIG.
4

Инж. Янакиев запозна аудиторията с честването на Деня на Европейския
геодезист и геоинформатиката в България, на която КИГ бе съорганизатор.
Инициативата е на Европейските колеги, както и изборът на темата. Събитието се
проведе на 21 март в Дома на науката и техниката, гр. София. Денят бе посветен на
големия немски астроном и геодезист Георг Вилхелм фон Струве (руски:Василий
Яковневичvon Струве). Празникът бе открит с кратко приветствие от страна на
организаторите, бе изнесен кратък доклад за Струве, след което празникът завърши с
коктейл.
Инж. Янакиев също запозна колегите с доклада написан от CLGE, относно
свободната професия инженер геодезист. Според този доклад професията инженер
геодезист не трябва да бъде свободна, тъй като кадастъра и геодезията са отговорна
работа и засягат собственността. Не може геодезията да се работи от лица които не са
инженери по геодезия. Професията трябва да бъде регулирана. КИГ е отправила
подкрепата си към този доклад.
Друга инициатива на CLGE, в която КИГ взе участие е проекта Blueparking.
Този проект цели картографирането на всички места за инвалиди на територията на
европейския съюз, за информиране и улеснение на хората в неравностойно положение.
В тази връзка ще отправя официално писмо с молба към всички фирми, които спечелят
търгове, където срещнат паркомясто за инвалиди да го координират. По този начин ще
направим база данни, която да предоставим на инициаторите на проекта.
Тъй като председателя на Контролния съвет към КИГ – инж. Валентин Йовев
подаде заявление за отказ от председателствъването си, по точка втора от дневния
ред към този момент няма изготвен отчет на КС.
По точка трета от дневния ред думата бе дадена на инж. Венета Коцева –
председател на Комисията по професионална етика към КИГ, която запозна
присъсващите на събранието с постъпилите в КИГ жалби за периода 24.04.201328.03.2014г. До КПЕ са постъпили следните сигнали и писма:
1/ Писмо от Министерството на инвестиционното проектиране – ДНСК изх. №
КЛ-2373-06-094/13.08.2013 г. до Кмета на гр. Кърджали, ОСЗ – Кърджали, Началника
на Регионалния отдел за НСК – Кърджали при РДНСК – Южен центрълен район, с
копия до: Комисията за защита на потребителите, КИИП, КИГ, жалбоподателя
Костаден Митев от Симеоновград и ЕТ „ГЕОКАД - К. Каменчовски” за ПИ в
землището на с. Звезделина, относно попълване на КВС. Изготвен е наш отговор изх.
№ 87/22.10.2013 г. до ДНСК, че в КИГ нямяме членове от фирма ЕТ „ГЕОКАД - К.
Каменчовски” в гр. Кърджали. В КИГ членуват физически лица – инженери, а не
фирми.
2/ Писмо от Министерството на земеделието и храните изх. № 04-101/05.02.2014
г. до КИГ относно оплакване № 94-5161/28.10.2013 г., постъпило в МЗХ срещу фирма
„ДД” ООД в гр. Тетевен от гражданина Ангел Дойкин за внесен от него аванс от 100
лв. на 18.09.2012 г. и неизпълнена геодезическа дейност от фирмата „ДД” ООД. АГКК
не е образувала административно-наказателно производство по случая поради изтеклия
срок от над 1 година от нарушението на инж. Христо Драганов от фирма „ДД” ООД.
КПЕ е изготвила писмо-отговор с изх. № 136/12.02.2014 г. до АГКК и до г-н Ангел
Дойкин, че Христо Драганов не е член на КИГ.
Други сигнали и писма за нарушения, допуснати от членове на КИГ, през
отчетния период не са постъпвали. Инж. Коцева запозна присъстващите на събранието
със състоянието на КПЕ която към този момент е с намален състав. Инж. Мария
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Хорташка е заявила отказ от участието си в комисията, но към този момент все още
няма подадено заявление за това.
Относно постъпващите жалби в КИГ срещу колеги инженери геодезисти инж.
Ангел Янакиев добави, че за казусите, на които КПЕ не може да намери разрешение
КИГ препраща писма до АГКК със становището си.
Инж. Николай Киров – ОК Пазарджик ирази мнението си, че не приема, че няма доклад
на КС и заместник на председателя – инж. Валентин Йовев. Инж. Киров изрази
възмущението си, че геодезическата гилдия има най-много структури и организации,
но не е ясно кой каква представителност има. Не се обръща внимание на съществените
неща за общността. Според инж. Киров трябва да се обърне внимание на
организационния подход. Инж. Киров сподели, че според него е редно представител на
КС да бъде натоварен със задачта да изготви и прочете доклада на КС.
В отговор инж. Янакиев добави точка 2 от дневния ред да остане отворена и след
приемане оставката на инж. Йовев да преминем отново към нея. Инж. Янакиев добави,
че КС може да бъде коментиран само на ОС на КИГ.
Инж. Димитър Колчев – ОК Пловдив предложи да бъде гласувано освобождаването на
целия състав на КС. Инж. Илиян Тодоров – ОК Стара Загора се присъеди към така
направеното предложение.
Инж. Димитър Арнаудов – ОК Пловдив отправи забележка към доклада, изнесен от
инж. Янакиев, като го сравни с преразказ, тъй като според него целите и задачите от
предходното ОС не са постигнати, а именно – казусът с правоспособността отново е
отложен. Инж. Арнаудов оцени работата на ръководството на КИГ като
„незадоволителна“. Според инж. Арнаудов отговорност за тази оценка носят всички
организации в сферата на геодезията, а именно: КИГ, КИИП, СГЗБ, АГКК, АГФ, НСГ.
Инж. Арнаудов предложи и други членове от тези организации да вземат отношение по
темата.
Инж. Вела Антонова – ОК Варна изрази желание членовете на КИГ да бъдат
запознавани по-обстойно с дейността на КИГ. В отговор инж. Янакиев добави, че
случващото се в КИГ е публично достъпно и членовете на КИГ се информират чрез
съобщения по електронната поща, статии в списание Геомедия и съобщения и
документи на сайта на камарата. Инж. Янакиев добави също, че като ръководството на
КИГ за изминалия период е свършена доста работа.
Инж. Димитър Арнаудов изрази опасенията си относно разходите и договорите коите
предстои КИГ да подпише във връзка с Работната седмица на FIG. В отговор инж.
Янакиев го увери, че всичко ще бъде конкретизирано и разгласено до всички членове
на КИГ.
Инж. Янакиев предложи да бъде гласувана така подадената оставка от инж. Валентин
Йовев – председател на КС към КИГ към този момент.
ГЛАСУВАНЕ:
За: 50
Въздържали се: 0
Против: 1
РЕШЕНИЕ:
Предложението се приема.
По предложение на част от делегатите присъстващи на събранието бе гласувано
освобождаването от задължение на целия състав на КС.
ГЛАСУВАНЕ:
За: 23
Въздържали се: 5
Против: 17
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РЕШЕНИЕ:

Предложението се приема.

Бе предложен за гласуване нов състав на КС, който бе предложен от присъстващите
делегати за събранието.
Бе избрана комисия по избора /в състав: инж. Златан Златанов, инж. Светлана
Захариева и инж. Николай Ганчев/, която да преброи и оповести резултатите от тайното
гласуване за избор на състава на КС, както и избор за председател на КС.
Предложените нови членове на КС са: инж. Димитър Спасов Колчев /ОК Пловдив/,
инж. Нели Димова Старчева /ОК Стара Загора/, инж. Веселин Боянов Монов /ОК
София/, инж. Йордан Георгиев Чукалов /ОК Пловдив/ и инж. Николай Иванов Киров
/ОК Пазарджик/;
ГЛАСУВАНЕ:
За: 45
Въздържали се: 0
Против: 0
РЕШЕНИЕ:
Предложението се приема.
От новоизбраният състав за председател на КС бяха предложени за гласуване двама
члена: инж. Веселин Боянов Монов и инж. Йордан Георгиев Чукалов. Двамата члена се
представиха накратко и запознаха аудиторията с професионалния си опит, след което
се пристъпи към тайно гласуване. Инж. Златанов като представител на комисията по
избора оповести резултата:
От общо пуснати 47 бюлетини, една е недействителна, за председател на КИГ да бъде
инж. Веселин Боянов Монов: 22 гласа и за председател на КИГ да бъде инж. Йордан
Георгиев Чукалов: 24 гласа. За председател на КС към КИГ бе избран инж. Йордан
Георгиев Чукалов /ОК София/.
Инж. Николай Киров /ОК Пазарджик/ изказа възражение срещу доклада представен от
инж. Ангел Янакиев, като председател на УС на КИГ и отказа да го приеме, поради
което бе предложено доклада да се гласува за приемане.
ГЛАСУВАНЕ:
За: 42
Въздържали се: 4
Против: 4
РЕШЕНИЕ:
Предложението се приема.
Също така бе предложен за гласуване и отчета на КПЕ към КИГ.
ГЛАСУВАНЕ:
За: 39
Въздържали се: 3
Против: 2
РЕШЕНИЕ:
Предложението се приема.
По предложение на ОК Пловдив бе гласувана следните промени в Устава на КИГ:
По точка четири от дневния ред бе предложено за гласуване в чл.5, ал. 3 думата
„приема“ да се замени с думата „предлага“ и след края на алинеята да се добавят
думите „които се гласуват на Общо събрание на КИГ“ т.е. чл. 5, ал. 3 да бъде:
Управителния съвет може да предлага като почетни членове на камарата лица,
допринесли за авторитета на професията които се гласуват на Общо събрание на КИГ.
ГЛАСУВАНЕ:
За: 39
Въздържали се: 1
Против: 0
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РЕШЕНИЕ:

Предложението се приема.

Да отпадне §5 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, а именно:
Професионалният празник на всички специалисти, изпълняващи дейности в областта
на геодезията, картографията и кадастъра, се празнува всеки последен петък на месец
януари.
ГЛАСУВАНЕ:
За: 40
Въздържали се: 0
Против: 0
РЕШЕНИЕ:
Предложението се приема.
По предложение на ОК София бяха предложени за гласуване следните промени в
Устава на КИГ:
Към чл. 14 от Устава на КИГ да се допълни ал. 6 – Към чл. 14 на устава да се допълни
нова алинея 6 със следното съдържание – Заедно с поканата за организиране на
общото събрание се изпращат и документите, които ще бъдат разглеждани и се
изисква да бъдат приемни от участниците на общото събрание.
ГЛАСУВАНЕ:
РЕШЕНИЕ:

За: 40
Въздържали се: 2
Против: 0
Предложението се приема.

Да се измени чл. 27, ал. 4 както следва: След 15 април на текущата година членският
внос по ал. 2, т. 2 и вноската по ал. 2, т. 3 се плащат в размер, увеличен с 50 на сто.
ГЛАСУВАНЕ:
РЕШЕНИЕ:

За: 5
Въздържали се: 0
Против: 36
Предложението не се приема.

По точка пет от дневния ред, след кратка дискусия относно размера на членския внос
и вноската за правоспособност се премина към гласуване на предложението на ОК
София и ОК Пловдив, а именно: Размера на членския внос в КИГ от 2015г. да бъде
50лв., а вноската за ползване печата с логото на КИГ – 70лв.
ГЛАСУВАНЕ:
За: 30
Въздържали се: 2
Против: 8
РЕШЕНИЕ:
Предложението се приема.
ОК Пловдив предложи възлагане на изпълнител на поръчка за създаване на
„Инструкция за геодезически дейности в инвестиционното проектиране“, като
председателя на колегията инж. Димитър Арнаудов разясни на делегатите на
събранието, че тази инструкция се отнася до уеднаквяване на изискванията и
стандартите при приемане на изготвен продукт от инженери геодезист от Службите по
геодезия, картография и кадастър.
Инж. Златанов изрази лично мнение, че това е задължение на АГКК.
Инж. Светла Захариева добави, че общините не работят еднакво и се съобразяват с
главните архитекти, нотариусите. Според нея с такава инструкция геодезистите могат
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да бъдат задължени да работят към наредба, но не и архитектите. Според нея такава
инструкция може да бъде само пожелателна.
Инж. Румен Георгиев добави, че идеи за тази инструкция, както и методи за
финансиране могат да се дадат от Съвета по геодезия, картография и кадастър. Според
него с тази задача може да се натовари съвета.
Инж. Венета Коцева добави, че не може КИГ по самоинициатива да възложи
изработката на такава инструкция, тъй като ще наруши закона. Има вариант КИГ да
изготви и изпрати мотивирано предложение до МРР.
Инж. Димитър Арнаудов алармира за необходимостта такава инструкция да бъде
изработена от геодезисти.
Инж. Янакиев и инж. Захариева добавиха, че всеки може да изпраща писмено своите
предложения до КИГ и след систематизирането им ще бъдат внесени на Консултативен
съвет от името на КИГ.
В тази връзка бе предложено също КИГ да установи връзка със Сдружението на
общините.
ГЛАСУВАНЕ предложението на ОК Пловдив:
За: 13
Въздържали се: 7
Против: 19
РЕШЕНИЕ:
Предложението не се приема.
ОК София предложи също КИГ да си постави за цел в рамките на 4 години да бъде
закупен офис на КИГ в София, в който да се съхраняват регистрите и архивите на
организацията и където да се провеждат заседанията на управителния съвет.
ГЛАСУВАНЕ:

За: 10
Въздържали се: 24
Против: 5

Предложението не се приема. Тук възникна дискусия откъде може да бъде
финансирана тази покупка в отговор на което имаше предложения финансирането да
бъде от собствени средства, печалбата след Работната седмица 2015г. и спонсорство.
Инж. Янакиев запозна аудиторията с изготвения проектобюджет за 2014г., след което
се премина към гласуване за неговото приемане:
ГЛАСУВАНЕ:

За: 40
Въздържали се: 3
Против: 0

Инж. Румен Георгиев предложи УС, КС и КПЕ да дадът предложение, част от
наличните средства на КИГ да бъдат сложени на влог, за да бъде начислена парична
сума от лихва.
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В 16 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/
28.04.2014г.
гр. София

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