ПРОТОКОЛ 2
ОТ ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

ДНЕВЕН РЕД:
1.
Регистрация на присъстващите от 12.00 до 14.00;
2.
Откриване от председателя на Камара на инженерите по
геодезия инж. Ангел Янакиев;
3.
Отчет от председателя на Камара на инженерите по
геодезия за извършената дейност от учредяването на Камарата на
15.12.2006 до 31.12.2007
4.
Отчет от председателя на Контролния съвет за
извършената дейност;
5.
Отчет от председателя на Комисията по професионална
етика за извършената дейност;
6.
Приемане на Кодекс по професионална етика;
7.
Обсъждане на бъдещи приоритети пред КИГ за периода
2008г.;
8.
Приемане на бюджет за 2008г.;
9.
Разни.
1. Регистрация на присъстващите от 12.00 до 14.00;
В 14.00 часа регистрилалите се бяха 34, поради липса на кворум,
според чл. 41, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията, събранието
се отложи с един час. В 15.00 регистриралите се членове от 2007 бяха 110
члена. Много инженери геодезисти, които все още не са членове на
Камарата, присъстваха на Общот събрание, които не са включени в 110
регистрилали се лица.
2. Откриване от председателя на Камара на инженерите по
геодезия инж. Ангел Янакиев;
инж. А. Янакиев откри заседанието и поиска предложения по
Дневния ред. Такива не постъпиха. Според решение на Управителния
съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика Общото
събрание се провежда в гр. Пловдив на празника на геодезиста, за да се
съчетаят двете събития.
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3. Отчет от председателя на Камара на инженерите по геодезия
за извършената дейност от учредяването на Камарата на
15.12.2006 до 31.12.2007
Отчетният период обхваща първата година на управление на този УС
на КИГ. За изтеклата година Управителният съвет е провел 3 редовни и
едно извънредно заседание. Всички те са провеждани при наличието на
голям кворум, т.е. с много малко отсъстващи членове на УС, с уважителни
причини. Взети са решения, предимно в сферата на административното
управление.
През тази година беше извършена административна дейност по
сформиране и създаване на действащи областни колегии на територията
на страната, беше започната законодателна инициатива за промяна в
Закона за геодезия и картография, изпратени бяха писма до всички кметове
на общини и областните управители, избра се лого, стартиране на уеб сайт
на камарата и всички ежедневни въпроси.
Въпросът със създаване на лого на Камарата беше един от
основните, защото това е символа, с които тя ще бъде свързвана за
предстоящите години и ще бъде представена на национално и
международно равнище. Затова на първото заседание са взе решение
Камарата да обяви конкурс за изработване на лого в Университет по
архитектура, строителство и геодезия, Лесотехнически университет,
Художествена Академия и Минно геоложки университет. След разглеждане
на постъпилите предложения от комисия съставена от Управителния Съвет
в състав председател доц. В. Коцева и членове – инж. А. Янакиев, инж. Зл.
Златанов и доц. Сл. Господинов беше решено на първо място да е Йонка
Нанкова. Инж. Златанов беше учредил награда за първите три места и на
заседанието на Управителния съвет от 26.06.2007г. беше награден
победителя Йонка Нанкова.
Като едно от първите решения на КИГ в полза на обществото и във
връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за геодезия и картография беше
приемането на минималния размер за застраховка гражданска отговорност
възлизаща на 50 000лв., за всички лица с право да ползват печат за
правоспособност от КИГ.
Беше отправена молба към управителите на частни фирми да
направят дарения за нормалното стартирането на Камарата. На молбата се
отзоваха Геодезическо проектиране – ООД, Геоконсулт, инж. Илиян
Тодоров Тодоров. От 01.06.2007 възнаграждения на инж. Ангел Крумов
Янакиев, като председател на Камарата не се начисляват, а преди това
начислените са върнати в касата на Камарата. До момента не са
изплащани възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на
председателите и членовете Контролния съвет и Комисията по
професионална етика.
На 10.04.2007г. се проведе извънредно заседание на Управителния
съвет по молба на инж. Ц. Боев да запознае членовете с идеята за
развитие на публично частните партньорства, предложения за създаване
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на аутсорсинг / outsourcing / обслужване на клиенти, в това число и
отдаването на концесии, което е новост за България, но и за европейските
страни. Беше съобщено, че се разработва информационна система за
кадастър и имотния регистър, която пилотно е пусната във Бургас, Враца,
Добрич и Шумен.
За да се следи кой хора получават правото да използват печат за
правоспособност от КИГ се взе решение областните колегии да излизат със
становище за кандидатите, защото те са запознати с естеството и
качеството на извършваните от тях дейности. В случай на възражение за
някои кандидат, то трябва да се изложи в писмен вид и да се обоснове.
За да наложим този печат в началото на месец юли бяха изпратени
писма до всички кметове на общини и областни управители, а също така до
Изпълнителния директор на национално сдружение на общините в
България и Висшия съдебен съвет – за вещните лица да имат съответната
правоспособност. Имаше три предложения от инж. Р. Георгиев, инж. В.
Хараланов и инж. Н. Цанев, които бяха обсъдени на второто редовно
заседание на 26.06.2007г. Нашата дейност по утвърждаване на Камарата
се оказва ефективна, тъй като част от областните и районите съдилища
изпратиха отговор с молба да изпратим списък с членовете на Камарата.
В стремежа си да бъдем полезни на обществото и на нашите членове
имаме електронна страница на www.kig-bg.org. ( На нея са публикувани
пълни и актуални списъци на членовете и лицата с право да ползват печата
за правоспособност на КИГ. За улеснение на бъдещите ни членове има
заявления, които могат да бъдат свалени и предадени в областната колегия
или в централния офис.)
Изпълнявайки един от основните си приоритети да бъдат
информирани членовете там са публикувани документи и протоколи от
Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална
етика. ( В стремежа си да подпомагаме завършващите инженери геодезисти
за успешно начало на попрището на избраната професия има раздел
работа. )
В отговор на писмото от Агенция по геодезия, картография и
кадастър беше взето решение в експертната комисия, която беше
назначена във връзка с чл. 4, ал. 11 от Наредба № 19 от 28 декември 2001г.
Камарата да се представлява от инж. Пламен Петров.
На третото редовно заседание на УС на 16.10.2007г. се прие КИГ да
подкрепи законодателна инициатива от АГКК за промяна в Закона за
геодезия и картография, с която трябва да отпадне членството на инженери
геодезисти в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.
За да се подържа връзка и да сме запознати с проблемите на
отделните областни колегии, на Управителния съвет от 16.09.2007год. бяха
поканени техните председателите да изкажат мнения и препоръки относно
досегашната дейност на Камарата. По предложение на инж. Тотьо Ангелов
председател на областна колегия Ловеч всяка областна колегия ще има
отделен интернет адрес от март месец с удължаване на договора за
хостинг.
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С протокол № 4 от 16.10.2007г. КИГ взе решение да публикува свои
материали на страниците на “ Гео медия “. ( и да се подготви бюлетин с
последните промени и нормативни актове и заповеди от АГКК )
Беше взето решение Областните колегии да разработят варианти с
препоръчителни цени, но за момента не са постъпили подобни становища.
Постъпи предложени от Областна колегия Благоевград Камара на
инженерите по геодезия да се включи във финансирането на изграждането
на барелеф на проф. Васил Пеевски пред Дома на науката и техниката –
Благоевград, който ще носи неговото име.
Вземайки предвид големи принос на световно известния учен и
общественик за Българската наука и техника, образованието,
установяването на международни научно – технически връзки и заслуги към
геодезическата гилдия на Управителния съвет от 16.10.2007г. беше взето
решение Камара на инженерите по геодезия да подпомогне финансирането
на барелеф на проф. Васил Пеевски пред Дома на науката и техниката –
Благоевград. За което беше разкрита банкова сметка за дарения, нужната
сума е 8000лв., повече информация може да откриете на www.kig-bg.org,
Камарата поддържа взаимоотношения с КИИП поканена беше г-жа Р.
Димитрова.
Камарата е в период на разгръщане на мрежа от областни колегии,
които да обединят и представляват интересите на отделните области.
Проведени са общи събрания на двадесет областни колегии - Благоевград,
Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич,
Кюстендил, Ловеч, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, София, Стара
Загора, Шумен и Ямбол. Избраните председатели и членове са утвърдили
се специалисти с дългогодишна практика в областта на геодезията. ( Тяхна
основна задача е да развиват дейността на Камарата по места и да следят
за спазването на Кодекса по професионална етика и да сигнализират за
постъпили нарушения. )
Таблица 1
№ Област
1. Благоевград
2. Бургас
3. Варна
4. Велико Търново
5. Видин
6. Враца
7. Габрово
8. Добрич
9. Кюстендил
10. Ловеч
11. Пловдив
12. Разград
13. Русе

Име
Георги Методиев Пасков
Никола Борисов Стойков
Красимира Божкова Кателиева
Христо Недялков Христов
Георги Георгиев Дионисиев
Янко Миленков
Весела Косева Тодорова
Костадин Великов Костадинов
Антонио Ботьов Димитров
Тотьо Маринов Ангелов
Димитър Генчев Арнаудов
Иваничка Русева Рахнева
Красимир Станчев Станев

Позиция
председател
председател
председател
председател
председател
председател
председател
председател
председател
председател
председател
председател
председател
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Силистра
Сливен
София
Стара Загора
Хасково
Шумен
Ямбол

Пламен Великов Петров
Марияна Стоянова Маринова
Александър Лазаров
Румен Желев Георгиев
Драгомир Енев Колев
Петър Павлов Пекарек
Георги Иванов Златинов

председател
председател
председател
председател
председател
председател
председател

За периода от провеждане на първите общи събрания на областните
колегии до 31.12.2007г. членове на Камара на инженерите по геодезия са
253, от които 160 имат печат за правоспособност. За новата 2008 година са
приети за членове още 52, от които 25 с право да използват печата за
правоспособност на КИГ. С това членовете на КИГ са 298, с право да
ползват печата за правоспособност на КИГ 206, което е повече от две трети
от всички членове.
Ръководството
на
Камарата
продължава
да
работи
по
утвърждаването и налагането й като единствена професионална
организация представляваща инженерите геодезисти. За тази цел са
набелязани следните приоритети.
4. Отчет от председателя на Контролния съвет за извършената
дейност;
инж. М. Маринова -Членовете на Контролния съвет са присъствал
на всички заседания на Управителния съвет. Те са участвали в земането
на решенията и последвалите действия, който са били свързани с
организацията и развитието на Камарата.
5. Отчет от председателя на Комисията по професионална етика
за извършената дейност;
инж. В. Коцева – представи членовете на Комисията по
професионална етика – инж. Георги Дионисиев, инж. Мария Хорташка, инж.
Стефан Киримидчиев и инж. Николай Цанев. Разработения Кодекс по
професионална етика следва модела на други организации, като
същевременно отговаря на Устава на Кмарата и Закона за геодезията и
картографията.
Думата “професия” на латински означава “заклел се с клетва”. В
Римската империя това е означавало лица, записани в регистри и даващи
данъци. В съвременния свят професията е синоним на експертна,
квалифицирана услуга. За да бъде професия едно занимание, то трябва да
отговаря на следните международно приети изисквания, които у нас са
почти напълно приложени и изпълнени за професията на инженерагеодезист:
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•
•
•

•
•

Подготовката във висшето образование да е поне 5-годишна,
т.е. магистър, а условието за допускане е поне 5-годишна
трудова практика;
Да има нарочно оторизирани лица, които да допускат нови
специалисти в дадената професия – сега тази дейност се
ръководи от Агенцията по кадастър, геодезия и картография;
Да има специален орган, който да осигурява срещу заплащане
професионалното и научното обслужване на всички работещи
дадена професия –
Геодезическият факултет на УАСГ,
Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България
(СГЗБ) и Камарата на инженерите по геодезия (КИГ);
Да има собствен етичен кодекс – Кодекса по професионална
етика на инженерите по геодезия за членуващите в КИГ;
Да има своя ежегодна среща или конференция – у нас това са
Общите събрания на КИГ и ежегодните срещи на Асоциацията
на геодезическите фирми.

По данни на Националния статистически институт около 90 ÷ 95 % от
всички български фирми спадат към малкия бизнес. По данни от БУЛСТАТ
и НСИ у нас има около 300 геодезически фирми. Геодезическият бизнес
дори може да се счита като част от т.нар. “микробизнес”, който се
управлява лично от собствениците-геодезисти. Този вид бизнес най-често е
местен (локален) по пазарното си въздействие и е зависим от собствените
капиталови източници.
. В същността на Кодекса по професионална етика е принципа за
морално поведение. Първият пример за професионален етичен кодекс е
Хипократовата клетва на лекарите. Днес кодексът в писмен вид дава
нормите, специфични за дадена професия или общност, а също и
индивидуалната отговорност на всеки член на професията. Поучителен е
примерът в областта на инженерната етика в САЩ и историята на
професионалния кодекс на инженерите там от 1912 г. досега. Налице е
сериозна промяна в професионално-етичните норми в инженерната
професия по следния проблем: конфликтът между лоялност на служителяинженер към организацията, към колегите и професионалния му дълг да
обслужва интересите на обществото. През 1912 г. в инженерния кодекс на
САЩ пише: “Инженерът трябва да разглежда като свой пръв
професионален дълг защитата на интересите на клиента и на
работодателя си.”. През 1982 г. в същия кодекс вече пише: “Инженерите и
учените носят отговорност, ако нарушават принципа за пълната
истина за всички важни научни и технически резултати, който е в
основата на научно-техническата политика на обществото.”.
Нашият кодекс е структуриран в пет глави, както следва:
Глава І – Общи положения;
Глава ІІ – Онтошения инженер-геодезист и възложител;
Глава ІІІ – Отношения между инженери-геодезисти;
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Глава ІV – Отношения инженер-геодезист и Комисия по професионална
етика;
Глава V – Професионална тайна.
В хода на подготовката на основния текст на Кодекса и няколкото
негови редакции, наложили се в резултат от различни предложения за
изменения и допълнения, до работната група постъпиха и предложения по
електронната поща и в писмен вид от колегите-геодезисти инж. Веселин
Монов, инж. Велислав Хараланов и др., които бяха взети под внимание при
окончателната редакция на текста
За етиката е в сила законът за гравитацията: “Тя, етиката, е като
водата и тече винаги и навсякъде от горе надолу”. Тази мисъл илюстрира
несъмнената истина за етичния пример на ръководителите на всяка фирма
и на всяка професионална общност. Това ние като геодезисти знаем найдобре и спазваме не само в проектите на вертикалното планиране.
Бъше дадена думата за въпроси и изказвания като междувременно
инж. А. Янакиев запозна присъстващите с текста на писмо подготвено от
инж. Р. Георгиев – заместник председател на КИГ до кметовете и
областните управители, което както и първото е адресирано поименно до
всеки кмет - Приложение 1
Присъстващите бяха запознати с започнатата законодателна
инициатива от Агензия по геодезия, картография и кадасртър за промяна в
Закона за геодезията и картографията, с която да отпадне задължението на
инженерите геодезисти да членуват в КИИП. Пълният текст е представен в
Приложение 2.
7. Обсъждане на бъдещи приоритети пред КИГ за периода
2008г.;
Председателят изложи приоритетите, които КИГ си поставя за 2008г.
1.

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

2.

участие в изменение
картография

3.

Заместник председателя инж. Р. Георгиев подготви
второ писмо до кметовете в по остър тон, което ще бъде
изпратено до всички общини.

4.

да се подпише споразумение за общи и съвместни
дейности с геометрите от сродни организации в Европа в
това число международно споразумение за признаване
на образователна и професионална квалификация.

на

Закона

за

геодезия

и

Като един от основните приоритети пред КИГ за следващата година е
подаване на документи за членство във FIG ( International Federation of
Surveyors ) и GE ( Geometer Europas ).
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Пълно членство в Международна федерация на геодезистите е
отворено за национални асоциации представляващи една или повече
геодезически и чиито членове
•
Притежават съответна академична квалификация ( която
обикновено трябва да е еквивалентна най – малко на UNESCO
Международни норми за квалификация на образованието ( ISCED )
ниво 5 на дипломата ) плюс доказан професионален опит и;

•
Които
предоставят
съответствие с етичните норми.

професионални

услуги

в

За членство във FIG трябва да се представи, кратко описание на
организация/ поле на деиствие на отдела, включващо подробности за
курсове и брой академичен персонал. Ако има годишен отчет също трябва
да се приложи.
От 1 януари 2006 годишната такса за кандидат членове е 320 евро за
кандидати от развиващите се страни ( страни публикувани от Световната
Банка като ниско доходни икономики средно ниско доходни икономики ) и
640 евро за кандидат членове от развитите страни.
Предстои да се вземе участие в Международен конгрес на
геометрите и геодезистите от Европа и Девети национален конгрес Top-cart
2008 във Валенсия.
На Конгрес на европейските геодезисти Страсбург 2008г. ще
присъства евро комисар М. Кунева. На срещата ще се разгледат, като
основни въпроси
•

Изгледи и перспективи пред геодезистите

•

Ролята на геодезистите в
общество с под теми

икономиката

и

европейското

o Геодезиста и клиента: коя услуга за какви нужди
o Геодезиста и технологичната развитие: кое допринася за
устойчивото развитие
o Закон, геодезия и собственост: какви умения какво
гарантират.
Във връзка, с което беше изпратена анкета до всички членове на КИГ
с въпрос: Как виждате мястото на геодезията и геодезическата професия в
съвременната икономика и строителство на Република България.
Получени бяха отговори от инж. Костадин Великов – Добрич и инж.
Иваничка Рахнева – Разград.
8. Приемане на бюджет за 2008г.;
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДО 31.12.2007г.
А

ПРИХОДИ

І

ПРИХОДИ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС

1.
2.
3.
4.

От годишен членски внос
253*50
12650.00
От встъпителна вноска
253*50
12650.00
Право за ползване на печат за правоспособност от КИГ 24000.00
160*150
Дарения
3784.00

4.1

Геоконсулт

1000.00

4.2

Геодезическо проектиране – ООД

1000.00

4.3

инж. Ангел Крумов Янакиев

784.00

4.5

инж. Илиян Тодоров Тодоров
Приходи от лихви

1000.00

Общо

53099.69

5.

15.69

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. контейнери и шкаф

1092.52

Общо

1992.36

В

РАЗХОДИ

І

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

1.

Наем

927.13

2.

Телефонни и мобилни услуги

556.80

3.

Пощ. услуги

1.71

4.

Други външни услуги / Хостинг, Спиди /

343.51

5.

Правна помощ

170.00

6.

Такси / за БУЛСТАТ и банков превод /

68.20

7.

Отпечатване на сертификати, бланки, папки, пликове, карти 1756.80

8.

Изработка на печати

4798.12

9.

Изграждане на сайт на камарата

2040.00

10.

Абонамент

27.00

Общо

10689.27
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ІІ

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

1.

Канцеларски материали

166.66

2.

Консумативи

276.41

3.
3

Гориво
Фотопринтер

334.80
1059.87

ІІІ

Общо
РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

1.

По трудови договори

3331.22

2.

По граждански договори

3250.00
6581.22

IV

Общо
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ

1

Държавно обществено осигуряване

713.32

2

Здравно осигуряване

189.92

3

Доброволно задължително пенсионно осигуряване

108.26

4

Трудова злополука и професионална болест

13.33

5

Гарантирани вземания работодател служител

16.66

Общо

1041.49

V

БАНКОВИ ТАКСИ

200.10

VI

ДРУГИ РАЗХОДИ
ВСИЧКО ОБЩО

49.00

282.00

19620.95

ДАРЕНИЕ –за конкурс за лого на КИГ
1.

инж. Златан Георгиев Златанов

1800.00

ОБЩО ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И НАЛИЧНОСТ
1.

Приходи за 2007 от 253 члена

53099.69

2.

Разходи за 2007 от 253 члена по 80лв.

19620.95

3.

Наличност

33478.74

Разходи за един член за 2007г. 78.00лв.
Наличността в банковата сметка на КИГ до 31.12.2007г. е 36686.50 в
това число 5100.00 за членски внос за 2008г.
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ПРОЕКТО БЮДЖЕТ ЗА 2008Г.
Приходи за 2008 от проектни 400 члена 253 члена от
2007 и 147 нови членове от които 70 с право да
ползват печата за правоспособност от КИГ
От годишен членски внос

400*50

20000.00

От встъпителна вноска

150*50

7500.00

253*100

25300.00

70*150

10500.00

Право за ползване на печат за правоспособност от
КИГ от 2007
Право за ползване на печат за правоспособност от
КИГ от 2008
Всичко приходи за 2008
Разходи за 2008 за 400 члена по 78лв.

53800.00
400*78

31200.00

Всички геодезисти трябва да са членове на КИГ, което е окло 1000
души, но за момента в разчета за 2008г. са включени 400 члена.
6. Приемане на Кодекс по професионална етика;
Въпроси по Кодекса по професионална етика.
инж. Колчев – относно чл. 9 препоръчителните цени да бъдат
минимални и ще имат ли законодателна сила, също така има ли приети
цени от КИГ.
инж. Р. Георгиев – минимални цени не могат да бъдат приемани,
защото те могат да бъдат атакувани от Комисията за защита на
потребителя. В КИИП се работи по създаване на Наредба с
препоръчителни цени, която ще е компилация от Тарифа 14. КИГ изчаква
приемането на Наредбата на КИИП, за да не се получат разминавания.
инж. А. Янакиев – да се разработят препоръчителни цени от всяка
Областна колегия, за да може да се направи някаква осреднена стойност.
Всеки, които се занимава с геодезия си определя цените в зависимост от
Наредба 1, Тарифа 14 или си я определя в зависимост от клиента. Цените
са различни за различните градове.
Беше поставен въпрос кога и как ще мине промяната в Закона за
геодезията и картографията, а също така и тези промени да са известни на
областните председатели, за да може да се лобира за тях в парламента и
от народни представители от областта.
инж. А. Янакиев – Камарата няма законодателна инициатива, затова
промяната е внесена от Агенция по геодезия, картография и кадастър и
техните очаквания са за края на март, началото на април
инж. В. Монов – да се определи диапазон
изпълнителите да трябва да се съобразяват с него.

на цените

и
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инж. В. Коцева – не би следвало да се обсъждат чл. 1 и 2, защото в
условията на свободно договаряне пазарът е отворен и на него могат да се
настанят чуждестрани фирми, който да станат членове на Камарата.
инж. И. Иванов – КИГ да подготви сформирането на работна група
от експерти за промяна в Закона за устройство на територията и Закона за
кадастъра и имотния регистър, която да отстрани противоречията в тях за
внасяне в Народното събрание с цел оеднаквяване.
Дали са изпратени подобни писма до съдилищата
инж. А. Янакиев – същото писмо беше изпратено и до главния
секретар на Висшия съдебен съвет, които е разпратил писма до всички
административни и райони съдилища. В резултат на това, в Камарата се
получиха писма с искане на списък с членовете и в съответните области.
На следващия Управителен съвет ще се сформира работна група.
инж. Костадинов – се изказа за промяната в Закона за геодезията и
картографията, дори промяната да се направи нищо няма да се промени.
Трябва да се направят промени във всички закони, които се третират
геодезическите дейности. Да се определи, какво е геодезическа дейност и
правоспособността да се удостоверява с печат на КИГ, защото в момента
той не е законосъобразен.
Кодекса по професионална етика следва да се обсъди, като се
обърне внимание на чл. 1 думите “ с тази правоспособност” да се заменят с
“ със съответната правоспособност “ и чл. 2, ал. 1 не може да се говори за
авторско право върху кадастрална карта
инж. А. Янакиев - да се направят поправки със срок за предложения
1 месец и да се гласува on line или да се гласува със забележки
инж. Костадинов – да се съберат статистически данни за цените и
да се обявят граници на цените.
инж. Димов – предложи Кодексът по професионална етика да се
гласува сега и в последствие да се допълва.
инж. Зл. Златанов – да се гласува ал. 1 и ал. 2 да отпаднат, а
останалите промени да се направят догодина.
инж. В. Коцева – се изказа, че заради подобни спорове Закона за
геодезията и картографията не е минал в 38 Народно събрание. “ лош закон
закон слънце “ по – добре е да се приеме този Кодекс, от колкото да няма
Кодекс още една година. Относно текста “ с тази правоспособност” и “ със
съответната правоспособност “ “ съответна е термин.
Във връзка със средните цени, всичко се определя от пазара, ако
фирмата няма работа, работи на по-ниски цени, когато работата се увекичи
ще работи на по – високи цени.
Да се приеме и ако има несъвършенства да се отстранят с времето.
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инж. Р. Георгиев – да се гласува този вариянт и предложения за
промяна в Кодекса да се изпратят до 10 дни преди Общото събрание
догодина, за да запознае комисията и да може да вземе отношение по тях.
Бяха взети следните решения:
• да се изпратят предложения за препоръчителни цени
• промяните в Закона за геодезията и картографията, да са
известни на областните председатели, за да може да се
лобира за тях в парламента, от народни представители от
съответната областта.
• да се сформира работна група от Управителния съвет на
следващото заседание, която да отстрани несъответствията
между различните Закони занимаващи се с геодезия.
• Кодекса за професионална етика да се гласува, така както е
предложен и ако има несъвършенства те да се отстранят на
следващото Общо събрание, като предложения се приемат на
електрония адрес на Камарата един месец преди неговото
свикване.
Гласуване: със “ЗА” –110; “ ПРОТИВ “ – 1; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .
Въз основа на получените резултати Кодексът по професионална етика
беше приет.
инж. Л. Петров – защо Камарата подкрепя Агенция по кадастър за
публично-частните партньорства.
инж. А. Янакиев – Агенцията има предложение за публично-частни
партньорства например за кадастрални карти, което е обсъждано в
Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерски
съвет. Това е идея на Агенцията, която е била представена пред
Председателя и ръководните органи на Камарата и е потърсено тяхното
мнение. Има два варианта всичко да се извършва от частни фирми, както е
в Канада или както е в Холандия кадастър да е държавен. Пред България
има варианти или всичко да се извършва от частни фирми или всичко от
държарни институции. Ръководството на Агенция по кадастър е
предложило нещо ново и като Камара на инженерите по геодезия то би
следвало да бъде подкрепено,защото това е в интерес на фирмите и
колегията. Но крайното решение ще се вземе от Министерския съвет и
Народното събрание, Агенцията може само да направи предложение.
инж. И. Иванов – това няма ли да ощети малките фирми
инж. А. Янакиев – Камарата представлява интересите на
геодезистите като физически лица. Въпроса за интересите на фирмите
трябва да се постави пред Асоциация на геодезическите фирми.
Бяха подложени на гласуване последователно отчетите на отделните
комисии, приоритетите пред КИГ и бюджета за 2008г.
Гласуване: със “ЗА” – 110; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .
Въз основа на получените резултати отчетите на Комисиите бяха приет.
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Гласуване: със “ЗА” – 110; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .
Въз основа на получените резултати приоритетите пред КИГ за 2008г бяха
приети.
Гласуване: със “ЗА” – 110; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .
Въз основа на получените резултати бюджета за 2008г беше приет.
След приключване на дебатите Общото събрание беше закрито от
господин Председателя
9. Разни
инж. А. Янакиев – е чул изказвания, че събранието е незаконо,
защото не се провежда в седалището. Но обявата в държавен вестник не е
публикувана, защото според чл 7, ал. 1 от Закона за “ Държавен вестник “
няма законова разпоредба за обнародване на поканата за свикване на
общо събрание в “ Държавен вестник “. Затова обяват е била пусната само
в три ежедневника “ Труд “ “24 часа” и “ Дневник “, а също така и в
“Строителство градът “

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

25.01.2008г.
Пловдив
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Приложение 1
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЧЕВ ,
Съгласно чл.38 ал.1 от ЗКГ (Закон за геодезията и картографията) Обн. ДВ. бр.29 от 07 Април 2006г , инженерите , които извършват дейности по
геодезия, картография и кадастър, членуват в Камарата на инженерите по
геодезия. Със заповед № РД 02-14-274 на Mинистъра на регионалното развитие и
благоустройство на основание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за геодезията и картографията ( ЗГК ) същата е учредена и функционира.
Правоспособните лица , областните и централно ръководсвото могат да бъдат
видяни на адрес www.kig-bg.org.
Във връзка с горецитираният нормативен акт , бихме желали да
Ви информираме ,че е задължително при възлагане и одобряване на проекти в
част геодезия , картография и кадастър да изисквате печат , сертификат , карта за
правоспособност за съответната календарна година издадени от Камарата на
инженерите по геодезия , както и застрахователна полица – професионална
отговорност.
Геодезистите членове на Общински експертен съвет по устройство
на територията ( ОбЕСУТ ) следва да имат правоспособност от Камарата на
инженерите по геодезия .
Спазването на изискванията чл.38 ал.1 от ЗКГ , легитимира
проектите в част геодезия , картография и кадастър
и гарантира тяхното
качество.

При неспазване на изискванията на закона , отговорността за
некачествени проекти е изцяло за сметка на приемащите ги.
Надяваме се с Вашето съдействие да бъдат спазвани изискванията на
закона .
За повече информация не се притеснявайта да се свържете с нас на
телефоните посочен по долу.
Подписано от председателя на КИГ и заместник председателя.
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Приложение 2
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 2
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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