Председателя на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Ангел Янакиев
изпрати писмо (изх. N 67/ 13.06.2008г.) относно: писмо К-031/30.04.2008 на Председателя
на УС на КИИП до следните институции: председател на комисията по местно
самоуправление, регионална политика и благоустройство при Народното Събрание,
министър на регионалното развитие и благоустройството, изпълнителен директор на
агенцията по геодезия, кадастър и картография, председател на УС на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране. копия от писмото бяха изпратени до: ректор
на Университета по архитектура, строителство и геодезия, председател на Камарата на
архитектите в България, председател на Комисията за защита на конкуренцията и
председател на Комисията за защита на потребителите
Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) обсъди,
писмото на Председателя на УС на КИИП, г-н Стефан Кинарев. С настоящото писмо
бихме искали да изразим откровеното си недоумение от писмото на Председателя на УС
на КИИП.
Умишлено забавихме отговора на писмо K-031/30.04.2008 г., защото след като
прочетох писмото, не можах първоначално да разбера, коя календарна година сме. 1978,
когато имаше една институция, която определяше кой, как да се казва и какво да прави
или 2008, когато има закони, с които са създадени две напълно равнопоставени камари –
КИИП и КИГ, и не следва инженерите-геодезисти да искат разрешение от КИИП, за да
станат членове на КИГ.
Според инженерите-геодезисти, законодателя е постъпил правилно, като е създал
самостоятелна Камара на инженерите по геодезия, водейки се от съображението, че
геодезията е фундаментална наука с широк практически обхват, която следва да бъде
отделена. Бих искал също така, да обърна вниманието Ви върху факта, че геодезията във и
извън инвестиционното проектиране е една и съща наука и практика.
С интерес прочетох позоваването Ви, на достиженията на правото на ЕС. Буди
недоумение обаче факта, че цитирайки, текста на чл. 4 от Закона за признаване на
професионални квалификации (обн. ДВ. Бр. 13 от 08.02.2008), транспониращ в
българското законодателство Директива 2005/36 ЕС сте пропуснал да цитирате и текста на
член 1 от Закона, а именно:
Чл.1 Този закон урежда условията и реда за признаване на професионални
квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и
упражняване на регулирани професии в Република България.
Искренно се надявам, че пропуска Ви няма за цел да заблуди адресатите на Вашето писмо.
Бих искал също така да обърна вниманието Ви върху факта, че съгласно
действащото законодателство, професията инженер се придобива след завършване на
висше техническо учебно заведение и КИИП не е в положение да присвоява това звание
или да определя областта, в която един инженер може да работи.
Смятате ли че гледайки печата на КИИП за “пълна проектна правоспособност”,
някой може да каже по каква специалност е тази правоспособност и дали всеки члена на
КИИП може да оторизира всякакви проекти, както доста от членовете на КИИП в момента
правят? КИГ издава печат за строго специализирана дейност “правоспособност по
геодезия и кадастър”, като по този начин защитава интересите на гражданите, на гилдията
и подпомага по-добрата конкуренция на пазара на геодезически услуги, независимо дали

те са в областта на инвестиционното проектиране или извън нея. Печата на КИГ се издава
въз основа на заповед от Агенцията по геодезия, кадастър и картография, където
кандидатите за правоспосбност се оценяват от комисия. Предложението за промяна на
закона предвижда в тази петчленна комисия да има трима представители на КИГ.
Искам да обърна вниманието Ви върху факта, че единствено инженерите по
геодезия в момента членуват в две камари – КИГ и КИИП – и плащат два членски вноса.
Цялата геодезическа гилдия подкрепя предложените промени в ЗКИР за съсредоточаване
на изпълнението на всички геодезически дейности от членовете на КИГ и смятаме, че
законодателя ще постъпи изключително професионално приемайки предложените
изменения. Още веднъж искам да обърна вниманието Ви върху факта, че това ще доведе
до по-голям контрол върху качеството на геодезическите работи и респективно до поголяма защита на потребителите на тези услуги.
Бих желал да Ви запозная накратко с Камарата на инженерите по геодезия (КИГ). В
момента в КИГ членуват 446 инженери геодезисти. КИГ има покана от FIG
(Международна Федерация на Геодезистите) да стане член на FIG, което официално ще
стане на конгреса на FIG в периода 15-19 юни 2008 г., в Стокхолм. В началото на юли,
КИГ ще бъде посетена от председателя на федерацията на европейските геодезисти
Geometer Europas (GE)- г-н Алън Гудет, който ще се запознае с дейността на камарата.
КИГ вече има и покана за членство в GE, и ще бъде приета през септември 2008 г., на
конгреса на GE в Страсбург.
Още веднъж бих искал да подчертая, че цялата геодезическа гилдия, с нетърпение
очаква приемането на предложените поправки в ЗКИР, които дълбоко подкрепя. В този
дух, бихме искали да предложим на законодателя да приеме предложените изменения на
ЗКИР.
В заключение бих искал да Ви уверя, че УС на КИГ е отворен за дискусии и срещи по
всички въпроси, касаещи нашите специалисти.

