Указания за използване на логото на КИГ
Приети от КИГ Управителен съвета на ................. 2008
1. Предговор
Целта на тези указания са да изяснят процедурата как да се прилага
привилегията за използване на логото на КИГ за събития и публикации и/ или банково
индосиране на КИГ на пример за Указания и стандарти.
2. Използване от Камарата/ Общи положения
Чл.1. Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) като юридическо лице,
създадено по силата на закона, може да ползва колективната марка (Приложение № 1
– графично и словесно изображение) в пълния й регистриран обем.
Чл.2. (1) Всеки член на КИГ с право да ползва печат за правоспособност на КИГ,
може да ползва марката, изобразена на личния му печат за включващите се в
регистрирания й обем услуги от клас 42 на Международната класификация на стоките
и услугите, ако към момента на използване на колективната марка е вписан в
Регистъра на лицата с право да ползват печата за правоспособност на КИГ съгласно
чл. 7, ал. 2 от Устава на Камара на инженерите по геодезия.
(2) Правото на ползване на колективната марка не може да бъде прехвърляно
от лицата по ал. 1.
Чл.3. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 не могат да ползват марката за времето, през
което са отписани от Регистъра на лицата с право да ползват печата за
правоспособност на КИГ, поради:
1. наложено дисциплинарно наказание, съгласно чл.46, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от
Закона за геодезията и картографията;
2. искане за прекратяване на членството в КИГ, съгласно чл.11, ал.1, т.1 от
Устава;
3. не плащане на предвидените от Устава и решенията на Общото събрание
такса за вписване в Регистър на лицата с право да ползват печата за правоспособност
на КИГ.
4. загубване на правоспособността по чл. 21, ал. 1 от ЗКИР.
(2) В случаите съгласно предходната алинея, членовете на КИГ, предават
личния си печат за съхранение в КИГ най-късно до изтичането на 14 дни от настъпване
на някое от обстоятелствата по т. 1, 2, 3 и 4.
(3) Правото на ползване на марката се прекратява при смърт на лицето и не
преминава върху неговите наследници.
Всички официални материали издавани от камарата съдържат нейното лого, в
съответствие с одобрените от Управителния съвет формуляри.
Логото на Камарата не може да се използва за поставяне върху геодезически и
измервателни инструменти.
3. Събития
Политиката на КИГ за правото за използване на логото на КИГ и знака за
различни събития както следва:
Подкрепа от КИГ за национални и регионални конференции, конгреси и
симпозиуми като Камара
Решението дали КИГ ще е организатор, съорганизатор или спонсор на
събитието ще се взима от Управителен съвета на КИГ. Това се отнася, когато молбата
е дали КИГ като Камара подкрепя събитието. Управителен съветът също взема
решение за финансовите последствия (разделяне на приходите; възнаграждения за
използването на логото на КИГ да се направят на КИГ; финансова подкрепа
предоставена от КИГ за събитието; и спонсорство на пример за говорители).
Обикновено да се получи подкрепата на КИГ за дадено събитие се изисква КИГ да
участва във и/ или консултира по програмата. Освен това трябва да има ясен принос
от КИГ по време на самото събитие. Заявления да се използва логото на КИГ и знаци
за подобни цели трябва да се изпращат в офиса на КИГ.

Разрешението да се използва логото на КИГ свързано с всяко събитие, което е
организирано или съорганизирано от КИГ ще дава правото на КИГ да публикува
доклади от събитието на електронната страница на КИГ без никакви компенсации.
4. Публикации
Политиката на КИГ да разреши да се използва логото и знака (на пр. ) е както
следва:
Комерсиално използване на логото на КИГ за указания, публикации и др.
Молбата за използване на логото на КИГ за търговски нужди при публикации ще
бъдат изпратени до Управителен съвета (КИГ Офис), които ще се свържат с Комисията
по професионална етика, която имат експерти по темите. Комисията по
професионална етика ще бъде помолена да оценят дали публикациите отговарят на
научните, техническите и етичните норми, които КИГ очаква да покрият публикации
които подкрепя. Комисията по професионална етика ще съобщи на Управителен
съвета дали термини като „Подкрепено от КИГ” или „Препоръчано от КИГ” или някое
може да бъде използвано в тази връзка. Хонорара или таксите ще се изплащат на КИГ
Други публикации без търговска стойност
Разрешението да се използва логото на КИГ и знака за тези публикации ще се
взема от Управителен съвета на КИГ, Комисията по професионална етика или Офиса
на КИГ спазвайки политиката на КИГ. Професионалната/ научната стойност на
публикациите винаги ще се разглежда от Комисията по професионална етика.
Чл.5. Настоящите правила са приети на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за
марките и географските означения (Обн., ДВ, бр.81 от 14.09.1999 г.; попр., бр.82 от
1999 г.; изм., бр.28 от 2005 г.; изм. и доп., бр.43 от 2005 г.; изм., бр.94 от 2005 г., бр.105
от 2005 г., бр.30 от 2006 г.; изм. и доп., бр.73 от 05.09.2006 г. - в сила от 06.10.2006 г.)

