ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
ЗА ПЕРИОДА 25.01.2007 – 31.12.2008Г.
Управителният съвет на Камара на инженерите по геодезия, на
основание чл. 40, ал. 2 от ЗГК свиква редовно Oбщо събрание на 30.01.2009г.
/петък/ от 13.00 в хотел „Планета” град Слънчев бряг при следния дневен ред:
1. Регистрация на присъстващите от 12.00 до 13.00;
2. Откриване от председателя на Камара на инженерите по геодезия
инж. Ангел Янакиев;
Отчетният период обхваща втората година от управление на УС на КИГ.
Може да се отчете постигане на голяма част от приоритетите, които си
поставихме на миналото Общо събрание. Може да се поздравим с членство в
FIG Международната федерация на геодезистите и очакваме окончателното
решение за членство в Geometer Europas. За съжаление все още не са приети
от Народното събрание промените в Закона за геодезията и картографията, но
ще продължим да работим в тази насока и през тази година. Успяхме да
достигнем и минем проектния брой членове за 2008г. Надяваме се, че със
срещите които бяха проведени с депутати и получените от тях уверения за
подкрепа ще успее да се гласува Закона в Народното събрание.
В 13.00 часа регистрираните присъстващи бяха 15 души и поради липса
на кворум заседанието беше отложено за 14.00 часа. Заседанието беше
открито в 14.00 часа при наличие на кворум - присъстващи 75 делегата и 14
регистрирани членове и много членове, които не се регистрираха Общото
събрание беше открито и председателя запозна присъстващите с дневния ред:
1. Регистрация на присъстващите от 12.00 до 13.00;
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 на Камарата от 25.01.2008 до 31.12.2008
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 Правилник за използване на логото на Камарата;
7. Приемане на Правилник за награждаване със звания и отличия на
Камара на инженерите по геодезия
8. Предложения за делегати за Комисиите на FIG;
9. Обсъждане на бъдещи приоритети пред КИГ за 2009г.;
10. Приемане на бюджет за 2009г.;
11. Разни.

Дневният ред бе предложен на обсъждане и допълнения – такива не
постъпиха. Така предложения дневен ред беше подложен на гласуване
Гласуване: със “ЗА” – 75; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 . Въз
основа на получените резултати Дневния ред на Общото събрание беше приет
единодушно.
За изтеклата година Управителният съвет е провел 3 редовни
заседания. 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.
3. Отчет от председателя на Камара на инженерите по геодезия за
извършената дейност на Камарата от 25.01.2008 до 31.12.2008г.
3.1 Административна дейност в странта
3.1.1 Областни колегии
През тази година беше извършена административна дейност по
сформиране и създаване на действащи областни колегии на територията на
страната.
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В своята дейност за утвърждаване на Камарата срещнахме неразбиране
и известна съпротива от КИИП за промените в ЗКИР, но бяха предприети
съответни действия.
В отговор на писмо изх.NК-031/30.04.2008 от председателя на Камара на
инженерите в инвестиционното проектиране инж. Стефан Кинарев относно
проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър председател на Камара на инженерите по геодезия, след консултация
с членовете на УС, КС, КПЕ изпрати писмо (изх. N 67/ 13.06.2008г.) 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. Същият текст беше публикуван във вестник „Строителство
градът” брой 25(563) от 23-29 юни 2008г, също така и на електронната страница
на Камарата в раздел документи.
В отговор на изпратените писма получихме отговор от Комисията за
защита на потребителите.
3.1.4 Награждаване на завършващите студенти по геодезия
към Университет по архитектура, строителство и геодезия
На 30.10.2008г на връчването на дипломите на студентите в
геодезическия факултет при Университет по архитектура, строителство и
геодезия присъства Секретарят и от името на Камарата награди отличниците с
книга „Атлас – Българските земи в европейската картографска традиция (III –
XIX)”
3.1.5 Услуги за членовете на Камарата
Членове на Камарата на инженерите по геодезия може да се възползвате от
следните услуги:
1. могат да се абонират с отстъпка за списание „Геомедия” за сумата от
15лв.
2. безплатно
за
електронния
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3.2 Административна дейност за приемането
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3.2.1 Членство в Международната Федерация на Геодезистите (FIG)
За постигане на приоритетите приети от Общото събрание на Камарата,
Председателя и секретаря взеха участие в Международен конгрес на
геометрите и геодезистите от Европа и Девети национален конгрес Top-cart
2008 във Валенсия и Работната седмица на Комисия 3 на FIG. Бяха
осъществени контакти с представители от Арабския свят, Белгия, Гърция,
Испания, Кения и Турция. Беше подадено заявление за членство на Камарата
във FIG. В съответствие с Устава на FIG, те са изпратили писмо до Съюза на
геодезистите и земеустроителите в България за становище. На 14.04.2008 /
понеделник / инж. А. Янакиев в качеството си на Председател на КИГ
присъства на заседание на СГЗБ, на което след дебати се е взело решение да
се даде положително становище за членството на КИГ в FIG. Беше поставен
финансов въпрос КИГ да спонсорира участието на представител на СГЗБ на
някоя по срещите на FIG. Затова на заседанието на УС на 24.04.2008г беше
взето решение Камарата да поеме една такса за участие на представител от
СГЗБ – за Конгрес или Работна седмица.
Лично по настояване на д-р. Криси Поциоу – председател на Комисия 3 и
представител на АССО в съвета на FIG председателя, заместник председателя
и секретаря присъстваха на Работната седмица на FIG 2008 в Стокхоу, Швеция
от 14.06 до 20.06.2008г. На Общото събрание на Международната Федерация
на Геодезистите (FIG) на 15.06.2008г. Камара на инженерите по геодезия беше
приета за асоциация член. На второто заседание на Общото събрание като
новоприета асоциация член Камарата имаше право на глас в проведените
избори за двама вице президенти и Председатели на Комисии. При

проведените избори от кандидатите за вице президент бяха избрани Иян
Гриинуеи /Iain Greenway/ от Обединеното Кралство и Тео ЧиХай /Teo CheeHai/
от Малайзия. Техният мандат започва от 2009 до 2012, като те ще заместят в
Съвета Вицепрезидента Пол ван дер Молен Холандия и Кен Алред Канада,
които напускат в края на 2008. Новите председатели на Комисии са:
• Комисия 1 Професионални стандарти и практики Леони Нюнам
Австралия
• Комисия 2 Професионално обучение д-р. Стевен Франк САЩ
• Комисия 3 Пространствено информационно управление проф. Ерач
Доитшер Израел
• Комисия 4 Хидрография д-р. Мишел Сутерланд, Канада
• Комисия 5 Позициониране и измерване Микаел Лилйе, Швеция
• Комисия 6 д-р. Гетин Уян Роберт, Обединено Кралство
• Комисия 7 Кадастър и управление на земя Даниел Робердже, Канада
• Комисия 8 Пространствено планиране
• Комисия 9 Оценка и управление на недвижими имоти
• Комисия 10 Конструктивна икономика и управление д-р. Франсис
Плимер, Обединено Кралство
Като асоциация член Камарата плати членски внос в размер на 1744
евро за 2008. Членският внос за 2009 е 4,18 евро на член, а одобрения за 2010
е 4.30 евро.
3.2.2 Членство в Geometer Europas
В периода 7-9 юли 2008 в София на посещение на Камара на инженерите
по геодезия бяха г-н. Алан Гудет Председател на Geometer Europas и г-н Рафик
Кури секретар на Geometer Expert Франция, във връзка с членството ни в
Geometer Europas. По време на срещите бяха обсъдени освен целите и
дейността на двете организации и различни насоки за сътрудничество.
Geometer Europas е организация на частните геодезисти в нея членуват
следните организации:
•

Франция: Geometre Expert Foncier

•

Австрия: Ingenieurkonsulent fur Vermessungswesen

•

Швейцария: Patentierter Ingenieur-Geometer

•

Германия: Offentlich bestellter Vermessungsingenieur

•

Белгия: Geometre Jure

•

Дания: Parktiserende Landinspektor

•

Люксембург: Geometre-Officiell

Единствено белгийската организация има членове държавни служители.
Като едно от основните условия за приемане на организацията ни като
член е подписването на Многостранното споразумение за взаимно признаване
на квалификацията.
Споразумението вече е подписано от дванадесет страни между, които
Франция, Австрия, Швейцария, Германия, Белгия, Дания, Люксембург, Гърция,
Румъния, Чехия, Словакия и Литва. То е подписано от националните

организации. Едно от основните предимства за членовете на Камарата след
подписването на Многостранното споразумение е това, че те ще могат да
бъдат равноправни на трудовия пазар в Европейския съюз, когато са наемани
от частни работодатели.
В Страсбург на 17-19 септември 2008г. се проведе първият конгрес на
европейските правоспособни геодезисти организиран съвместно от OGE
(Камара на правоспособните геометри експерти – Франция), CLGE (Съвет на
Европейските геодезисти) и GE (Европейски геометри), на които присъстваха
инж. Ангел Янакиев председател на КИГ, инж. Румен Георгиев заместник
председател на КИГ и ланд. арх. Десислава Вълева секретар на КИГ.
С решение на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия
от Протокол 6 от заседанието на 18.07.2008г. Председателя на Камарата
подписа Многостранното споразумение за взаимно признаване на
професионалната квалификация на частно назначаваните геометри. С това се
признава производствената практика на българските геодезисти и те може да
бъдат равноправни на трудовия пазар в Европейския съюз.
Решението за приемането на Камарата на инженерите по геодезия за
член на Geometer Europas е взето на техния съвет през декември. На наше
запитване секретара на CLGE отговори, че се извинява за закъснението, но е
много зает, г-н. Жан-Ивес Пирлот е представител и в Европейския съюз.
Geometer Europas и CLGE са взели решение да се обединят. В CLGE
членува Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и ако станем
членове ще е добре да се създаде смесена комисия от двете организации,
които да представляват България. За тази цел се проведе предварителна
среща с Проф. Милев да се обсъдят различни варианти.
На подобни международни събития е добре да има представител на
Камарата, защото се разискват практически въпроси. Има решение, според
което във всички страни от Европейския съюз могат да участват равноправно
всички геодезисти в търгове, пазара на труда.
Основната цел на Конгреса беше да се подобри репутацията и да се
популяризира геодезическата професия в Европа сред Европейските
институции и потребителите в Европейския съюз.
През последният ден на конгреса бяха приети следните три препоръки от
президентите на CLGE Хенинг Елмстроем, OGE Пиер Биболе и Geometer
Europas Алан Гуде.
Препоръките са свързани с насърчаване на Висшето образование и
установяване на система за поддържане на Професионалното развитие, за да
се усъвършенстват в новите технологии и да се намерят подходящи методи за
прилагането им в различни сфери.
На национално равнище във всяка страна и на Европейско равнище да
се приеме Кодекс за професионална етика в съответствие с действащото
законодателство.
Тези Кодекси за професионална етика ще имат за основа ценностите на
честността, почтеността, отговорността, безпристрастието, независимостта и
запазването на професионална тайна, за да осигурят услуги с еднакво качество
във всички части на Европейския съюз.

Те освен това препоръчват приемането на специфични квалификации, за
да се отговори на хомогенния и прозрачен подход за поставените изисквания от
конкретните и неограничени нужди на потребителите.
Те препоръчват, във всяка страна да има Застраховка Професионална
Осигуреност.
Европейските геодезисти декларират своята готовност да засилят своите
професионални организации, както на национално така и на Европейско ниво.
Геодезистите от Европейския съюз декларират своята готовност да
работят съвместно и със заинтересованите власти, на национално и
Европейско ниво, да направят законите за земята и недвижимото имущество по
последователни в Европа и по разбираеми за потребителите.
Те предлагат потребителските асоциации да се обвържат с този
стремеж, за да може да се отговори на най-неотложните нужди на
потребителите.
Ако искаме да бъдем членове на Geometer Europas автоматично се
съгласяваме с тези препоръки и трябва да ги изпълняваме.
Беше дадено интервю за „Геометър” европейското списание за
геодезистите на тема: Развитието на геодезията в България.
Разходите за посещението във Валенсия, Стокхолм и Страсбург на инж.
А. Янакиев и Р. Георгиев, като Председател и Заместник председател се
поемат от тях лично, без да натоварват бюджета на Камарата.
3.2.3 Международни проекти в който Камарата е била поканена да
вземе участие
На посещение на Камарата по инициатива на Агенция по геодезия,
кадастър и картография се състоя предварителна среща с делегация от
Холандия за проект МАТРА. Проекта се отнася за организиране на форум, в
който да участват Агенция по кадастър, Агенция по вписванията, Министерство
на земеделието, Камара на нотариусите, Камара на инженерите по геодезия и
Сдружение на общините и да бъдат обсъдени проблемите по създаване на
единен кадастър и неговото поддържане. Основните въпроси бяха свързани с
мнението ми за Агенция по кадастър и Агенция по вписванията и контакта,
които сме имали с тях като председател на Камарата, юридическо лице и
физическо лице. Удобството на информацията, която представят.
Бяха обсъдени различни варианти за поддържане на кадастрална карта,
като моето мнение е, че Агенцията не може да се разрасне толкова много, за
да може сама да извършва поддържането, защото е държавна структура и
поддържането трябва да се предостави на частни геодезисти след конкурс и
одобряване с необходимите професионални качества. По този начин
обслужването на потребителите ще бъде възможно най-близко до тях и те ще
се обслужват по бързо – няма да е необходимо до отиват до областен град за
необходимата им услуга. Като в същото време Агенция по кадастър остава
контролиращ орган.
Беше разгледан въпроса къде е мястото на геодезическите фирми във
веригата от участници на пазара на недвижими имоти. Моето мнение, е че
веригата в момента е триъгълник с участници – купувач, продавач и нотариус, а

трябва да стане квадрат с участници - купувач, продавач, нотариус и геодезист,
които да гарантира, че продавания имот е същият който продавача показва.
Като Агенция по кадастър е в началото с началната информация, извършва се
сделка и Агенция по вписванията е в края, при регистрацията. Геодезиста
трябва да проверява коректността на продавания имот, да се яви като
помощник на нотариуса, човек които го предпазва от грешки.
Дори при срив на пазара броят на сделките с недвижимо имущество
може да намалее и от 450 000 да стане 350 000, но и тогава с една минимална
такса в геодезическата глидия ще влезе една много сериозна сума средства.
Продължителността на проекта е 2 години, като това е първата фаза, в
която се изследва мнението на потенциалните участници, да се съберат всички
участници на семинар и ако след това все още има желание да се организира
пътуване до Холандия, за да се види как такива форуми работят там. Какви са
задачите, целите на потребителските форуми. Подобни форуми се организират
вече 14 години като всички членове допринасят за подобряването на
обслужването, основната полза е за обществото, но и за всеки отделен
индивид
Двете теми, които трябва според моето мнение да влязат в дневния ред
са:
Включването на геодезист във веригата за сключване на сделка с
недвижим имот
Отиване на услугите на Агенция по кадастър до най-ниско ниво и начини
за постигане на това.
Основната ми цел като Председател на Камарата е просперитета на
гилдията, а включването на геодезист във веригата за покупка на недвижим
имот би довела до значителен годишен приход за гилдията.
Бяха пуснати първите обяви за работа на електронната страница на
Камарата.
Развитието на Камарата е добро. Членовете за изтеклата година са се
удвоили и за 2009 е заложен броят им да достигне до 500 члена. При срешите
проведени с депутати на въпрос да дадат пример с други специалисти, които
членуват в две организации – те не са успели. Ще продължи да се работи по
промените в закона, но Камарата няма вина за това ще те не са внесени с
Народното събрание, а Агенция по геодезия, кадастър и картография е
направила всичко възможно.
Беше дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не се направиха.
4. Отчет от председателя
извършената дейност;

на

Контролния

съвет

за

Контролния съвет е участвал във всички заседания на Управителния
съвет, като е съблюдавал вземаните решения да не са в противоречие на
Устава и решенията на Общото събрание. През изтеклия отчетен период бяха
взети две ключови решения:
• писмото отговор на писмото
инвестиционното проектиране

на

Камара

на

инженерите

в

• подписването на Многостранното споразумение за признаване на
професионалната квалификация.
Те бяха подкрепени от членовете на Контролния съвет.
Извършен беше контрол върху финансовите отчети, който не констатира
нарушения.
5. Отчет от председателя на Комисията по професионална
етика за извършената дейност;
Председателят на Комисията по професионална етика инж. В. Коцева
отсъстваше и отчета на Комисията беше представен от член на Комисията инж.
Стефан Киримидчиев.
Комисията по професионална етика е участвал активно във всички
заседания на Управителния съвет на 10 април, 18 юли и 16 октомври 2008 и е
провела две извънредни заседания на 02 април и 16 декември 2008 във връзка
с постъпили жалби.
Първото беше на 02.04.2008г. по молба с вх. №702/ 17.03.2008 по жалба
на юридическото лице “Геодезическо проектиране “ ООД - гр. Шумен за
нарушение по чл. 29, ал. 2, т. 1 и 4 от Устава на КИГ и нарушение на чл. 10, ал.
3 от Кодекса по професионална етика при КИГ от страна на ЕТ “Диян Златев–
98“ гр. Шумен.
На основание чл. 29 от Кодекса по професионална етика Комисията по
професионална етика взема решение да изпрати с писмо до заинтересованите
страни своето решение. Предлага по чл. 31 от Кодекса по професионална етика
председателят на Комисията по професионална етика да уведоми, че
нарушението е разгледано от Комисията по професионална етика.
Молбата от “Геодезическо проектиране“ ООД - гр. Шумен с искане да се
наложи наказание - отнемане на лиценза на ЕТ “Диян Златев–98“ - гр. Шумен
не може да се удовлетвори, защото според ЗКИР чл. 21, ал. 1, т. 5
правоспособността се загубва само за нарушения, които са установени с акт от
служебно лице, назначено от Изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, кадастър и картография и са в съответствие със ЗКИР и ЗГК.
Нарушения по Закона за обществените поръчки (ЗОП) не са основание за
заличаване от регистъра на правоспособните лица.
На 16 декември се проведе извънредно заседание Комисията по жалба с
вх. №1065/06.11.2008г. и с продължение под №1069/25.11.2008г на
физическото лице Кирил Георгиев срещи служителя във фирма „Геопрециз
Инженеринг” с управител инж. Георги Райнов, инженер Николай Колев. На
заседанието присъстваха инж. Николай Колев и инж. Георги Райнов, въз основа
на тяхното изслушване и представените доказателства се взе следното
решение: няма нарушения от страна на геодезическата фирма „Геопрециз
Инженеринг” и нейните инженери. От приложеното становище на Общинска
служба по земеделие - гр. Провадия, копие от което е приложено към
Протокола, се изясни, че промените в контурите на имот № 021030 в
землището на с. Венчан и неговата площ е 6,025 дка.

Отчетите от Председателите на Управителния съвет, Контролния съвет и
члена на Комисията по професионална етика инж. Стефан Киримидчиев бяха
предложени за обсъждане. Не бяха направени коментари и отчетите бяха
подложени на гласуване.
Гласуване: със “ЗА” – 75; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 . Въз
основа на получените резултати отчетите от Управителния съвет, Контролния
съвет и Комисията по професионална етика бяха приети единодушно.
Всички знаем, че организатор на Празника на геодезиста е Асоциация на
геодезическите фирми, с тях се проведоха срещи, на които беше обсъден
въпроса дали Общото събрание на Камарата да се проведе на Празника на
геодезиста. Беше изпратена анкета до всички членове на Камарата с въпрос
дали двете събития да се проведат на една и съща дата. Повечето от
членовете бяха съгласни, само седем от членовете не бяха съгласни. Това е
момента, в който всички сме се събрали и е добре да решим за мястото на
следващото Общо събрание. Следващото събрание да се проведе на Празника
на геодезиста, защото е само отчетно, а за 2010 година ще се проведе отделно,
защото ще бъде отчетно изборно. Предложението беше прието.
6. Приемане на Правилник за използване на логото на
Камарата;
Във връзка с регистрацията на логото в Патентното ведомство трябва да
се приеме Правилник за използване на логото на Камарата. При
разработването на настоящия вариант беше използван правилника на FIG,
като основните точки са в съответствие с Устава на Камарата. Правилникът
беше разгледан първоначално на заседание на УС, КС и КПЕ на 16.10.2008г и
след направените промени от инж. Н. Цанев беше прието да се предложи за
разглеждане на Общото събрание и да се подложи на гласуване. Правилникът
беше разпространен на електроните пощи на членовете и публикуван в
списание „Геомедия”.
инж. К. Костадинов – има неточности свързани с това, че всичко трябва
да се обоснове законово и при цитиране на членове от Устава да е записано в
Правилника, че от Устава.
Да се приеме предложения Правилника за използване на логото на
Камарата и да се даде мандат на Управителния съвет за промени, които ще се
обсъдят на следващото заседание на Управителния съвет. Заседанията на
Управителния съвет са публични и могат да присъстват всички жалеещи и инж.
К. Костадинов е поканен да присъства и да направи своите предложения за
промени в Правилника за използване на логото на Камарата.
Гласуване: със “ЗА” – 75; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 . Въз
основа на получените резултати Общото събрание приема предложения
вариант и дава мандат на Управителния съвет за промени в Правилника за
използване на логото на Камарата.
7. Приемане на Правилник за награждаване със звания и
отличия на Камара на инженерите по геодезия
Във връзка с поставен въпрос за приемането на почетен член от
Областна колегия Разград беше възложено изработването на Правилник за

награждаване със звания и отличия на Камара на инженерите по геодезия на
членовете на Комисията по професионална етика. Автор на предложения текст
е доц. В. Коцева. Правилникът беше разгледан първоначално на заседание на
УС, КС и КПЕ на 16.10.2008г и след направените промени от инж. Н. Цанев
беше прието да се предложи за разглеждане на Общото събрание и да се
подложи на гласуване. Правилникът беше разпространен на електроните пощи
на членовете и публикуван в списание „Геомедия”.
Да се приеме предложения Правилник за награждаване със звания и
отличия на Камара на инженерите по геодезия и да се даде мандат на
Управителния съвет за промени, които ще се обсъдят на следващото
заседание на Управителния съвет
инж. Р. Георгиев – промените в правилниците да се изпращат на
електронния адрес на Камарата и писмен вид.
Гласуване: със “ЗА” – 75; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 . Въз
основа на получените резултати Общото събрание приема предложения
вариант и дава мандат на Управителния съвет за промени в Правилник за
награждаване със звания и отличия на Камара на инженерите по геодезия.
8. Предложения за делегати за Комисиите на FIG;
Трябва да се изберат делегати за десетте Комисии, които трябва да
участват в Работните седмици и Конгресите и когато е възможно в Работните
срещи организирани от отделните Комисии.
Изискванията към делегатите са:
1) Владеене на английски език / говорим задължително, предимство е
писмения/
2) Да имат възможност да поемат разходите си за участие на
форумите организирани от FIG или да бъдат спонсорирани от
работодател, защото за момента Камарата не може да си позволи
да поеме разходите на делегатите
инж. Ал. Лазаров – за коя Комисия е кандидата и друго важно условие е
кандидата да има душа и сърце за работа. Рядко Комисиите имат отделни
срещи от тези на Работната седмица или Конгреса и разходите ще са за едно
събитие годишно.
инж. А. Янакиев – Две са основните неща, за които вълнуват световната
геодезическа гилдия. Първо как да обслужват по- добре гражданите и второ как
да получат полагаемото им се възнаграждение за услугата.
основната цел на световните геодезисти е как да стоят малко над
средното ниво, като същевременно държат на качеството на продукцията и се
работи за развитието на науката и новите технологии.
Постъпи предложение от Областна колегия Стара Загора да бъде избран
за делегат инж. Гинчо Петков Костов за Комисия 5, приложените документи са в
Приложение 1.
Нови предложения за делегати може да се отправят към Управителния
съвет и те ще бъдат разгледани.

Предложението да бъде избран за делегат инж. Гинчо Петков Костов за
Комисия 5 беше подложено на гласуване.
Гласуване: със “ЗА” – 75; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 . Въз
основа на получените резултати Общото събрание приема да предложи на FIG
инж. Гинчо Петков Костов за делегат за Комисия 5.
9. Обсъждане на бъдещи приоритети пред КИГ за 2009г.;,
Тъй като Камарата се стреми да е водеща национална неправителствена
организация по теми свързани с геодезията, КИГ трябва да си сътрудничи с
водещите организации на международно ниво като FIG, GE и CLGE и другите
национални организации. За това трябва да се стремим да допринасяме за
решаването на проблемите, които те са си поставили и с това да работим за
една по добра организация в нашата страна. Едновременно с това Камарата
трябва да си сътрудничи с политици на национално ниво, за да подобри и
засили позициите на геодезическата гилдия – нейната роля и услуги за
обществото. Освен това трябва да се работи в диалог с другите национални
организации Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Камара на
инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите, Камара на
нотариусите и всички останали неправителствени организации, с които имаме
допирни точки. Разбира се че ще продължим да работим и по проблемите пред
които се изправя всеки отделен член в ежедневната си работа. Постигайки
поставените си приоритети ние бихме искали с нашите възможности да
гарантираме просперитет за всеки отделен инженер геодезист.
1) Активното участие на Международни конгреси
2) Организирането на квалификационни курсове
3) Работа по разработването на проекта МАТРА
4) Членовете да станат 500
Това са приоритетите, които си поставяме, като предложения може да
постъпват на електронния адрес на Камарата.
Основната насока, по която ще се работи е с Камарата на нотариусите.
Голяма част от нотариусите подкрепят идеята всеки нотариус да има за
консултант геодезист, чиято роля ще бъде да провери и установи дали това в
действителност е обекта на сделката. Проведени са разговори тази точка да се
включи към окончателното предложение на бенефициента на програмата.
инж. Н. Бадев – предложи да остане и не изпълнения приоритет от 2008
за промените в ЗИКР и представи предложението на Областна колегия
Пловдив за приоритети пред КИГ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПЦИЯ ОТ КИГ ЗА ОКАЗВАНЕ
НА ПОМОЩ НА СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ПРИ ПОДДЪРЖАНЕТО НА КККР И АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
НА КЛИЕНТИ

Геодезическата колегия от Област Пловдив на свое събрание разгледа и
прие да направи предложение пред Камарата на инженерите по Геодезия да се

разработи концепция за оказване на помощ на СГКК при поддържането на
влезли в сила КККР и административното обслужване на клиенти.
1. Геодезическата колегия от Област Пловдив предлага тази концепция да
залегне като приоритет в
плана за 2009 г. на КИГ, която да бъде приета максимум до края на
шестмесечието.
2. Да се избере работна група , която да подготви разработка за
концепцията. След приключване на
разработката, тя да бъде обсъдена във всички областни колегии и предложена
на Управителния съвет за приемане.
3. Същата да се внесе в АГКК - София за разглеждане, одобрение и
изпълнение.
4. КИГ да подготви предложение пред АГКК при поддържане на влезлите в
сила КККР,
геодезическите дейности да се извършват само от лицензирани специалисти
членове на КИГ притежаващи печат. Предложенията да послужат за издаване
на указания от АГКК пред СГКК за изпълнение.
МОТИВИ:
Геодезическата колегия от Област Пловдив, счита, че с огромното и много
бързо нарастване на обема работа в СГКК при поддържането на влезли в сила
КККР
и административното обслужване на клиенти ще доведе до
невъзможността на СГКК да се справят, оттам ще нарасне недоволството в
обществото и ще се компрометира геодезическата гилдия и в частност КИГ.
Предложените осем точки като приоритети пред КИГ бяха подложени да
гласуване.
Гласуване: със “ЗА” – 74; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 . Въз
основа на получените резултати Общото събрание приема така представените
приоритети пред КИГ.
10.

Приемане на бюджет за 2009г.;

Настоящото финансово положение на Камарата може да се приеме за
относително добро. Но трябва да се обърне внимание върху някои
обстоятелства. Първото е, че има колеги, които не са си подновено членство. В
края на 2007г. членовете са били 245 и приходите от тях са били 53099.69. 71
от членовете от миналата година не са си подновили членството, тревожен е
факта че голяма част от не подновеното членство е в цели областни колегии –
Варна, Габрово, Кюстендил, Сливен и Шумен.
1.
2.
3.

Приходи за 2008 от 425 члена
Разходи за 2008 от 425 члена
Наличност

79414,08
40550,09

90011.57
59257.60
67277.10

Наличността в банковата сметка на КИГ до 31.12.2008г. е 67277.10 в това
число 2350.00 за членски внос за 2009г.
ПРОЕКТО БЮДЖЕТ ЗА 2009Г.
Приходи за 2009 от проектни 500 члена 425
члена от 2008 и 100 нови членове от които 70 с
право да ползват печата за правоспособност от
КИГ
От годишен членски внос
От встъпителна вноска
Право за ползване на печат за правоспособност
от КИГ от 2008
Право за ползване на печат за правоспособност
от КИГ от 2009
Всичко приходи за 2009
Разходи за 2008 за 500 члена по 85лв.

500*50
100*50
288*100

25 000
5 000
28 800

70*150

10 500

500*85

69 300
42 500

През 2009г се предвижда приходите на Камарата да се формират от
членския внос за 500 член и да се кандидатства съвместно с Агенция по
геодезия, кадастър и картография по фондове за организиране на курсове за
повишаване на професионалната квалификация.
Така изготвения проекто бюджет беше подложен на гласуване.
Гласуване: със “ЗА” – 75; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 . Въз
основа на получените резултати Общото събрание приема проекто бюджета на
КИГ за 2009г.
11.

Разни.

Във връзка с предложението от Областна колегия Благоевград да се
постави барелеф на проф. Пеевски на фасадата на сградата на НТС –
Благоевград, която носи неговото име беше поканен скулптор, които изготви
следната оферта:
1ви: Изработка на фасаден текст от черна ламарина, прахово боядисана
с 2,5-3,0см. Дистанционер и буква до 25см.
Обща цена до: 7000лв.
2ри: като 1ви вариант, но с малки букви и силуетен образ до 50см/ h
Обща цена до: 9000лв.
3ти: като 2ри вариант, но с ецван (реалистичен образ)
Обща цена до: 9800лв.
4ти: изработка на мраморна плоча с барелеф до 120/ 80см
Обща цена до: 10000лв.
При комбиниране на варианти 1 и 4 Обща цена – 16 000лв.
При комбиниране на варианти 2 и 4 Обща цена – 18 000лв.
При комбиниране на варианти 3 и 4 Обща цена – 18 500лв.

Представената оферта, е доста скъпа и ще се потърсят други варианти,
защото едва ли скоро ще има възможност да се постави надпис с името на
такова светило в геодезията на обществена сграда.
Заплатата на секретар в момента бруто е 400лв. От 05.02.2009г.
секретаря напуска, проведени са разговори с колешка, което е студентка.
Предложението на Председателя на Камарата за увеличение на заплатата на
секретаря е минимално 500лв.
инж. Г. Чонов – заплатата да се увеличи на 600лв.
инж. А. Янакиев – докато съм Председател на Камарата няма да
получавам определеното ми възнаграждение от 500лв. месечно
Предложението за заплата на секретаря на КИГ да стане 600лв. за
половин работен ден беше подложено на гласуване.
Гласуване: със “ЗА” – 75; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 . Въз
основа на получените резултати Общото събрание приема заплата на секретар
на КИГ за 2009г. да е 600лв.
Постъпили са следните подложения от Областните колегии:
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Предложение за определяне часовото време за получаване на услуги –
материали от СГКК - гр. Велико Търново от членовете на Камара на
инженерите по геодезия.
Предложеното регламентираното часово време за обслужване на
членовете на колегията е както следва:
Понеделник, сряда и петък – от 09,00 до 11,00ч.
Вторник и четвъртък – от 15,00 до 17,00ч.
Да се внесе предложение в АГКК – гр. София и общините,
удостоверяването на дейностите по геодезия и кадастър да бъде с печат от
Камара на инженерите по геодезия и регламентирането му по законодателен
път.
ВИДИН
Да се гласува процент за връщане в Областните колегии.
Областните колегии нямат право на сметка и печат. До стабилизиране на
финансовото състояние на Камарата да не се връща процент в Областните
колегии. Разходите трябва да се одобрят от Управителния съвет, а
Председателя няма право да одобрява разходи.
Гласуване: със “ЗА” – 71; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4 . Въз
основа на получените резултати Общото събрание приема за 2009г да не се
правят отчисления за Областните колегии.
РАЗГРАД
1. т.23 от глава III да отпадне до създаване на система за регистрация на
договори изпълнител – възложител.

МОНТАНА
Предложение 1: 25% от членския внос на Областната колегия да отиват
за централното ръководство на Камарата, 75% да остават в Областната
колегия. Командировъчните на делегатите на Общото събрание и на
председателите на Областните колегии за присъствие на съвети, събрания да
се поемат от КИГ
Предложение 2: поне два пъти в годината КИГ да организира безплатни
семинари по Нормативната уредба, изменения и други, във връзка с работата
геодезическата гилдия.
Предложение 3: да се изработят печати на Областната колегия, за да
може предложенията да бъдат внасяни в институциите в официален вид.
Предложение 4: да се постигне решение относно абсурдното членство и
свързаното с това – заплащане на 2 членски вноса, в КИГ и КИИП, т.е. да
членуваме само в една комара.
КЮСТЕНДИЛ
1. точна дата за членски внос
2. гратисен период от три месеца при условие че не е платен членски
внос и впоследствие глоба, а не пререгистрация на неплатилите.
Предложението за 2009г. да не се правят отчисления към Областните
колегии беше подложено на гласуване.
Членският внос за съответната година по Устав се плаща до 15 март, но
за да може да се плануват разходите за следващата година би било удачно да
този срок да се промени. За 2009г да се съкрати до 15 февруари 2009, а за
2010г. членския внос да се внесе до 20 декември 2009г.
Предложението за промяна в сроковете за плащане на членския внос
беше подложено на гласуване.
Гласуване: със “ЗА” – 74; “ ПРОТИВ “ – 0; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 . Въз
основа на получените резултати Общото събрание приема за 2009г членския
внос да се плати до 15 февруари, а за 2010г до 20 декември 2009г.
3. да се обединят колегите от бранша в една обща камара – КИГ,
като се направят необходимите промени в законодателното
устройство(ЗУТ)
4. участие в експертните съвети на общините на представители на
КИГ
5. участие на експертните съвети на АК в съответната област
6. КИГ да излезе с методика за препоръчителни цени за дейноста в
кадастъра и геодезията, а не минимални.
В немската практика в проектирането е задължително да има минимални
цени, защото тава дава защита на потребителя. Би било добре да има
препоръчителни цени, но Камарата не може да ги наложи като нейно решение,
защото се тълкува като противо конституционно. Препоръката, която може да
се отправи към колегите е да се следва Методиката и да се консултирате
помежду си. Потребителят отива при изпълнител и го пита можеш ли да

изпълниш тази услуга за тази цена и изпълнителя има право да приеме или
откаже.
Беше направено кратко прекъсване, за да може инж. Ц. Боев да се
обърне към събранието.
инж. Ц. Боев – в момента Агенция по геодезия, картография и кадастър
е открила 4 процедури за ортофото карта на черноморския район и процедури
за специализирани карти, кадастрални карти в тези три области. Това е една
голяма процедура по обем работа, сложност и средства. Ще се използват нови
методи за набиране на данни. До днес има обявени процедури за кадастрална
карта на част от останалите райони на София и кадастрална карта за някои от
общинските центрове. Но тази сутрин е станало ясно, че ще може да се
използва само процент от заложения бюджет. Откритите до момента процедури
са обезпечени, проблема е с осъществяването на цялостната програма за
развитие на АГКК, но въпроса е от компетенцията на Министерство на
финансите, а не на Министерство на регионалното развитите и
благоустройство или Агенцията.
Числеността на служителите на Агенцията няма да се увеличава.
Предвижда се откриване на първите процедури за outsource (външен източник).
Има постигнато принципно съгласие между Агенцията и Министерство на
земеделието и храните всички дейности нетипични за Министерството да се
прехвърлят към Агенцията, в това число карта на възстановената собственост,
изготвяне на технически задания за ортофото заснемане, методическа помощ
по проблеми на дейности свързани с геодезията, кадастъра и картографията.
Нещата ще започната постепенно и постъпателно да се случват.
Беше проведена първата среща на Междуведомствена комисия, в която
са включени представители на Национална пътна инфраструктура,
Министерство на земеделието, Национална железопътна инфраструктура,
Министерство на извънредните ситуации и Министерство на екологията за
проблемите в картата за възстановената собственост. С приемане на
кадастралните карти ще се прави проверка на контурите на възстановената
собственост.
Ще бъдат обявени процедури за кадастър на Републиканската пътна
мрежа и промяна на собствеността на тези обекти. НЕК ще обяви процедура за
заснемане на електропроводите в близост до Републиканската пътна мрежа.
Целта е да се комбинират усилията и финансовите възможности на
всички заинтересовани страни при отстраняване на грешките в картата на
възстановената собственост. За реализацията на този проект няма да отговаря
само Агенцията, а и всички заинтересовани страни.
За международното пространство ще се проведе среща на подкомисията
на Икономическата комисия, на която ще бъдат поканени ръководствата на
Камарата и Асоциацията.
Предстои пускането в експлоатация системата за отдалечена база данни
и картфонда, изпълнителите имат една година гаранция за експлоатация, след
което ще бъде дадена за поддръжка.
След изчерпване на темите от Дневния ред Председателя закри
заседанието.

Председател на Камарата
на инженерите по геодезия:
(инж. А. Янакиев)

