32-ра Генерална асамблея на FIG
Дневен ред
Понеделник- 4 май 2009г.

1.Откриване
Председателя Stig Enemark ще открие 32-ра Генерална асамблея на FIG
2.Проверка на присъстващите
Зам. председателя Matt Higgins ще проведе проверката на присъстващите
Забележка: Проверката ще бъде направена само за членуващите организации и
афилитираните(присъединените) членове. Участници, представящи академични членове,
корпоративни членове и кореспонденти, както и хонорувани председатели и членове ще
бъдат включени в списъците, но ще се регистрират преди началото на срещата. Призоваваме
членуващите организации да уведомят офиса на FIG за тяхното посещение, а и да
представят имената на своите представители и да посочат водача на делегациите си до 30
април 2009г. Моля да забележите, че само членуващите организации, които са заплатили
своят членски внос за последната година (и за предходните) ще бъдат допуснати да
гласуват на срещата. Списък с членуващи организации, които нямат право да гласуват ще
бъде публикуван на електронната страница на FIG до 20 април 2009г.
Приложения: 2 и 25 „Проверка на присъстващите”
Предложение: Присъстващите членове да бъдат записани в протокола.
Решение:
3.Избиране на водещи
Предложение: Генералната асамблея ще избере двама водещи, според практиката
установена на 22-рата Генерална асамблея, така че тези водещи да представят членуващите
организации, домакини на предходната и настоящата Генерална асамблея. Така Генералната
асамблея излъчва представител от ASPECT и Yaov Tal от ALSI за водачи на двете сесии на
Генералната асамблея.
Решение:
4.Приемане на дневния ред
Предложение: Да бъде приет дневния ред.
Решение:
5.Приемане на протоколите от 31-ата Генерална асамблея
Приложения: 5 „Протоколи от Генералната асамблея в Стокхолм през юни 2008г.
Предложение: Протоколите да бъдат приети както са записани
Решение:
6.Членство
6.1. Приемане на нови членове
6.1.1. AGEN- Асоциация на експертите по геодезия в Нигерия
Тази организация е представила формуляри за членство към FIG. Основана през
януари 2006г. по закона за кадастър, по настояще тя има 50 члена. Подадените документи
отговарят на изискванията за членство на FIG. Съвета е разгледал молбата и смята, че
въпросната организация отговаря на критериите за членство към FIG.
Приложения: Молба за членство от AGEN
Предложение: AGEN да бъде приета за член на FIG.
Решение:
6.2. Други въпроси по членството
Афилитирани (присъединени) членове
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Непал бе изключен от афилитираното членство към FIG в Стокхолм, поради
неизплатени такси за членство. След срещата на Отдела по геодезия, промени в структурата
на Непалското управление и заплащане на по-голяма част от дължимото, правителството на
Непал пожела да възобнови членството. Съветът възстанови афилитираното членство на
Непал.
След тази промяна, броя на афилитираните членове е 28.
Корпоративни членове
Съветът прие следните три компании за Корпоративни членове:
 Magellan Navigation, USA (Корпоративно ниво C)
 REIDIN.com, Обединени арабски емирства (Корпоративно ниво F)
 ORBITS Engineering Firm, Саудитска Арабия (Корпоративно ниво F)
Поради неплатен членски внос, съвета изключи следните корпоративни членове:
 SEDIC, Судан (Корпоративно ниво Е)
 Galileo Instruments, USA (Корпоративно ниво F)
Броят на корпоративните членове в момента е 35.
Академични членове
Съветът прие следните шест университета и институции за академични членове:
 Institute of land administration, Етиопия
 School of civil engineering and geosciences, Обединеното кралство
 Palestine Polytechnic University, Хеброн, Палестина
 National Research Institute of Astronomy & Geophysics, Египет
 Technion- Israel Institute of Technology, Израел
 Universal Autonoma de Nuevo Leon, Мексико
Съвета реши да изключи следните академични членове, поради закъснение с
членските такси с повече от 2 години.
 University of Mines and Technology, Китай
 Universidad de San Caelos de Guatemela, Гватемала
 Universiti Teknologi Malaysia, Малайзия
 Polytechnic University of Puerto Rico, Пуерто Рико
 University College of Lands and Architectural Studies, Танзания
 Istanbul Technical University, Турция
 Ferris State University, USA
Броят на Академичните членове след тези промени е 79
Предложение: Мерките, предприети по адрес на някои от членуващите
организации да бъдат отразени от Генералната асамблея.
Решение:
7.Доклад на председателя
Председателя е изготвил доклад за своите дейности в периода между двете
Генерални асамблеи. Той ще изнесе устен разяснителен доклад по време на срещата.
Приложения: 7” Доклад на Председателя”
Предложение: Генералната асамблея да приеме доклада на председателя.
Решение:
8.Промени в Съвета на FIG и отговорности на членовете на Съвета.
Генералната асамблея избра г-н Iain Greenway от Обединеното кралство и г-н Teo
CheeHai за зам. Председател на FIG за 2009-2012. В същото време мандата на г-н Ken Allred
от Канада и проф. Paul van der Molen от Холандия е изтекъл в края на 2008г.
Съветът дефинира отговорностите на всеки от членовете си, след началото на
управлението на новите зам. председатели Teo CheeHai и Iain Greenway през януари 2008г.
Преработеният списък със задълженията отговаря на професионалната квалификация на
членовете на Съвета, а също и на тяхното регионално разпределение.
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Приложения: 8 „ Задължения на членовете на Съвета 2009-2010г”
Предложение: Генералната асамблея да засвидетелства признателността си към г-н
Ken Allred и проф.Paul van der Molen за приноса им към организацията като членове на
Съвета. Да бъдат записани новите зам. председатели и да им бъдат връчени свидетелствата
за управление на FIG. Да се подкрепи списъка с отговорности на членовете на Съвета за
2009-2010г.
Решение:
9. Хонорувани членове
Канадския институт по геоматика предложи с Хонорувано членство към FIG да
бъде награден г-н Ken Allred. Той е бил предходния зам. председател на FIG (2005-2008г.) и
е част от актива на организацията повече от 25 години. Като добавка трябва да се спомене
неговия принос като:
 Председател на Комисия 1 (1994-1998) и зам. председател (1990-1994)
 Представител на Канада в Комисия 1- професионална практика от 1981
до 2005г.
 Член на комисията по организирането на симпозиума на FIG за
вземането на решения и LIS в Едмънтън 1984
 Член на целевите комисии на FIG за обмен на геодезически персонал,
подпомагане на синдикални организации
 Председател на Целевата комисия на FIG за Правителствените структури
 Директор на фондацията FIG (2005-2008)
 Постоянен участник в конгресите на FIG от 1977, където е представил
множество документи и е участвал в различни работни групи
Приложения: 9 Писмото за номиниране на г-н Ken Allred от Канадския институт
по геометика
Според Устава (чл.3.1.7) личности, които са подпомогнали развитието и
усъвършенстването на геодезическата професия на международно ниво могат да бъдат
посочени за хонорувани членове. Номинациите за това се извършват от членуващи
организации или от Съвета, който да я обсъди и предложи за гласуване на Генералната
асамблея.
Съветът е обсъдил предложението и реши да предложи на Генералната асамблея да
посочи г-н Ken Allred за хоноруван член на федерацията заради безупречната му работа на
различни постове и длъжности в услуга на федерацията.
Предложение: Генералната асамблея да посочи г-н Ken Allred за хоноруван член
на FIG.
Решение:
10. Избиране на председатели на Комисии 8 и 10 за 2009-2010г.
Според Уставът на FIG и вътрешните правила, Генералната асамблея избира
кандидати за председатели на комисиите на своите събрания две години преди Конгреса,
когато те автоматично стават председатели на комисиите за следващия мандат. На срещата в
Стокхолм бяха посочени всички останали кандидати, с изключение на тези за Комисии 8 и
10.
Съветът направи допитване за номинации за тези постове. За Комисия 8 бяха
получени две номинации:
 Г-н Wafula Nabutola, Кения
 Д-р Richard Sliuzas, Холандия
Приложения: 10 и 22 Форми за номиниране на кандидатите за председател на
Комисия 8
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Съветът оцени номинациите и заключи, че и двамата кандидати за добре
квалифицирани да председателстват Комисия 8 и поради това реши да предложи на
Генералната асамблея избор между двамата кандидата.
В първата сесия на Асамблеята, всеки кандидат ще има правото да представи себе
си и предложенията си за развитието на Комисията ако бъде избран в рамките на 3 минути.
Изборите ще се проведат в края на първата сесия на Генералната асамблея (4 май 2009г.)
Тъй като няма номинации за Комисия 10 и в случай, че не с намери кандидат до
декември 2009г., Съветът реши да предложи на Генералната асамблея в Сидни Комисия 10
да бъде заличена. При тези обстоятелства, дейностите на комисия 10 ще бъдат прехвърлени
на подходящи комисии, според преценката на ACCO и решението на Генералната асамблея.
Предложение: Генералната асамблея да отбележи изложението и да приеме
провеждането на изборите по време на първата сесия на Асамблеята.
Решение:
11. Доклади на Председателите на постоянните институции
11.1. Международен отдел по кадастър и поземлена регулация (OICRF)
Проф. Paul van der Molen, Председател на OICRF е подготвил доклад за неговите
дейности след Генералната асамблея в Стокхолм. Той ще изнесе кратък разяснителен устен
доклад пред Генералната асамблея.
Приложения: 11.1 Доклад на OICRF
Предложение: Генералната асамблея да приеме доклада и да засвидетелства своята
признателност към Председателя и членовете на постоянната институция за работата им
през изминалата година.
Решение:
11.2. Международна институция за историята на геодезията и измерванията (IIHMS)
Г-н Jan de Graeve, Председател на IIHMS е подготвил доклад за дейностите на тази
постоянна институцията от Генералната асамблея в Стокхолм дo момента.
В момента се подготвя статия на FIG за постиженията на IIHMS, която ще бъде
разпространена по време на Генералната асамблея на FIG.
Приложения: 11.2 Доклад на IIHMS
Предложение: Генералната асамблея да приеме доклада и да засвидетелства своята
признателност към Председателя и членовете на постоянната институция за работата им
през изминалата година.
Решение:
12. Доклад на председателя на фондацията на FIG
Г-н John Hohol, Председател на фондацията на FIG е подготвил доклад за нейните
дейности в периода юни 2008-февруари 2009. Той ще изнесе кратък разяснителен устен
доклад пред Генералната асамблея.
Съветът на FIG е избрал г-н Warwick Watkins от Австралия за Председател на борда
на Директорите за 2009-2010г., след изтичането на мандата в Съвета на Ken Allred в края на
2008г. Новият представител на Съвета в Борда на Директорите е зам. председателя Iain
Greenway.
Приложения: Доклад за дейностите на Фондацията на FIG за периода юни 2008февруари 2009
Предложение: Генералната асамблея да приеме доклада и да засвидетелства своята
признателност към Председателя и членовете на Борда на директорите на фондацията на
FIG за работата им през изминалата година. А също и да изкаже благодарностите си на Ken
Alled за работата му като Председател и да регистрира избирането на Warwick Watkins за
Председател през 2009-2010г.
Решение:
13. Доклади на текущите работни групи
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В настоящия момент FIG има две работни групи:
1) Развитие на институциите и организациите, председателствана от Iain
Greenway
2) Създаване на глобални методи за регистриране в райони със слаба досегашна
имотна регистрация, председателствана от Paul van der Molen
Г-н Iain Greenway е подготвил доклад за напредъка на работната група за Развитие
на институциите и организациите. Той ще изнесе кратък разяснителен устен доклад пред
Генералната асамблея.
Приложения: Доклад за напредъка на работната група за Развитие на
институциите и организациите.
Предложение: Генералната асамблея да приеме доклада и да засвидетелства своята
признателност към Председателя и членовете на работната група по развитие на
институциите и организациите.
Решение:
14. Нова Работна група за Обществата с права върху териториите (SES)
През февруари 2009г., съветът реши да основе краткосрочна работна група, целяща
да изследва SES от гледна точка на кадастъра и геодезията. Д-р Daniel Steuder от Швейцария
е избран за председател на тази работна група със следните членове: Dr. Abbas Rajabifard
(кандидат за председател на GSDI), Kari Strande (Норвегия) и Teo CheeHai (зам. председател,
Малайзия). Резултатите от работната група ще бъде публикуван в доклад , който ще се
разпространява на Конгреса на FIG 2010г.
Приложения: Ресор на Работната група на FIG за SES.
Предложение: Генералната асамблея да приеме създаването на работната група по
SES.
Решение:
15. Нова Работна група на FIG за Африка 2009-2014г.
През февруари 2009г., Съветът основа нова работна група с мандат 2009-2014г. Тя е
насочена към професията на геодезиста в Африка и как тя най-пълноценно може да
допринесе при посрещането на основните предизвикателства от разрастващата се бедност,
икономическия растеж и стабилността на правителството. Основната цел е да доразвием
професията на геодезиста към заемане на обществени позиции по посока на допринасяне
към постигането на Главните цели (MDG) в частите от Африка, граничещи със Сахара.
Съветът избра д-р Diane Dumashie, настоящ Председател на Комисия 8 на FIG от
Обединеното кралство, да оглави тази работна група. Членовете на Работната група ще
включват личности, които с желание ще представят Източно, Южно, Централно и Западно
Африкански държави.
Приложения: Ресор на Работната група на FIG за Африка.
Предложение: Генералната асамблея да приеме създаването на работната група за
Африка през 2009-2014г..
Решение:
16. Мрежата на младите геодезисти
Работната група на младите геодезисти към Комисия 1 претърпя добро развитие и
постигна отлични резултати при разработването на териториалната програма за студенти и
млади геодезисти по време на Работната седмица на FIG в Стокхолм през юни 2008г. Беше
предложено някои от техните дейности да бъдат включени като постоянни компоненти на
бъдещите събития на FIG. През февруари 2009г., Съвета реши да даде по-видима позиция на
Работната група на младите геодезисти в дневния ред на FIG и поради това основа Мрежата
на младите геодезисти. Мрежата ще даде повече независимост на групата, а и запазва
характера им на участник в различните Комисии. Официално Мрежата ще се запази като
работна група към Комисия 1 в същия вид както до сега. Съвета е в течение, че за да се
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установи и развие работата на Мрежата на младите геодезисти на по-професионално и
стабилно ниво, ще е нужна известна финансова подкрепа. Това, от части, може да бъде
уредено чрез предложените специални резерви в бюджета, но също така е важно
членуващите организации да осъзнаят своята роля и отговорност към този почин.
Приложения: Ресор на Мрежата на младите геодезисти.
Предложение: Генералната асамблея да приеме създаването на Мрежата на
младите геодезисти и да подкрепи нейния ресор и избирането на Cecilia Linden от Швеция
за председател на Мрежата до края на 2010.
Решение:
17. Сътрудничество с ООН и Световната банка
Като част от Работния план 2007-2010г., Съвета основа ОН Комитет по
взаимодействието- FIG изпълнява целта си за развитие през новото хилядолетие (MDG) да
координира сътрудничество с ООН и Световната банка. Комитет по взаимодействието се
оглавява от Председателя. През февруари 2009г., Съветът избра проф.Paul van der Molen от
Холандия за посланик на FIG за взаимодействието пред ООН(2009-2010г.)
Председателят и Комитета по взаимодействието са приготвили доклад за
взаимодействието между FIG и Обединените нации, включително и Световната банка от
Генералната асамблея в Стокхолм до настоящия момент.
Основните точки от взаимодействието с ООН и Световната банка през този период
са:
 Участие в 4-я Градски форум, организиран от UN-HABITAT в Китай(4-8
ноември 2008г.), включително срещите на Global Land Tools Network
 Взаимодействие с UN FAO включително съвместният международен
симпозиум на FIG/FAO/CNG във Верона, Италия (9-10 септември 2008г.)
 Съвместната международна конференция FIG/Световната банка за
Управлението на земята в подкрепа в постигането на MDG: Реагиране на нови
предизвикателства, Вашингтон, USA (9-10 март 2009г.)
 Участие в работата на международния комитет а Глобална навигационна
сателитна система (ICG)
Приложения: 17 Доклад за взаимодействието между FIG, ООН и Световната
банка.
Предложение: Генералната асамблея да приеме доклада за сътрудничество с ООН
и Световната банка и да засвидетелства признателността си на членовете на Комитет по
взаимодействието и на всички, които са допринесли за това сътрудничество.
Решение:
18. Взаимодействие с Международни синдикални организации
Общият борд на Обществото на информацията за териториите(JB-GIS) бе
официално основан на Работната седмица на FIG в Кайро през 2005г. и се среща ежегодно
по време на главната конференция. Срещата на JB-GIS през 2008г. се проведе в обединение
с 21-я Конгрес на ISPRS в Бейджин, Китай през юли 2008г. Срещата включваше плодотворна
информация за настоящите дейности и дискусии за бъдещо сътрудничество и
взаимодействие между организациите. Ключова тема беше развиването на Географска
информационна познавателна мрежа (GIK Network), която е голям общ проект, проведен от
GSDI в услуга на световното ГИС общество като цяло. Целта на това улеснение е да повиши
комуникацията и взаимопомощта сред специалистите и организациите от всички
националности. Друг ключов проект е за основаване на специална комисия за Управление
на риска и бедствията.
Като добавка FIG има двустранно споразумение за взаимовръзка с няколко други
организации като ISM, IFHP, CIB, ION, ICEC, FIABCI и IFHS. Някои от партньорите
работят заедно във Habitat Professionals Forum. Председателя Stig Enemark изпълняваше
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ролята на председател и на този форум до края на 2008г., когато председателството бе
прехвърлено на Председателя на IFHP.
FIG е член на Международния съвет на науката (ICSU) и работи заедно с ISO и
Международния комитет за оценка на стандартите (IVSC).
Предложение: Генералната асамблея да утвърди доклада и взаимодействието с
други международни организации.
Решение:
19. Промени във вътрешните правила на FIG
Генералната асамблея на FIG рецензира Устава на FIG и вътрешните правила в
Стокхолм през юни 2008г. След срещата, геодезисти от Швейцария изпратиха писмо на
Съвета с две предложения за промяна във вътрешните правила на FIG, свързани с
номинациите за избори. Тези предложения са:
1) Кандидатите да решават конкретно, за кои функции да се кандидатират и да
попълват формуляри за участие с изброени възможности.
2) Една и съща организация да не оглавява две и повече комисии по едно и също
време
Съветът обсъди тези предложения и реши да предложи на Генералната асамблея да
се въведе ново вътрешно правило 9.4§ и да промени вътрешни правила 11.4§ и 11.8§,
вземайки предвид предложението. Като допълнение към това предложение, решението на
Съвета включва промяна във вътрешните правила, според която няма да е възможно за един
Председател на Комисия или Кандидат за Председател да се кандидатира за Съвета или
друга позиция във федерацията, мандатът на която да се препокриват и настоящата.
Приложения: 19 Промени във вътрешните правила
Предложение: Генералната асамблея да одобри предложените ново вътрешно
правило 9.4§ и промени във вътрешни правила 11.4§ и 11.8§.
Решение:
20. Счетоводството на FIG за 2008г., Доклада на финансовите експерти и бюджета за 2009,
2010 и 2011г.
Зам. Председателя Iain Greenway и Главния управител John Neel са подготвили доклад по
финансовите въпроси на FIG, Iain Greenway ще представи доклада пред Генералната
асамблея. Този доклад включва обобщение на счетоводството за 2008г, обновен бюджет за
2009г и предложение за бюджети 2010-11 с допълнения.
Докладът на финансовите експерти включва официалното счетоводство
(декларирани приходи за 2008г.) и балансов отчет от 31 декември 2008г.
Приложения: 20 Доклад за финансовите въпроси на FIG (включващ
счетоводството за 2008г. и бюджети 2009-2011)
Допълнения:
20А Доклад на финансовите експерти, Делкарирани приходи за 2008г. и балансов
отчет от 31 декември 2008г.
20B Финансова декларация
20C Бюджет на FIG за 2009-2011
20D Списък с членуващите организации, които не са изплатили членския си внос
за 2008г. и предходни години и които нямат право да гласуват- ще бъде публикуван на
страницата на FIG до 20 април 2009г.
Предложение: Генералната асамблея да одобри следните предложения от
финансовия отчет:
 Промени във финансовата декларация, представени като Приложение
21В
 Основаване на общи и частни резервни фондове на FIG, както е описано
в глава 5 от финансовия отчет
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 Общият резерв да бъде управляван от Съвета в рамките на 90-100% от
средно годишните разходи, а Съвета да прегласува този обхват всеки две години (когато се
гласува и работния план за всеки нов Съвет)
Генералната асамблея да одобри ревизираните сметки за 2008ъг. и бюджета за
2009-2011г.
Решение:
21. Размер на членския внос за 2010
Генералната асамблея трябва да определи размера на таксите за членуващите
организации две години преди да почнат да се изплащат. Таксите се плащат в зависимост от
броя на членовете на всяка организация, когато този брой не надхвърля 4 000. Членуващите
организации с повече от 4 000 члена, плащат такса според пълзяща скала. Таксите за
членство са обсъдени като част от финансовият отчет- Приложение към точка 20.
Генералната асамблея одобри следните членски такси за 2010г.
Година

Оснавна такса

2009

4,18€ за всеки член( до 4
000члена). Членуващите
организации, от страни с
нископриходна икономика,
определена от Световната
банка, ще плащат 2.09€ за
всеки член до 4000-ия.

2010

4.30€ за всеки член( до 4
000члена). Членуващите
организации, от страни с
нископриходна икономика,
определена от Световната
банка, ще плащат 2.15€ за
всеки член до 4000-ия.

Минимална такса

Максимална такса

200 €

136% от таксата,
избрана за
организации с над
4000 члена

200 €

139% от таксата,
избрана за
организации с над
4000
члена(равняващо се
на 5440 члена)

Списъкът на Световната банка за страни с нископриходни икономики може да бъде
намерен в интернет.
При обсъждането на по-горе представената таблица и като следствие от
коментарите на значителна част от членуващите малки и големи организации, Съветът
предлага две структурни промени:
 Броя на членовете, над който се преминава на пълзяща скала, да бъде
променен на 5 500 от 2010г.
 Минималният брой на членовете, използван при определянето на
членския внос да се намали до 20, а минималната годишна вноска до 50€(в зависимост коя
от двете суми е по-голяма). Това е насочено към някои организации от конкретни
Африкански страни.
Освен това, Съветът разсъди на основа на резервите на FIG и настоящата
финансова ситуация. Съветът смята, че финансите на Федерацията са достатъчно стабилни,
за да задържат вноските за 2010 на нивата на 2009. С оглед на влиянието на настоящата
финансов ситуация над всички членове, Съветът предлага Генералната асамблея да приеми
следните стойности на членските вноски за 2010 и 2011г.:
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Година

Оснавна такса

Минимална такса

Максимална такса

2009

4,18€ за всеки член( до 4
000члена). Членуващите
организаци, от страни с
нископриходна икономика,
определена от Световната
банка, ще плащат 2.09€ за
всеки член до 4000-ия.

200 €

136% от таксата,
избрана за
организации с над
4000 члена

2010

4.18€ за всеки член( до 4
000члена). Членуващите
организаци, от страни с
нископриходна икономика,
определена от Световната
банка, ще плащат 2.05€ за
всеки член до 5 500-ия.

20 члена или 50€
(което е по-голямо)

5 500 члена(22 290€)

2011

4.30€ за всеки член( до 4
000члена). Членуващите
организаци, от страни с
нископриходна икономика,
определена от Световната
банка, ще плащат 2.15€ за
всеки член до 5 500-ия.

20 члена или 50€
(което е по-голямо)

5 500 члена(22 290€)

Съветът възнамерява да следва същите принципи на замразяване на вноските за
2010г. до нивата на 2009г. при определянето им и за други категории на членство.
Съветът предлага на Генералната асамблея да повиши таксите за 2011г. с 2.9% на
4.30€ за член.
Предложение: Генералната асамблея да одобри следните предложения за членски
такси, дължими от членуващите организации за 2010 и 2011г.

Година

Оснавна такса

Минимална такса

Максимална такса

2010

4.18€ за всеки член( до 4
000члена). Членуващите
организаци, от страни с
нископриходна икономика,
определена от Световната
банка, ще плащат 2.05€ за
всеки член до 5 500-ия.

20 члена или 50€
(което е по-голямо)

5 500 члена(22 290€)
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2011

4.30€ за всеки член( до 4
000члена). Членуващите
организаци, от страни с
нископриходна икономика,
определена от Световната
банка, ще плащат 2.15€ за
всеки член до 5 500-ия.

20 члена или 50€
(което е по-голямо)

5 500 члена(22 290€)

Решение:
22. Избиране на Председател на Комисия 8 за 2009-2010г
По- рано през тази сесия, Генералната асамблея изслуша изложенията на двамата
кандидати за поста. Изборите ще се състоят по време на тази сесия. Мандатът на избраният
Председател на комисия 8 ще бъде 04.05.2009- 31.12.2010г. При естествено стечение на
обстоятелствата, той ще бъде автоматично преизбран за Председател на същата комисия и
за следващият мандат(01.01.2011-31.12.2014). Според вътрешните правила, гласуването ще
бъде тайно.
Избира се между следните кандидати:
 Г-н Wafula Nabutola, Кения
 Д-р Richard Sliuzas, Холандия
Приложения: 10 и 22 Заявления на кандидатите за Председател на Комисия 8
Предложение: Генералната асамблея да избере Председател на Комисия 8
Решение:
23. Доклади на комисиите
Зам. Председателя Matt Higgins, Председател на ACCO ще направи устно
изложение за дейностите на комисията и за резултатите от срещата им в Ейлат. В своята
презентация, той ще повдигне някои въпроси, които да бъдат обсъдени от членовете на FIG
на тази сесия. Продължавайки концепцията, успешно приложена на Генералната асамблея в
Хонг Конг, 1-1,5 часа от първата сесия на Генералната асамблея ще бъдат отделени за
открито обсъждане на 3-4 теми от общ интерес; всяка комисия ще представи по два постераедин с приоритетите си и един с предизвикателствата при реализирането на настоящия си
работен план. Председателите на всички комисии са представили писмени доклади за
дейностите на техните комисии от Работната седмица на FIG в Стокхолм до настоящата.
Тези доклади включват и доклади за развитието при работните групи на Комисиите.
Приложения: 23 Доклади на Комисиите
Предложение: Генералната асамблея да приеме доклада и да засвидетелства своята
признателност към Председателите и членовете на Комисиите за работата им през
изминалата година. Освен това да приеме следните промени в Комисиите и работните
планове на Работните групи.
 Комисия 1: Davit Martin да заеме позицията на Председател на Мрежата
на FIG през 2009г.
 Комисия 1: Работната група на Младите геодезисти да се превърне в
Мрежа на младите геодезисти и да се председателства от Cecilia Linden до края на 2010г.
 Комисия 9: Diter Kertscher от Германия е поел Председателството на
Работна група 9.5- ГИС анализи при оценката и анализирането на пазара на недвижимите
имоти
 Комисия 10: Търси се нов Председател на Работна група 10.2- Търговско
управление
Генералната асамблея да запише и Откритото обсъждане с Председателите на
комисиите и да предложи последващи действия на Съвета и ACCO.
Решение:
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Петък- 8 май 2009г.
24. Среща на Председателите
25. Проверка на присъстващите
Зам. председателя Matt Higgins ще проведе проверката на присъстващите
Забележка: Проверката ще бъде направена само за членуващите организации и
афилитираните(присъединените) членове. Участници, представящи академични членове,
корпоративни членове и кореспонденти, както и хонорувани председатели и членове ще
бъдат включени в списъците, но ще се регистрират преди началото на срещата. Призоваваме
членуващите организации да уведомят офиса на FIG за тяхното посещение, а и да
представят имената на своите представители и да посочат водача на делегациите си до 30
април 2009г. Моля да забележите, че само членуващите организации, които са заплатили
своят членски внос за последната година (и за предходните) ще бъдат допуснати да
гласуват на срещата. Списък с членуващи организации, които нямат право да гласуват ще
бъде публикуван на електронната страница на FIG до 20 април 2009г.
Приложения: 2 и 25 „Проверка на присъстващите”
Предложение: Присъстващите членове да бъдат записани в протокола.
Решение:
26. Членство
Съветът ще вземе решение по други въпроси на членството в Ейлат и ще ги
представи пред Генералната асамблея за вземате на решение и информиране
Предложение: Генералната асамблея да вземе решение по въпросите на
членството, основавайки се на предложенията на Съвета
Решение:
27. Взаимодействие с корпoративните членове на FIG
Ще бъде организирана традиционната среща на корпоративните членове на FIG в
Ейлат. На срещата на асамблеята ще бъде изнесен доклад за политиката на взаимодействие с
корпоративните членове на FIG.
Предложение: Генералната асамблея на регистрира доклада.
Решение:
28. Обсъждане мястото на провеждане на Работната седмица на FIG през 2013
Според статута мястото на провеждане на Работната седмица на FIG и Конгреса се
решава четири години преди самото събитие. Единствената заявка, получена за
домакинстване на Работната седмица на FIG през 2013г. е от Нигерийския институт по
геодезия (NIS). NIS предложи да организира Работната седмица на FIG в Абужда, столицата
на Нигерия. Генералната асамблея на FIG и преди е била организирана в Нигерия (през
1976г. в Ибадан), когато за първи път срещата на PC се проведе в Африка.
В Заявката на NIS е посочено, че домакинстването ще се проведе във
взаимодействие със всички организации от Нигерия, членове на FIG. Всички обвързани
Държавни институции ще участват във финансирането на Работната седмица.
Съветът разгледа предложението и заключи, че NIS са добре подготвени и
способни да домакинстват Работната седмица. Освен това, Съветът отбелязва, че
предложените зали и съоръжения в Абужда ще задоволят нуждите и изискванията за
срещите на FIG. Все пак, Съветът отбелязва, че заявлението на NIS се нуждае от някои
уточнения, така че да се впише в концепцията за Работна седмица на FIG и да гарантира
правилното разпределение на задълженията между FIG и NIS. Съветът работи върху тези
въпроси и се очаква предварителното споразумение да бъде подписано в Ейлат преди да
бъде взето крайното решение от Генералната асамблея.
Приложения: 28 Заявката за домакинство на NIS
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Предложение: Генералната асамблея да приеме Заявката за домакинство на NIS.
Решение:
а
29. 7- Регионална конференция на FIG в Ханои, Виетнам, 19-22 октомври 2009г.
7-ата Регионална конференция на FIG ще се проведе в Ханои, Виетнам, 19-22
октомври 2009г. Ще бъде организирана съвместно от Виетнамската асоциация по геодезия,
фотограметрия и дистанционни методи и FIG. Представители на асоциацията ще представят
доклад за организирането на регионалната конференция пред Генералната асамблея.
Интернет страниcата на конференцията е: www.fig.net/vietnam.
Предложение: Генералната асамблея да запише доклада.
Решение:
30. Доклад за Конгреса в Сидни, Австралия през 11-16 април 2010г.
Домакинът на Конгреса на FIG (ISA, Австралия) ще представи доклад за
подготовката на следващия конгрес на FIG, който ще се проведе в Сидни. Интернет
страниcата на конгреса е:www.fig2010.com
Предложение: Генералната асамблея да запише доклада.
Решение:
31. Връчване на сертификати за участие
Заключителна церемония
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