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ПРОТОКОЛ 10
На 03.06.2010г. бе насрочено заседание на Управителния съвет на
Камарата на инженерите по геодезия, на което бяха поканени да
присъстват членовете от Контролния съвет и Комисията по професионална
етика на КИГ. На събранието, също така, бяха поканени и Председателите
на Областните колегии. На заседанието присъстваха 7 члена на
Управителния съвет. Поради липсата на кворум, заседанието се проведе
като информативно. Присъстващите членове нямаха право да провеждат
гласуване и да вземат решения.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Председателя на Камарата на инженерите по геодезия за
периода от 15.10.2009г. до 31.05.2010г.;
2. Отчет за участието в XXIV Международен конгрес на FIG в Сидни,
Австралия;
3. Отчет за участието в Генералната асамблея на CLGE и Втората
европейска конференция по кадастър в Букурещ, Румъния;
4. Разни.
Не бяха изказани несъгласия или допълнения към предложеният
Дневен ред.
1) Отчет от Председателя на Камарата на инженерите по
геодезия за периода от 15.10.2009г. до 31.05.2010г.
• Членство- Броят на членовете на КИГ към момента е 425, от които 338
са с право да използват печата за правоспособност към КИГ. Новите
членове за периода от последното заседание на УС до днес са 31(от тях
правоспособни 23). Това представлява 76% от новопостъпилите
членове за цялата предходна година, от което може да се съди за
засилване на интереса към нашата камара. Преди броени дни бе
основана нова Областна колегия към Камарата на инженерите по
геодезия в Смолян, която вече има 10 члена.
• Обща среща на Комисии 3 и 7 на FIG- През последните месеци бяха
проведени разговори с Председателите на двете комисии за уточняване
на темите, които ще се обсъждат на срещата, беше избрано и
резервирано място за провеждане на събитието и договорени
преференциални оферти, бяха отпечатани и разпространени покани, бе
изградена електронна страница на събитието. Поради необходимостта
от финансова отчетност, Камарата на инженерите по геодезия бе
регистрирано по Закона за ДДС и бяха отворени две нови сметки на
нейно име (в евро и лева), в които да се събират постъпленията от
таксите за участие и настаняване.
• Съвет по геодезия, картография и кадастър- Този съвет е създаден
по
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благоустройството. На неговото първото заседание на 15.04.2010г.,
Камарата на инженерите по геодезия бе представена от доц. д-р инж.
Сл. Господинов. Там се взе решение за създаване на постоянна работна
група, с цел създаване на условия за по-оперативна работа на съвета и
бе представен за одобрение Правилник за Дейността на съвета.
• Форум на потребителите на кадастрална информация- През януари
2010г. бе учреден Форум на потребителите на кадастрална информация
по Програмата МАТРА на Холандският кадастър. В тази връзка е
създадена електронна страница forum@cadastre.bg, на която всеки може
да излага своето становище относно дейността и услугите на АГКК и бе
проведена работна среща, на която бяха презентирани дейностите на
АГКК.
• Предложения за промени в Закона за кадастър и имотния регистърпълният текст на предложенията за промени в ЗКИР може да бъде
намерен
на
страницата
на
АГКК
http://www.cadastre.bg/proekti/ZIDZKIR_02022010.doc
• Писмото до Бойко Борисов- На шестата световна среща на медиите
във Виена (17 май 2010г.), инж. Румен Георгиев връчи писмо на
Министър председателя, излагащо тежкото положение на работещите в
сферата на геодезията. Писмото бе внесено за разглеждане чрез
секретаря на Премиера- г-жа Бъчварова. В момента се търсят всякакви
формални и неформални възможности за иницииране на среща с
Премиера.
• Симпозиум на Съюза на геодезистите и земеустроителите и
Генерална асамблея на CLGE- На 23,24 и 25 септември 2010г. в
Албена паралелно със Ежегодният симпозиум на Съюза на геодезистите
и земеустроителите в България, ще се проведе и Генералната асамблея
на CLGE, на която тя ще се обедини с Geometer Europas. В тази връзка,
камарата вече изпрати своето пълномощно за гласуването на промените
в Устава на GE на Извънредната генерална асамблея в Брюксел на
08.06.2010г.
• Комисия по професионална етика- Инж. В. Коцева докладва
дейността на КПЕ за този период. Проведени са 4 заседания и
разгледани 7 жалби, постъпили срещу лица, работещи в сферата
геодезията. Протоколи от тези събрания могат да бъдат намерени
електронната страница на камарата.
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на

2) Отчет за участието в XXIV Международен конгрес на FIG
в Сидни, Австралия;
Между 11 и 16 април 2010г. се проведе XXIV Международен Конгрес на
FIG в Сидни, Австралия. В рамките на конгреса бяха проведени повече от
150 технически и кратки сесии, работни срещи и специални форуми с почти
800 изнесени доклада. Регистрираните за участие в събитието бяха повече
от 2 000 от 100 страни. Българските представители бяха 9, като сред тях и
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двама докладчици- инж. Гинчо Костов и инж. Николай Найденов,
представящи свои трудове, разработени през последната година. Инж.
Гинчо Костов представи своето изследване за Качеството на Глобално
навигационното определяне при специални условия, в рамките на Комисия
5 на FIG- Позициониране и измерванията. А в Обща кратка сесия на
комисии 8(Планиране на пространството и развитие) и 3(Управление на
пространствената
информация)
по
проблемите
на
Критичното
инфраструктурно развитие, своят доклад на тема „Геодезия на
паркирането” изнесе инж. Николай Найденов. Съдейки по възникналите
въпроси и коментари, и двете теми предизвикаха интереса на
присъстващите, а, надяваме се, и тяхната ангажираност към разглеждането
на поставените проблеми.
Председателят на Камарата на инженерите по геодезия, инж. Ангел
Янакиев, партнира във воденето на едно от заседанията на Комисия 3 на
FIG на нейният бъдещ Председател- Йерах Дойчер от Израел, като част от
популяризирането на предстоящата Годишна среща на комисията в
България, която ще се проведе паралелно с Работна среща на Комисия 7
на 15,16 и 17 ноември в София. В тази връзка бяха раздадени и много
покани, и проведени много разговори за популяризиране на събитието.
В края на конгреса се проведоха и изборите за нов председател и
заместник председатели, както и за мястото на провеждане на следващият
конгрес. В това гласуване България има право на два вота- на Съюза на
геодезистите и земеустроителите в България, представен от инж. Златан
Златанов и на Камарата на инженерите по геодезия, представена от
Председателят- инж. Ангел Янакиев.
След два тура на оспорвано гласуване, за следващ Председател на
FIG бе избран Теи ЧиХай от Малайзия. Негови претенденти бяха Матю
Хигинс от Австралия и Иян Грйнвай от Обединеното кралство. Трите
овакантени поста на заместник председател бяха заети от д-р Криси
Потсиоу от Гърция, проф. д-р Рудолф Стайгер от Германия и проф. д-р
Дала Алнагар от Египет, като първите двама са с мандат за четири, а
третият за две години.
При избора на място за провеждане на следващият Конгрес на FIG, с
три гласа преднина спечели Куала Лумпут, Малайзия пред Истанбул,
Турция.
В края на заседанието на Генералната асамблея на FIG, всички
участници си пожелаха да се видят догодина на Работната седмица на FIG
в Маракеш, Мароко.
3) Отчет за участието в Генералната асамблея на CLGE и
Втората европейска конференция по кадастър в Букурещ, Румъния;
На 6,7 и 8 май 2010г. се проведе Втората европейска конференция по
кадастър- „Кадастралната геодезия- Павиране на пътя към бъдещето”,
паралелно с Генералната асамблея на Съвета на европейските геодезисти
(CLGE) в Двореца на Парламента в Букурещ, Румъния. В тържествената
обстановка на втората по големина сграда в света, делегатите и
участниците в конференцията бяхме приветствани от представители на
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Правителството, Администрацията и Организациите- домакини на
събитието (APCGC- Румънската асоциация на частните геодезисти, UGRРумънският съюз на геодезистите и ANCPI- Румънската агенция по
кадастър и поземлена регистрация), както и от кмета на Букурещ. Колорит в
официалната церемония внесе Алберт Джакарт- френски учен и философ,
който говори за Ролята на геодезистите в обществото, през погледа на
външният наблюдател.
Основните теми засегнати през дните на Втората европейска
конференция по кадастър бяха Европейският кодекс на поведение,
позволяващ практикуването на професията извън границите на страната на
произход и Хармонизирането на кадастралните системи в Европа.
Участници от 27 страни обмениха информация за позитивни и негативни
практики в бранша, като по-подробно бяха представени новостите в сектора
в Германия, Швеция, Дания, Италия и, разбира се, Румъния. Дебат
предизвика въпросът дали геодезистите трябва да бъдат частни лица или
държавни служители. Бяха изтъкнати добре работещи системи, използващи
всяка от двете концепции.
След края на Конференцията бе подписана Букурещката декларация.
В нея са записани важността на кадастъра за модерното общество,
стремежа към хармонизиране на европейският кадастър, поощряването на
всички страни да изискват магистърско образование за лицензираните
геодезисти, подчертаване на важността на Европейският кодекс на
поведение
за
всички
европейски
геодезисти,
препоръка
към
професионалните геодезически организации да бъдат регулирани със
Закони и Стандарти в интерес на сигурността и качеството на кадастъра,
задължителното въвеждане на застраховките за професионална
отговорност, хармонизиране на наредбите за измерване на сгради в
интерес на международния пазар на всички видове собственост.
На Генералната асамблея на Съвета на европейските геодезисти
(CLGE) бе представен Отчета на Председателя за двугодишният му мандат
на управление и Финансовите отчет и одит за 2009г. Обсъждани бяха и
датите и местата на провеждане на следващите Генерални асамблеи на
организацията. Те ще бъдат в Хърватска, Естония, Обединеното кралство,
Германия и Швеция, но преди всички тях домакин през есента на тази
година ще бъде България.
В заключение мога да кажа, че камарата е познаваема от всички
геодезически организации. Това се доказва на всички международни
събития, на които сме присъствали.
4) Разни.
•

Инж. В. Коцева внесе предложение за изплащане на разходите за път на
членовете на ръководните органи на КИГ, живеещи извън столицата,
при тяхното посещение на редовни и извънредни заседание, а също и
да бъде избран зам. председател на КПЕ, с цел да се гарантира
невъзпрепятстваната дейност на комисията.
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Председателят увери присъстващите, че от следващата година ще бъде
възможно изплащането на командировъчни на членовете на управителните
органи на КИГ, като ги увери, че финансовото състояние на камарата е
стабилно до момента. Той изказа своит очаквания още за следващото
събрание на Управителният съвет на КИГ през есента, това да бъде
осъществено. За тогава се планира и изнасянето на пълен за финансовото
състояние на КИГ.
•

Бе подновена инициативата за провеждане на професионални обучения
на членовете на камарата, като първо ще се направи допитване за
темите, предизвикващи интерес сред тях.

•

С идея за финансова подкрепа на издателите на списание „Геодезия и
земеустройство”- Съюза на геодезистите и земеустроителите в
България, бе извършен абонамент на всички членове на УС, КПЕ и КС
на КИГ за него.

•

Предложение от инж. Н. Бадев за учредяване на награда за заслуги в
областта на геодезията, която да се присъди на инж. Стоян Стаиков по
случай осемдесетият му юбилей.

Предложението бе радушно прието от всички присъстващи и предстои да
се изготви образец на грамота и предложение за награда, които да бъдат
гласувани на следващото заседание на УС.
•

Насрочване на следващо заседание на УС към КИГ бе предвидено в
периода между 10 и 15 октомври 2010г.

Протоколчик: ..................................................
/М. Сотирова /
Председател на камарата
на инженерите по геодезия: .........................
/ инж. А. Янакиев /
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