
OТЧЕТ   

  на комисията по професионална етика на Камара на инженерите по 

геодезия за периода от 15.03.2019г. до 11.06.2021г. в състав: 

1. инж. Веселин Монов  - председател на комисията (ОК-София) 

2. инж. Боряна  Иванова(ОК-Плевен) 

3. инж. Любомир Николов(ОК-Варна) 

4. инж. Тихомир Калчев(ОК-Варна) 

5. инж. Галин Тодоров(ОК-Стара Загора) 

За отчетния период бяха проведени общо три заседания на КПЕ към 

КИГ. 

1. На 29.05.2019г., в гр. Велико Търново се проведе редовно заседание 

на Комисията по професионална етика, като се разгледа искането 

инициирането на дисциплинарно производство срещу члена на КИГ 

инж. Йоан Каратерзиян във връзка с постъпил сигнал в комисията по 

професиоанална етика на 04.01.2018г. от инж. Милен Димиев, в 

качеството му на председател на УС на КИГ. 

 

Комисия реши, че инж. Каратерзиян е извършил нарушение по 

чл. 29, ал.2, т.1 и т.4 от Устава на КИГ, но не може да му бъде 

наложено дисциплинарно наказание поради изтичане на 

сроковете по чл. 31, ал.2 и чл.32, ал.2 от Устава на КИГ.  

 

 Във връзка със сигнала на инж. Димиев, КПЕ взе решение да бъде 

възложено на адв. кантора „Ангелова-Белчева“ да проучи 

възможността за предявяване на иск по чл.7, ал.5, от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, срещу Камара на 

геодезистите в България за приемане на наименование, съвпадащо с 

наименованието на КИГ и за преустановяване на ползването му, 

както и иск за обезщетение за настъпили от това вреди. Техният 

отговор бе, че е от правна гледна точка такъв иск би бил неиздържан 

и не препоръчват влизането в съдебен спор.  

2. На 23.08.2020г., в гр. Варна се проведе редовно заседание на 

Комисията по професионална етика Заседанието се свиква поради 

подадена жалба от Валя Великова, административен директор на 

фирма „ЕЛКОМ-ВМВ“ ЕООД с писмо от 24.06.2020г. изпратено до 



КИГ, срещу инж. Живко Иванов, член на КИГ от областна колегия 

Плевен. В него тя обвинява колегата, че с непрофесионлните си и 

ненавременни действия е причинил огромни материални загуби и 

морални щети на представляваното от нея дружество, което е 

свързано със забавянето на инвестиционните му намерения. 

 За установяване на обстоятелствата засягащи жалбата, бяха проведени  

телефонни разговора с жалбоподателя инж. Живко Иванов и 

представител на СГКК-Плевен. Снабдихме се с по-качествено цветно  

копие от ПУП от община Плевен, в който попада проблемният имот. По 

възлагане на КИГ-КПЕ се извърши независимо едно от друго, 

изработване на цифров модел на регулационния план от фирми 

„ГЕОКАД-93“ ЕООД и  „ГЕОБАЗИС“ ООД. Установи се, че въпросната 

регулационна линия е нетрайно материализирана на място и 

определянето на нейното положение трябва да се определи от 

действащия ПУП. В резултат на извършения технически анализ се 

установи, че предложението за изменение на КК и КР изработено от 

инж. Живко Иванов е коректно, т.к. отклоненията между проектните 

точки на имота с  регулационната линия са в границата на допустимата 

точност, определена с чл.18, ал.4, подточка „б“ от НАРЕДБА РД-02-20-

5/15.12.2016г.на МРРБ.  

Комисията реши, че няма основание за налагане на дисциплинарно 

наказание на инж. Живко Иванов, член на ОК-Плевен. 

На 22.04.2021г., в гр. Хасково се проведе редовно заседание на 

Комисията по професионална етика във връзка с подадена жалба с 

вх.№18/26.02.2021г. от адв. Даниела Велкова срещу члена на КИГ, ОК-

гр.Пазарджик, инж. Васил Бучков, в която тя го обвинява, че с проект за 

изменение на КК и КР създава несъсществуващи самостоятелни обекти в 

еднофамилна сграда, което не е заявено от всички съсобственици  и 

предоставя геодезическо заснемане, което не отговаря на истината. В 

негова защита инж. Васил Бучков твърди, че е бил подведен от единия 

съсобственик, че въпросното изменение е желанието на собствениците и 

ще послужи за делба. Според него грешката в проекта се дължи на 

некомпетентността на негов служител и въпросните обекти след 

извършено преустройство могат да станат самостоятелни. Не отрича, че 

има „несъществени неточности“ в проекта. Поради фактът , че не 

произтичат никакви сериозни правни последици за двамата съсобственика, 

според инж. Васил Бучков това е маловажен случай на административно 



нарушение, за който не трябва да носи административно-наказателна 

отговорност. 

 След запознаване с предоставените ни документация и направен оглед в 

гр. Велинград, се установи че в проекта на инж. Васил Бучков са 

допуснати следните неточности: 

-Нарушен е чл.60, ал.2 от НАРЕДБА РД-02-20-5/15.12.2016г., който твърди 

че „при съсобственост заявлението се подава от всички собственици“. 

-Няма налични дании за доказване на непълнота в КК и КР, поради фактът, 

че  документа за собственост е едиснтвено  за имота и няма описана 

сграда, не е представен и архитектурен проект. 

-Приложеното геодезическото заснемане не отговаря на действителното 

положение  и представлява проект за преустройство на еднофамилна 

сграда в многофамилна сграда с два самостоятелни обекта.  

В резултат  

 

Поради нарушаване на чл. 29, ал.2, т.1 и т.4 от устава на КИГ , КПЕ 

прие решение, че наказва инж. Васил Бучков съглсно чл.32, ал. 1, т. 3 с 

лишаване от членство в Камарата на инженерите по геодезия за срок 

от една година. 

На 11.05.2021г. решението на КПЕ съгласно чл.31, ал. 3 от Устава на КИГ 

е обжалвано пред управителния съвет от инж. Васил Бучков и предстои 

неговото разглеждане. 

 В качествотото си на председател на комисията по професионална етика 

се възползвах от възможността, която ми дава устава и взех участие във 

проведените присъствени заседания на управителния съвет. 

В заключение искам да благодаря на членовете на  КПЕ за тяхната 

активна, професионална и обективна подкрепа в обсъждането и взимането 

на решенията. Мнението ми е че с нашата работа сме защитили достойно 

доброто име на колегията, спазвайки Устава на КИГ и проявявайки 

нужната безпристрастност.  

 

С уважение : инн. В.Монов 

Председател на КПЕ 11.06.2021г. 
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