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Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 18.02.2022 г. в гр. Павел баня се проведе
заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. На него
присъстваха председателят на Управителния съвет инж. Златан Златанов, председателят
на Контролния съвет инж. Милен Димиев, председателят на Комисията по
професионална етика инж. Веселин Монов, петнадесет от членовете на УС, двама от
членовете на КС и двама от КПЕ /по списък/ .
В 10,05 ч. Председателят на УС на КИГ – инж. Златан Златанов откри заседанието.
За протоколчик беше избран техническият секретар на КИГ - Боряна Велкова :
„За“ – 17 души ; „Против“ – няма ; „Въздържали се“ – няма.
Инж. Златан Златанов представи Дневният ред :
1. Разглеждане на Проекто-бюджет за 2022 година;
2. Определяне на дата и място за Общо събрание на КИГ за 2022 г.;
3. Разглеждане и приемане на Програма за обучителни курсове през 2022 г. и
промяна на таксата, в зависимост от минималната работна заплата ;
4. Предложения за представител/представители на КИГ в международните
организации – FIG и CLGE;
5. Обсъждане на предложените промени в ЗКИР :
А. промени предложени на 18.01.2022 г.;
Б. промени предложени през Закон за Държавния бюджет 2022 г.;
6. Предложения за промени в ЗКИР и ЗУТ;
7. Разглеждане и приемане на МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И
КАДАСТЪРА и Приложение №1;
8. Разглеждане на предложение за „Мотиви на геодезическите професионални
организации и образователни институции за статута на АГКК и мястото и в
държавната администрация“ ;
9. Предложения за членове на организационен комитет за провеждане на
Спартакиада и дата за провеждането й ;
10. Разни.

Не постъпиха други предложения по дневния ред и се пристъпи към гласуване .
„За“ – 17 души ; „Против“ – няма ; „Въздържали се“ – няма. Дневният ред бе
приет.
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По т.1 от Дневния ред инж. Златанов даде думата на техническия секретар на
КИГ Боряна Велкова да разясни какви са постъпилите приходи и направените разходи
през календарната 2021 година и какви са сумите на приходите и разходите от
направените четири обучителни курса. Инж. Милен Димиев помоли да бъде изпратена и
допълнителна подробна справка за разходите за проведените курсове и същата да бъде
изпратена до всички членове на УС, КС и КПЕ, за да се запознаят с нея преди провеждане
на Общото събрание.
В Бюджета на КИГ за 2022 година се предвижда дефицит от 11 560,00 лева.
Така предложения бюджет ще бъде гласуван от Общото събрание на КИГ през м.
Април 2022 година.
№

ПРИХОДИ - постъпили
Налични средства към 01.01.2021 г.

1 Нови членове - 13 бр.

Проекто-бюджет
2022
188 535.55 лв.
3000.00

№

РАЗХОДИ - направени

1 Разходи за канц.материали, консумативи

2 Приходи членски внос за 2021 година

40000.00

2 Гориво

3 Приходи от обучителни курсове-4 бр.

20000.00

3 Абонамент "Геомедия"
4 Реклама
5 Консумативи-сертификати, карти
6 Наем офис

Проектобюджет 2022
800.00
3400.00
0.00
2000.00
400.00
4800.00

7 Телефонни разходи

500.00

8 Поддръжка на сайт

400.00

9 Пощенски/куриерски услуги

650.00

10 Курсове за обучение и семинари
11 Международно участие

15000.00
1000.00

12 Членски внос КРИБ
13 Членски внос FIG и CLGE

7600.00

14 Банкови такси

1000.00

15 Командировки

7000.00

16 Награди за отличници
Разходи раб.заплата,осигуровки/ТД и
17 гражд./

800.00
16270.00

18 Разходи за счет.обсл.

2640.00

19 Други, съгл. чл.20(4) от Устава

3000.00

20 Данъци

1000.00

21 Отчисления 10 % за ОК
ОБЩО :

0.00

63 000.00 лв.

6300.00
74560.00

Налични средства към 31.12.2021 год.

198 059.04 лв.

По т.2 от Дневния ред инж. Златанов предложи Общото събрание на КИГ за 2022
година да се проведе в гр. Пловдив на 15 Април 2022 година. Пристъпи се към гласуване
на предложението :
„За“ – 17 души ; „Против“ – няма ; „Въздържали се“ – няма. Решението бе прието
единодушно.
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По т.3 от Дневния ред инж. Златанов предложи през 2022 година да се проведат
три курса по утвърдената от АГКК програма, като в тезма „Геодезия” ще има направени
промени. Той предложи:
1. Първият курс да се проведе в гр. Бургас на 24-25 Март 2022 г. ;
2. Вторият курс да се проведе в гр. София на 02-03 Юни 2022 г.
3. Третият курс засега е без конкретна дата.
Инж. Златанов уточни, че при промяна на минималната работна заплата за 2022
година, таксата за обучителния курс също ще бъде променена. Това ще бъде ясно след
като се гласува от Народното събрание Бюджета за 2022 година.
По т.4 от Дневния ред инж. Златанов предложи за представител на КИГ в
международните организации /FIG и CLGE/ инж. Николай Димитров, който ще участва
на организираните онлайн срещи, ще отговаря на текущата кореспонденция и ще
присъства на срещи, които са с физическо присъствие. Пристъпи се към гласуване на
предложението :
„За“ – 17 души ; „Против“ – няма ; „Въздържали се“ – няма. Решението бе прието
единодушно.
По т.5 от Дневния ред инж. Златанов посочи, че в проектозакона за бюджет на
Република България за 2022 година се е предвиждало Агенция по геодезия, картография
и кадастър /АГКК/ да е на подчинение на Агенция по вписванията /АВ/. Той посочи, че
тази стъпка не е в правилната посока и даде думата на колегите да изкажат своето
мнение.
Инж. Веселин Монов обясни, че тази реформа е с фокус към имотния регистър
/кадастралният регистър да стане имотен/ и предложи да се изпрати официално писмо до
Народното събране, в което да се каже каква е позицията на КИГ и че в името на
новосъздадената агенция задължително трябва да присъства думата „кадастър” – а
именно „Агенция по кадастър и вписвания”. Инж. Златанов обясни, че според него, не
трябва да казваме какво искаме, а че не сме съгласни с така направеното предложение.
Инж. Христо Самушев посочи, че имаме нов Министерски съвет и Проекто бюджет за
2022 година, който ще се гласува през м. Март, и че вече е късно да се махне тази промяна
от проекта. Инж. Йордан Чукалов подкрепи предложението да се изпрати официално
писмо до МС и каза, че е добре в писмото да се включи визията, която беше изработена
за Първия геодезически събор. Инж. Иван Добрев каза, че в чужбина Агенция по
кадастъра е държавна институция и тя е по-голяма от Агенция по вписванията. Според
него държавна Агенция по кадастър ще обхване и съдиите по вписвания и самата АВ.
Той предложи в писмото да се даде пример с другите държави и как там е уреден този
въпрос, като така ще подкрепим по-сериозно нашето искане. Инж. Михаил Киров
посочи, че ако Агенция по кадастър е държавна и нивото ще е по-високо, но това ще е
така само ако АВ е на подчинение на АК. Инж. Златанов предложи в рамките на една
седмица да се поиска справка от международните геодезически организации, в които
КИГ членува, по отношение на статуса на техните Агенции и на кого са пряко подчинени.
Във връзка с горното инж. Златанов обясни, че в КИГ е постъпило официално
писмо от Българска асоциация на съдиите по вписванията /БАСВ/, в което искат нашето
становище по казуса. Инж. Монов предложи да върнем учтив отговор, че сме получили
писмото, подкрепяме тяхното мнение и че в момента обсъждаме позицията си. Инж.
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Димитър Арнаудов предложи да се организира среща на КИГ с БАСВ.
предложи да поддържаме нашата идея за самостоятелна агенция.

Инж. Златанов

Така на гласуване се подложиха две предложения :
1. Предложение на инж. Димитър Арнаудов – да се организира среща с БАСВ :
„За“ – 5 души ; „Против“ – 9 души ; „Въздържали се“ – 3 души. Решението не се
приема.
2. Предложение на инж. Веселин Монов – да се изпрати отговор на писмото с
уточнението, че обсъждаме нашата позиция и оставаме на разпложение за
бъдещи срещи:
„За“ – 11 души ; „Против“ – 4 души ; „Въздържали се“ – 2 души. Решението бе
прието.
По т.6 от Дневния ред инж. Златанов посочи, че е изпратил до всички материал
с предложените промени в ЗКИР и ЗУТ с мотивите към тях. Той посочи, че има
предложения и за нова точка в чл.4, ал.2 от ЗГК. Инж. Христо Самушев предложи са де
включи в ЗУТ текст, в който да се посочи, че инвестиционните проекти могат да се
подават само в електронен вид. Инж. Милен Димиев каза, че в ЗГК трябва да се махне ,
че „членството е по постоянен адрес”. Инж. Златанов припомни, че има такова
предложение за промяна в чл.36, ал.2, където третото изречение се премахва и отпада
членството по постоянен адрес.
По т.7 от Дневния ред инж. Златанов обясни, че КИГ трябва да определи своята
позиция по отношение на предложението за подписване на Меморандум за партньорство
на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията,
картографията и кадастъра. Той предложи да се гласува от УС съгласието на КИГ с
предложения Меморандум заедно с Приложение №1 към него :
„За“ – 17 души ; „Против“ – няма ; „Въздържали се“ – няма. Решението бе прието
единодушно.
По т.8 от Дневния ред инж. Златанов изрази мнение, че полученото в КИГ
предложение за промени от Цв. Боев - „Мотиви на геодезическите професионални
организации и образователни институции за статута на АГКК и мястото и в държавната
администрация“ , не е актуално към този момент и КИГ ще приеме документа като
информация. Инж. Златанов каза, че ще изпрати официален отговор.
По т.9 от Дневния ред инж. Веселин Монов предложи Спартакиадата да се
проведе в гр. Добринище, като той ще поиска ценова оферта от определен хотел, за да се
определи каква ще е таксата за участие. След разисквания в залата се опредлеи
„Геодезическата Спартакиада” де се проведе на 24-26 Юни 2022 г., като на нея могат да
вземат участие само геодезисти /без семейства и близки, моито не са геодезисти/, защото
в противен случай няма да стигнат местата в хотела . УС реши инж. Лиза Изатовкса също
да се включи в групата за организация на предстоящото събитие.
По т.10 от Дневния ред се прие предложение следващото заседание на УС на
КИГ да се проведе на 23 Юни 2022 г. /в деня преди Спартакиадата/ в гр. Добринище или
в гр. Банско.
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Приети решения на заседание на УС на КИГ от 18.02.2022 г.:
1. Общото събрание на Камарата за 2021 година да се проведе в гр. Пловдив
на
15 Април 2022 година ;
2. Представител на КИГ в международните организации /FIG и CLGE/ да бъде инж.
Николай Димитров ;
3. Да се изпрати отговор на писмото, получено от БАСВ, с уточнението, че КИГ
обсъжда позиция си и остава на разположение за бъдещи съвместни действия ;
4. КИГ подкрепя Меморандума за партньорство на професионалните организации и
образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра
заедно с Приложение № 1.
Поради изчерпване на дневния ред инж. Златанов закри заседанието в 13.30 часа.

18.02.2022 г.

Председател на КИГ: ............(п)..........................
/инж. Златан Златанов/
Протоколчик:...........................(п).........................
/ Боряна Велкова/
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