АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
гр. София 1680, бул. «Гоце Делчев» № 55, тел. 0887 603012; e-mail: office@agf.bg

Уважаеми колеги,
На заседанието на УС на АГФ от 28.01.2019 г. се постави остро въпроса, че има
издадена заповед от гл. архитект на гр. София – арх. Здравко Здравков, с която по
същество се възлагат функции за проверка на изработваните ПУП и корекции в частта
на регулациите /преди разглеждането им от ОЕСУТ/ от една конкретна фирма - „ГИС
София“ ЕООД. С тази заповед по същество се поставят в неравностойно положение
всички останали фирми. Нещо повече – има и изработени и разпространявани
циркулярни екземпляри „искане“ от някои райони на общината, които се предоставят на
гражданите, и в които има текст с който се предрешава от къде да бъде взета изискващата
се комбинирана скица. Това също е повече от недопустимо.
Всички тези неща бяха повод и основание да потърсим среща с гл. архитект на
общината за да обсъдим тези въпроси. Такава среща беше организирана и проведена на
19.02.2019 г. За да се подготвим за тази среща УС на АГФ организира и проведе открито
заседание на УС, на което взеха участие и ръководителите на останалите браншови
организации – КИИП -секция „Геодезия“, КИГ и СГЗБ. След широка дискусия се
оформиха следните въпроси и искания които взехме решение да поставим на тази среща:
1. Отпадане на издадената заповед. Проверката да се осъществява от НАГ.
2. НАГ да направи необходимото за преустановяване разпространяването на
цитирания образец на искане.
3. Създаване на възможност да се получават копия от нивелетните планове и от
районите, а не както е досега само от НАГ.
4. Уеднаквяване на височинната система в която да се предават изработваните
проекти.
След излагане аргументите на едната и другата страна и обстойните им обсъждания
се взеха следните решения.
1. Отпадане на издадената заповед, като контрола да се осъществява от НАГ.
2. Издаване на заповед за преустановяване разпространението на цитирания образец
на искане.
3. Всички проекти да се предават във височинна система EVRS-2007, която е
въведена с конкретна заповед и е задължителна за цялата страна.
4. Прие се искането копия от нивелетните планове да се предоставят и от районите.
Обсъди се и въпроса с проблемите при съвместяването на цифровите модели на
кадастралната карта и регулациите.
Взе се решение да се възложат и изработят 3-4 пилотни цифрови модели на
регулацията /на малки райони/ и тогава на база конкретните резултати да продължи
обсъждането на този въпрос.
На срещата присъстваха, и в обсъжданията взеха участие:
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От страна на АГФ:
Николай Киров, Златан Златанов, Николай Георгиев, Милен Димиев и към края
се включи и Александър Лазаров.
От страна на АГКК:
Виолета Коритарова, Весела Тодорова.
От страна на НАГ:
o гл. арх. на Столична Община - арх. Здравко Здравков
o арх. Бойка Къдрева - директор Дирекция “Териториално планиране“
o Стела Щерева - директор дирекция “Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване.
o урб. Здравко Терзиев - нач. Отдел „Устройствено Планиране“
o инж. Георги Георгиев - н-к отдел „Геодезически и кадастрални дейности“.
На срещата, разбира се, присъства и Г-жа Веселка Дишева - управител „ГИС
София“ ЕООД.
25.02.2019 г.
гр. София
С уважение: .. .................
Асоциация на геодезическите фирми
Председател: инж. Н. Киров

