ОТЧЕТ
за дейността на Контролния съвет на КИГ
за периода 16.03.2019 г. – 18.06.2021 г.
Настоящият отчет е изготвен съгласно чл.21, ал.4, т.3 и чл.21, ал.7 от Устава на КИГ.
Съставът на контролния съвет (КС) е избран от Общото събрание (ОС) през 2019г. в състав:
1. инж. Милен Димиев – Председател
2. инж. Димитър Арнаудов – Член
3. инж. Галина Карагяурова – Член
4. инж. Красимира Божкова – Член
5. инж. Велик Танушев – Член
Представители на КС са присъствали на всички заседания на УС за посочения период.
Контролният съвет е констатирал, че всички решения на УС са редовни и легитимни,
съставен и приет е отчет, във връзка с провеждане на Общото събрание на КИГ. При отсъствие
на председателя на КС, инж.Арнаудов е избран да изпълнява неговите функции.
Извършена е проверка за наличие на членове, който не са участвали в три поредни
заседания по неуважителни причини. Констатирано е, че инж. Георги Тодоров Пеков от ОК
Враца е присъствал само на едно от проведените 7 присъствени заседания на УС и не е
присъствал на четири последователни заседания, на 19.04.2019г., 20.09.2019г., 29.11.2019г. и
30.01.2020г. (преди началото на пандемията) и без да уведоми КИГ за наличие на уважителни
причини за това. В тази връзка, на основание чл.16, ал.12 от Устава на КИГ, КС предлага на
Общото събрание да бъде избран нов член на УС за остатъка от мандата му, съгласно
получените гласове на последното ОС: инж. Милен Цветков, ОК Плевен – 39 гласа, инж.Йовко
Люцканов, ОК Монтана – 37 гласа, инж.Николай Киров, ОК Пазарджик – 34 гласа и т.н.
Извършена е проверка за изпратените протоколи от събранията на областните колегии с
избраните делегати за ОС. Съгласно чл. 15, ал.1, т.1 от Устава, протоколите се изпращат не покъсно от 15 дни преди датата на общото събрание. Неизпратени протоколи лишават съответната
областна колегия от право на глас при гласуванията. Констатирано е, че не са изпратили
протоколи следните областни колегии (ОК) – ОК Шумен, ОК Разград, ОК Смолян, ОК
Враца, ОК Габрово , ОК Силистра и ОК Перник, които на ОС ще бъдат без право на глас.
КС счита, че предвид наличието на световна пандемия, обявените извънредно положение и
извънредна ситуация в страната, и въпреки законовите възможности за провеждане на ОС през
2020г., то правилно е било отложено от УС на КИГ за 2021г., след нормализиране на
обстановката в страната.
I.Вътрешна дейност на КИГ
За периода 16.03.2019г. – 18.06.2021г. Управителният съвет е провел общо 10 редовни
заседания, от които 7 присъствени и 3 неприсъствени.
През 2019г. са проведени три заседания (общо четири за годината), в съответствие с Устава.
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На първото заседание – на 19.04.2019 г. в гр.Троян са присъствали 15 души от УС.
Управителният съвет е взел следните решения:
1. За заместник-председател на УС е избран инж. Николай Димитров от Областна колегия
(ОК) София .
2. При провеждане на семинари и обучения от КИГ таксата за участие на лица, които не са
членове на организацията, да бъде в размер на 10 % от минималната работна заплата за
страната за съответната година, като сумата е без ДДС.
3. Кореспонденцията на областните колегии със съответните органи на регионално ниво да
е с копие до председателя на УС на КИГ , а кореспонденцията на национално ниво да се
съгласува най-напред с председателя на УС на КИГ и да се изпраща до съответните
организации след одобрението на Управителния съвет на КИГ.
На второто заседание – на 20.09.2019 г. в гр.Пловдив са присъствали 12 члена на УС.
Представен е новият сайт на КИГ, изработен в оперативен порядък, в изпълнение на решение на
последното ОС. Управителният съвет е взел следните решения:
1. Промяна в членските карти и сертификати, издавани от КИГ - на мястото за поставяне на
валидна членска карта , да се поставя печата на правоспособното лице, а в долната част
на сертификата за правоспособност да се посочи, че членовете на КИГ са правоспобни
лица в съответствие с чл. 38 от ЗГК .
2. УС предлага на ОС КИГ да не членува в КРИБ.
3. Избрана е комисия по бюджета, с председател инж.Бела Белчева и членове инж. Огнян
Василев и инж. Йордан Чукалов.
На третото заседание – на 29.11.2019 г. в гр.Хисаря са присъствали 14 члена на УС.
Управителният съвет е взел следните решения:
1. Отпадане на следните документи при подновяване на членство и правоспособност за
съответната година - заявление за продължаване на членство и правоспособност,
декларация за съгласие за обработка на лични данни, копие от застраховка
„Професионална отговорност в проектирането и строителството“ при подновяване на
членство и правоспособност в КИГ ;
2. Таксата за издаване на удостоверения във връзка с чл.20, (4) от ЗКИР да бъде в размер на
10 % от МРЗ без ДДС за страната за всички, желаещи да придобият такова
удостоверение.
През 2020г. са проведени пет заседания на УС, три от които неприсъствени, в съответствие
с Устава.
На първото заседание – на 30.01.2020 г. в гр.Пловдив са присъствали 12 души от УС.
Управителният съвет е взел следните решения:
1. Общото събрание на КИГ да се проведе на 27 Март 2020 г. в Арбанаси.
2. Съставен е проекто-бюждет за 2020 г. за приемане от ОС.
3. Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни в
длъжностната характеристика на техническия секретар ще се впише, че ще бъде
отговорник по ЗЗЛД.
4. Приет ред за изменения в нормативната уредба :
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* Всички предложения за изменения на нормативната уредба следва да се приемат с
мнозинство (50%+1) от Управителния съвет на КИГ ;
* Приетите изменения се предлагат като проект за обсъждане от членовете на камарата в 14
дневен срок ;
* На следващото заседание на Управителния съвет се приемат окончателни варианти ;
* Председателят на Управителния съвет запознава обществеността и органите на държавната
власт с взетите решения ;
* За неспазване на тези правила следва да се сезира и / или самосезира Комисията по
професионална етика за налагане на санкции.
5. Предложенията за промени да се гласуват и неприсъствено от членовете на УС на КИГ
по електронен път.
Второто заседание се състоя на 11.03.2020 г., и бе неприсъствено, с участието на всички 17
души от УС. Управителният съвет е взел по електронен път с мнозинство следните решения:
1. Отлагане на Общо събрание на КИГ, предвидено за 27.03.2020 г. поради форсмажорни
обстоятелства.
2. Решенията на общите събрания на Областните колегии за избор на делегати да важат за
следващата дата на ОС.
На третотото заседание – на 22.10.2020 г. в гр.София са присъствали 9 от общо 17 души от
УС. Управителният съвет е взел следните решения:
1. Общото събрание на КИГ да се проведе на 04 Декември 2020 г. в гр. София с начален
час 11,00 часа ;
2. Приема текст на обща декларация от КСБ, КАБ, КИИП, КИГ;
3. Приема текст на обща декларация от КСБ, САБ, КАБ, КИИП, КИГ, БАИИК, АПБ
само по т.1, т.3, т.7 и т.11.
Четвъртото заседание се състоя на 17.11.2020 г., и бе неприсъствено, с участието на 11 души от
УС. Управителният съвет е взел по електронен път с мнозинство следните решения:
1. Подписване на споразумение за сътрудничество между КСБ, САБ, КАБ, КИИП, КИГ,
БАИИК, АПБ.
2. Приема текст на коригирана декларация от КСБ,КАБ, КИИП, КИГ.
Петото заседание се състоя на 02.12.2020 г., и бе неприсъствено, с участието на всички 17
души от УС. Управителният съвет е взел по електронен път с мнозинство следните решения:
1. Поради извънредната епидемична обстановка в Р. България Общото събрание на КИГ за
2020г. да бъде проведено до 15.04.2021 г. като Общо събрание на КИГ за 2020г. и за
2021г.
През 2021г. до момента са проведени две заседания на УС, също в съответствие с Устава.
На първото заседание – на 19.02.2021 г. в гр.София са присъствали 14 души от УС, като 4 от
тях on-line. Обсъдени са евентуални промени в устава на КИГ, които ще се предложат на
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следващото Общо събрание, касаещи чл.11, чл.27 и чл.29. Обсъдена е невъзможността да се
проведе ОС съгласно законовите изисквания и съгласно взетото решение на УС. Управителният
съвет е взел следните решения:
1. Приемат се от УС новите кандидат - членове на КИГ до края на 2020г. и към 19.02.2021г.
На второто заседание – на 23.04.2021 г. в гр. Хасково са присъствали 11 члена на УС. КПЕ е
информирала УС за получена жалба на 26.02.2021 г. срещу член на КИГ, която е разгледана и е
констатирано дисциплинарно нарушение, което ще бъде изпратено и евентуално обжалвано. КПЕ
е предложила и конкретно наказание, което да се вземе от УС с решение, съгласно чл.32. ал.2 от
Устава. Обсъди се провеждане на обучителни курсове, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР, на следните
места: гр.Пловдив, к.к.Златни пясъци, гр.София и гр.В.Търново, през 2021г. Управителният съвет е
взел следните решения:
1. Общото събрание на КИГ да се състои на 11.06.2021 г. или 18.06.2021 г. в гр. Хасково
в Парк-хотел „Европа“ или в гр.Пловдив, в сградата на НТС.
2. Промяна в таксата за курсовете, организирани от КИГ : За всеки, който не е член на
КИГ, таксата да бъде 20 % от МРЗ без ДДС за страната за съответната година. За
всички редовни членове на КИГ таксата да бъде 10 % от МРЗ без ДДС за страната за
съответната година. Всеки , преминал курса , получава удостоверение.
За изминалия период, въпреки извънредната ситуация, УС на КИГ е осъществил редица срещи
с АГКК, НС и различни професионални организации, като е взел активно участие по изменения на
нормативни документи, съвместни декларации и други форми на сътрудничество, включително
участие в координационния съвет на браншовите организации в планирането и строителството.
КС няма данни за проведени съвместни срещи на КИГ със сродни геодезически професионални
организации.
За отчетния двугодишен период не са проведени планираните курсове или обучителни
семинари, заложени в приетия от ОС план за дейността на КИГ. УС вече е извършил необходимата
подготовка за провеждането им през новия отчетен период.
Въпреки положените усилия на УС за приравняване на правоспособностите на геодезистите и
равнопоставеност на геодезическите камари чрез изменение на нормативната уредба - към момента
няма положителен резултат! Министерски съвет и Народното събрание в последните годините са
заявявали, че това може да се случи само след положително становище на КИИП и „широко
обществено обсъждане”. Становището на членовете на КИИП, представени от председателя на
секция „ГПГ”, респ. УС на КИИП е, че става дума за две различни регулирани професии:
„Инженер в инвестиционното проектиране” (по реда на ЗКАИИП и ЗУТ) и „Инженер в геодезията,
картографията и кадастъра” (по реда на ЗКИР и ЗГК), съгласно Закона за признаване на
професионалните квалификации, като КИИП е категорично против поява на „дуализим” с
предложенията на КИГ (становище от 08.03.2021г.). Така представен, проблемът е изцяло в
геодезистите и от тяхното единно мнение зависи бъдещето на Камарата! Това предполага позадълбочено сътрудничество на КИГ със сродните геодезически професионални организации.
Към момента КИГ продължава да бъде член на КРИБ, с която в последните две години няма
контакти и няма поставени искания от страна на КИГ.
Актуализираният сайт на Камарата се поддържа редовно.
II.Международна дейност на КИГ
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КИГ продължава да е член на Международната федерация на геодезистите (FIG) и Съвета
на европейските геодезисти (CLGE), както и на IG PARLS – като вътрешно ядро на CLGE.
В началото на мандата на УС КИГ бе домакин на успешно проведеното заседание на
Генералната асамблея на CLGE от 21.03.2019 г. до 23.03.2019 г. в гр.София, започнала с
организирания от КИГ, съвместно със СГЗБ, международен семинар на CLGE по повод на
Световния ден на геодезиста на 21.03.2019г. в Музея „Земята и хората” в гр.София. По време
на генералната асамблея е подписан от страна на КИГ кодекса на геодезиста, приет от ОС на
КИГ през 2019г.
За съжаление, последваща международна дейност на КИГ - като обмен на писма с
европейските и световни геодезически организации и запознаване на членовете с дейността им
по имейл - няма информация да е извършвана, за което до голяма степен допринесе и
световната пандемия. Този факт може би поражда необходимост за дискутиране на
необходимостта от платеното членство на КИГ в IG PARLS.
III.Контрол на изразходваните средства на КИГ
Контролът е извършен от КС на основание чл.43, ал.4 от ЗГК и Устава на КИГ.
За изминалия двугодишен период КИГ работи по последния приет от ОС бюджет за 2019г., с
лимит на разходите 48 530лв / год. , заложени и като приходи за съответния период.
През 2019г. приходите на КИГ са 39 923лв, с 8 600лв (18%) по-малко от заложените, като не
са изпълнени заложените приходи от такси за курсове, дарения и реклама. Разходите са 55 411
лв, с 6 900лв (14%) повече от предвидените – има надвишение на разходите за наем и
ел.енергия (с 2 000лв – поради платен депозит), за членски внос FIG (с 1 300лв), подновена
търговска марка и др. Разходите за организиране на курсове са пренасочени за правни услуги,
нова компютърна техника и др.
През 2020г. приходите на КИГ са 36 280лв, с 12 250лв (25%) по-малко от заложените.
Разходите са 35 103лв , с 13 400лв (25%) също по-малко от заложените. По-сериозно
надвишение има само при разходите за раб.заплата, осигуровки и счет. обслужване, с 2 900лв
(28%). Платен е допълнителен членски внос за IG PARLS към CLGE (900лв).
Общо за 2019 и 2020г. наличните средства на КИГ са намалели с 13 733лв до 188 535лв
(31.12.2020г.), поради неизпълние на приходната част на бюджета с около 20 000лв.
В заключение, КС счита, че изразходването на средствата на камарата за периода е
законосъобразно и целесъобразно.
IV.Оценка за дейността на УС и препоръки
Въз основа на горепосочените данни и констатации, Контролният съвет на КИГ поставя
добра оценка за вътрешната дейност на УС , много добра оценка за международната дейност
през 2019г. и незадоволителна оценка за последващата международна дейност на УС.
КС препоръчва на Управителния съвет:
1. Да обърне по-сериозно внимание на дейността на ОК на КИГ.
2. Регулярно да се приемат от УС новите кандидат - членове на КИГ, включително на
неприсъствени заседания.
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3. За изпълнение на целите на КИГ да засили сътрудничеството със сродни камари и
професионални организации, съгласно чл.3, ал.1, т.3 от Устава.
4. Да се спазва приетата от ОС програма за дейността на УС през годината.
5. Да се обсъди необходимостта от членство на КИГ в IG PARLS.
6. Да вземе необходимите мерки за засилване информираността на членовете по
отношение на дейностите на международните организации, на които КИГ е член и
кореспонденцията с тях.
7. Да се организират и проведат достатъчен брой курсове за обучение на правоспособните
лица.

Председател:
/инж.М.Димиев/
Член:
/инж.Д.Арнаудов/
Член:
/инж.Г.Карагяурова/
Член:
/инж.Кр.Божкова/
Член:
06.2021 г.

/инж.В.Танушев/
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