ПРОТОКОЛ
Във връзка чл.14 , ал.2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия е насрочено
редовно общо годишноотчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия на
15.04.2022г. в гр.Пловдив и съгласно чл.15 от Устава на КИГ на 28.03.2022г. / понеделник / се
проведе редовно общо събрание на Областната колегия-Варна със следния дневен ред :
1. Отчет на председателя на ОК-Варна;
2. Избор на делегати за общо събрание на КИГ;
3. Разни
Събранието бе свикано в 17.30ч. присъстваха 14 от членовете на областната колегия . Поради
липса на кворум и в съответствие на чл.24 от Устава събранието се отложи за 18.30ч.
По т. 1 от дневния ред Председателят на Областна колегия - Варна на КИГ инж.Красимира
Божкова запозна присъстващите с дейността на областното ръководство през изминалия
отчетен период . Всички усилия са били съсредоточени в организиране на курс за обучение на
членовете ,както и искания за изменение на нормативната уредба.
По т.2 от дневния ред
Общото събрание реши : за делегати на общото събрание на КИГ определя :
1.инж.Любомир Николов - №170
2. инж.Ростислав Златев - №610
3. инж.Моника Вълчанова - №789
4..инж.Цветанка Николова - №169
5. инж.Живко Кателиев №7
Като делегати по право са :
Инж. Красимира Божкова – член на контролен съвет на КИГ и председател
на ОК -№5
Инж.Иван Добрев – член на УС на КИГ -№630
Инж.Галин Тодоров – член на УС на КИГ- №141
По т.3 –разни
След разискване предлага на Общото събрание да обсъди мерки за спазване на чл.38 от
Закона за геодезията и картографията . Да се обсъдят законови промени на ЗКИР , ЗУТ ,
Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и
свързаните с тях подзаконови административни актове, които да регламентират
членуване само в една професионална организация .
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