
 

 

ПРОТОКОЛ 
от  Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия 

15.04.2022 г., гр. Пловдив 

 

 

Поради липсата на кворум в 10:00 часа началото на събранието се отложи с един 

час, съгласно Устава на Камарата /по списък бяха регистрирани 28 делегати/. 

Председателят на КИГ инж. Златан Златанов, след приключване на регистрацията 

и проверка от Контролния съвет, в 11.00 часа обяви регистрирани 53 делегати и откри 

Общото събрание на Камара на инженерите по геодезия като редовно. 

 

Инж. Златан Златанов предложи за протоколчик техническия секретар на КИГ 

Боряна Велкова. Предложението се подложи на гласуване при присъстващи в залата 53 

делегати. 

ГЛАСУВАНЕ:             За: 53 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:                  Предложението се приема единодушно. 
 

 

Инж. Златан Златанов прочете обявеният Дневен ред : 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ за 2021 г. ; 

2. Приемане на Отчет на Контролния съвет за 2021 г. ; 

3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика за 2021 г. ; 

4. Приемане на отчет за извършени разходи и бюджет на КИГ за 2021 г. ; 

5. Приемане на бюджет за 2022 година на КИГ; 

6. Приемане на програма за дейността на КИГ за 2022 година ; 

      7. Обсъждане на промени в ЗКИР, ЗГК и ЗКАИИП; 

8. Разни. 

 

Председателят на Контролния съвет инж. Милен Димиев посочи, че в дневния ред 

трябва да се коригира допусната техническа грешка в точка 4, като се заличи текста „и 

бюджет” . 

 

След като нямаше други предложения, така коригирания Дневен ред се подложи на 

гласуване : 

 

ГЛАСУВАНЕ:             За: 53 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:                  Предложението се приема единодушно. 
 

 

 



По точка 1 от дневния ред инж. Златан Златанов запозна делегатите с Отчета на 

Управителни съвет на КИГ за периода от 18.06.2021 г. до 14.04.2022 г.: 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

За дейността на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия 

 

Управителният съвет на Камара на инженерите по геодезия е избран на Общо 

събрание, което се състоя на 15.03.2019 г. в гр. София – УАСГ .  

 

В Управителния съвет /УС/ са избрани следните членове:  

Председател на УС : Златан Георгиев Златанов  

Членове на УС :  

1. Христо Недялков Христов  

2. Румен Желев Георгиев  

3. Михаил Стоянов Киров  

4. Атанас Иванов Иванов  

5. Огнян Иванов Василев  

6. Бела Белчева Георгиева  

7. Лиза Петкова Изатовска  

8. Красимир Иванов Трайков  

9. Нели Димова Старчева  

10. Иван Николов Добрев  

11. Владимир Цветанов Ников  

12. Йордан Георгиев Чукалов  

13. Христо Николаев Самушев  

14. Георги Тодоров Пеков  

15. Николай Ганчев Димитров  

16. Васил Димитров Петков  

 

Председател на Контролен съвет /КС/ : Милен Стефанов Димиев  

Членове на КС :  

1. Димитър Генчев Арнаудов  

2. Галина Петкова Карагяурова  

3. Велик Огнянов Танушев  

4. Красимира Божкова Кателиева  

 

Председател на Комисия по професионална етика /КПЕ/: Веселин Боянов Монов  

Членове на КПЕ :  

1. Боряна Стефанова Иванова  

2. Тихомир Тодоров Калчев  

3. Галин Методиев Тодоров  

4. Любомир Йорданов Николов  

 

За отчетният период са проведени 4 присъствени заседания на Управителния съвет. 

Заседания са проведени както следва: 23.04.2021 г. – гр. Хасково; 20.08.2021 г. – 

Старозагорски минерални бани; 29.10.2021 г. – гр. Вършец; 18.02.2022 г. – гр. Павел баня.     

Поради извънредното положение, въведено от 2020 г., Общото събрание за 2019-2020 г. 

беше проведено след срока, посочен в Устава на КИГ – 15 април на текущата година и 

поради това броя на проведените управителни съвети между двете общи събрание е 

всъщност три.  

 



Отчетния период съвпадна с извънредното положение, въведено в Република 

България на 13.03.2020 г., което възпрепятства осъществяването на голяма част от идеите 

за работата на УС на КИГ. Въпреки това, през този период, беше свършена не малко 

работа. Ще се спрем на някои от дейностите които бяха извършени от УС на КИГ. 

 

 През периода бяха проведени 5 пет курса за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация в градовете : Пловдив (01-02.07.2021 г.), Варна                 

(09-10.09.2021 г.), Велико Търново (04-05.11.2011), София (09-10.12.2021) и Бургас         

(24-25.03.2022), като успешно преминалите курса са над 300 колеги. Лектори на курсовете 

бяха адв. Петя Цурева, доц. Николай Димитров, инж. Светла Кутлева и Иван Карчев. 

Курсовете бяха проведени при спазване на противоепидемиологични изисквания.  

 

През месец юли 2021 г., в деловодството на КИГ, беше получен Препис-извлечение 

от Протокол №3 от 05.05.2021 г. ЕСУТ при община Аврен, в който се твърди: 

„Инженерите-геодезисти, независимо от образователната им степен и проектантската им 

правоспособност, не са посочени в закона (ЗКАИИП), като лица с права да изработват 

проекти на ПУП и техни изменения.“. Управителният съвет на КИГ написа писмо до           

г-н Емануил Манолв, кмет на община Аврен, като изразихме пълното си несъгласие с 

твърденията в цитирания протокол. По информация на колеги от гр. Варна, писмото е дало 

резултат и колегите продължават работата си без притеснения от страна на техническата 

служба.  

 

През м. август 2021 г. бяха публикувани промените в Наредба № РД-02-20-5 ЗА 

СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА 

КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ. Камара на инженерите по геодезия взе 

активно участие в дебатите преди нейното приемане. Защитена беше работата на колегите, 

свързана с измерване на площи на самостоятелни обекти /СО/, като предложението беше 

тази дейност да бъде прекратена. Защитена беше и максималната допустимата точност 

при изработване на комбинирани скици – до 0.60 м., а в някои случаи и до 0.90 м. Искам 

да подчертая важността на двете предложения, които успяхме да запазим, като по този 

начин не позволихме, част от нашата работа да премине към архитекти или оценители, 

като защитихме позицията, че не може да се търси изключителна точност между данните 

от планове изработени през период от 50-60 г., а понякога и повече. 

 

 От 2020 г. Камара на инженерите по геодезия е член на Консултативен съвет на 

браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното 

проектиране и строителството в която участват: Камара на архитектите в България (КАБ), 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камара на строителите в 

България (КСБ), Камара на инженерите по геодезия (КИГ), Съюз на архитектите в 

България (САБ), Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти 

(БААИК) и Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП). Заседанията 

на съвета се провеждат ежемесечно. Представители на КИГ са инж. Лиза Петкова и       

инж. Златан Златанов. Консултативният съвет се занимава основно с предложения за 

промени с нормативните документи. Към момента основният въпрос са промените в 

Закона на устройство на територията. КИГ участва активно в обсъжданията, като 

промените, които предлагаме и за които настояваме са включването на член на КИГ в 

общинските експертни съвети по устройство на територията и промяната, касаеща 

обявеният за противоконституционен чл. 148 ал. 16 от ЗУТ, отнасящ се за прилагането на 

уличната регулация. КИГ подържа идеята за възстановяване на нормата на „улична 

тегоба“, която, най-грубо казано, предвижда част от имотите (до 6 м.) попадаща в улична 



регулация да стане общинска собственост. По отношение на първият въпрос – за участието 

на членове на КИГ в ОЕСУТ, имаме противоречия с КАБ. Разговорите предстоят.  

Камара на инженерите по геодезия е и един от учредителите на Координационен 

съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на 

геодезията, картографията и кадастъра. Участници в Координационния съвет са Съюз на 

геодезистите и земеустроителите в България към Федерация на научно-техническите 

съюзи (СГЗБ), Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на инженерите по 

геодезия (КИГ), Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) и Геодезически факултет при 

Университет по архитектура, строителство и геодезия (ГФ при УАСГ). Към настоящият 

момент са се провели 2 заседания. Представители на КИГ са отново инж. Лиза Петкова и 

инж. Златан Златанов. Надяваме се и други колеги да проявят интерес и да се включат като 

представители на КИГ. 

 

 Със Заповед № РД-02-14-363/04.04.2022 г. на заместник министър-председател и 

министър на регионалното развитие и благоустройството беше сформирана 

междуведомствена работна група с основна цел: Обсъждане на предложения за изменение 

и допълнение на Закона за устройство на територията и други свързани с инвестиционния 

процес закони и обсъждане на предложения за изменение и допълнение на подзаконови 

нормативни актове по прилагане на Закона за устройство на територията и на други 

свързани с инвестиционния процес закони. Представители на КИГ са инж. Лиза Петкова, 

инж. Анастас Кънев и инж. Златан Златанов.  

 

От казаното до тук е видно, че КИГ участва активно във всички професионални 

форми на сдружаване. В тази връзка предлагаме на Общото събрание да приеме основни 

въпроси, които представителите да защитават.  

 

В най-общи линии въпросите, които ни засягат са:  

1. Мястото на АГКК : 

 - Самостоятелна Държавна агенция по геодезия, картография и кадастър 

 - Част от нова Агенция по вписванията;  

2. Правоспособността по ЗКИР да обхваща и изработването на ПУП и част геодезия 

от инвестиционните проекти  

Предлагаме тези въпроси да бъдат подложени на гласуване от ОС.  

 

По отношение на международната дейност на КИГ, може да се отбележи, че през 

изтеклия период, тази дейност не беше на ниво, каквато беше и констатацията на Общото 

събрание през 2021 г. По този повод в Управителния свет се взе решение,                               

доц. инж. Николай Димитров да бъде упълномощен да представлява КИГ пред 

международните организации, в които членуваме. Надяваме се по този начин активността 

да бъде засилена. Предлагаме на Общото събрание да посочи и други колеги, които биха 

се включили в тази дейност.  

 

В заключение искам да отбележа, че дейността на УС на КИГ през отчетния период, 

беше на високо ниво. Въпреки извънредното положение в Държавата, беше свършена не 

малко работа. Членовете на КИГ бяха информирани своевременно за решенията на УС на 

КИГ или поне такова беше нашето желание. Кореспонденцията (входяща и изходяща) 

беше публикувана на сайта на КИГ.  

 

Председател на УС на КИГ : .........(п)...... инж. Златан Златанов 



 

 

В допълнение към отчета на УС инж. Златан Златанов посочи, че в КИГ е получено 

официално писмо от Българска асоциация на съдиите по вписванията /БАСВ/, с текста на 

което е запознат УС и е взето решение на заседание на УС, като е изпратено писмо до 

БАСВ , в което е уточнено, че КИГ обсъжда своята позиция с казуса за вливане на АГКК 

в Агенцията по вписвания и, че КИГ остава на разпложение за бъдещи срещи . 

 

Отчетът на Управителния съвет на КИГ беше подложен на гласуване при 

присъстващи в залата 55 делегати : 

 

ГЛАСУВАНЕ:             За: 55 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:                  Отчетът на УС на КИГ беше приет единодушно. 
 

 

По точка 2 от дневния ред инж. Златан Златанов даде думата на председателя на 

Контролния съвет на камарата инж. Милен Димиев. 

 

 

О Т Ч Е Т 

за дейността на Контролния съвет на КИГ за периода 18.06.2021 г. – 14.04.2022 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 проведени заседания на УС за 

посочения период.  

Контролният съвет е констатирал, че всички решения на УС са редовни и 

легитимни.  

Извършена е проверка за наличие на членове, който не са участвали в три поредни 

заседания по неуважителни причини. За разглеждания период не са установени такива 

членове на УС.  

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 по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание. Неизпратени протоколи 

съответно лишават съответната областна колегия от право на глас при гласуванията на 

ОС. Към момента членовете на КИГ са 328, разпределени в 26 областни колегии (няма 

членове в обл.Търговище и в Софийска област). Констатирано е, че не са изпратили 

протоколи следните областни колегии (ОК) – ОК Благоевград, ОК Разград, ОК Смолян, 



ОК Враца, ОК Габрово , ОК Силистра, ОК Русе, ОК Кюстендил и ОК Перник, които на 

ОС ще бъдат без право на глас.  

УС през 2021г. е извършвал дейност, съгласно приетата от ОС програма.  

I.Вътрешна дейност на КИГ  

За 10-месечния период Управителният съвет е провел общо 3 заседания, от които 2 

редовни и 1 без необходимия кворум за вземане на решения. 

 През втората половина на 2021 г. са проведени две заседания, по тримесечия, в 

съответствие с Устава.  

На първото заседание – на 20.08.2021 г. в Стара Загора са присъствали 16 души от 

УС. Управителният съвет не е взел решения.  

На второто заседание – на 29.10.2021 г. в гр. Вършец са присъствали 8 члена на УС. 

Поради липса на кворум, заседанието не е проведено.  

 През 2022 г. е проведено заседание на УС на 18.02.2022 г. в гр.Павел баня, на което 

са присъствали 16 души от УС. Управителният съвет е взел следните решения: 

 1. Общото събрание на Камарата за 2021 година да се проведе в гр. Пловдив на 

15.04.2022 г. ;  

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 позицията 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.  

 

Въз основа на взетото решение КИГ подписа Меморандум за партньорство на 

професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, 

картографията и кадастъра, включващ СГЗБ, КИИП секция „Геодезия”, АГФ и ГФ при 

УАСГ.  

За разглеждания период се организираха и успешно проведоха присъствено, 

въпреки противоепидемичните мерки в страната, 5 курса за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация – през м.07, 09, 11 и 12.2021 г. и м.03.2022 г. или средно 

1 курс на два месеца, за което УС заслужава поздравления!  

Камарата взе участие в заседания на Координационния съвет на браншовите 

организации в планирането и строителството, както и в Междуведомствената работна 

група за обсъждане и разработване на проекти за изменения и допълнения на закони в 

областта на устройственото планиране, създадена през м.04.2022 г. със Заповед на 

министъра на РРБ. 

 УС активно се включи в обсъждане на промените в Наредба РД-02-20-5 за 

съдържанието, създаването и поддържането на КККР, както и взе отношение по 

Проектозакона за трансформиране на АГКК в част от АВ.  

Съгласно решение на ОС на КИГ за 2021 г. Камарата не е член на КРИБ, считано 

от началото на 2022 г.  

Към момента дейностите на УС за приравняване на правоспособностите на 

геодезистите и за равнопоставеност на геодезическите камари чрез изменение на 

нормативната уредба нямат резултат.  



Актуализираният сайт на Камарата се поддържа редовно.  

 

II.Международна дейност на КИГ  

КИГ продължава да плаща членски внос на Международната федерация на 

геодезистите (FIG) и Съвета на европейските геодезисти (CLGE), както и на IG PARLS – 

като вътрешно ядро на CLGE. За отчетния период международна дейност на КИГ отново 

не е извършвана!  

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 период КИГ работи по приетия от ОС бюджет за 2021 г., с лимит на 

разходите 59 730 лв. , заложени и като приходи за съответния период.  

През 2021 г. приходите на КИГ са 62 585 лв. или 4.5 % преизпълнение на 

приходната част на бюджета. Разходите са 53 061 лв. , с 1.3 % по-малко от заложените. Не 

са извършвани отчисления към ОК. Организираните курсове през 2021 г. са генерирали 

приходи от 25 285 лв. и напълно покриват разходите по тяхното организиране.  

За разглеждания период наличните средства на КИГ са се увеличили с 9 524 лв. до 

198 059 лв. (31.12.2021 г.).  

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 много добра оценка за вътрешната дейност на УС и незадоволителна оценка за 

международната дейност на УС.  

 

КС препоръчва на Управителния съвет:  

1. Да обърне по-сериозно внимание на дейността на ОК на КИГ, като обсъди 

обединение на областни колегии с малък брой членове и при необходимост да изготви 

съответни предложения за промени в устава; да следи за наличие на действащи ръководни 

органи на ОК. УС да предложи регламент за отчисляване 10 % от приходите на КИГ за 

разходи за областните колегии, съгласно ангажимента, поет на ОС през 2021 г.  

2. Новите кандидат - членове на КИГ да се приемат от УС, съгласно Устава!  

3. Да вземат необходимите мерки за информиране на членовете на КИГ по 

отношение на дейностите на международните организации.  

 

Председател на КС: /инж.М.Димиев/  

Член: /инж.Д.Арнаудов/  

Член: /инж.Г.Карагяурова/  

Член: /инж.Кр.Божкова/  

Член: /инж.В.Танушев/ 

15.04.2022 г. 



 

 

 

Отчетът на Контролния съвет на КИГ беше подложен на гласуване при 

присъстващи в залата 55 делагати : 

 

ГЛАСУВАНЕ:             За: 55 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:                  Отчетът на КС на КИГ беше приет единодушно. 
 

 

 

По точка 3 от дневния ред инж. Златанов даде думата на председателя на 

Комисията по професионална етика инж. Веселин Монов, който запозна делегатите с 

текста на отчета на КПЕ на КИГ. 

 

OТЧЕТ 

на комисията по професионална етика на Камара на инженерите по геодезия за периода 

от 11.06.2021 г. до 15.04.2022 г. 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-Стара Загора) 

5. инж. Галин Тодоров (ОК-Варна) 

 

1. На 22.04.2021 г. в гр.Хасково се проведе заседание във връзка с подадена жалба с 

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

ОК-гр.Пазарджик, инж. Васил Бучков.  

 

Адвокат  Даниела Велкова  обвинява  инж. Васил Бучков, че с проект за изменение на 

КК и КР създава несъществуващи 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 констатира, че в проекта на инж. Васил Бучков са допуснати следните 

неточности: 



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

съсобственост заявлението се подава от всички собственици“. 

-Няма налични данни за доказване на непълнота в КК и КР, поради фактът, че  документа 

за собственост е единствено и само за имота, като в него няма описана сграда. Не 

съществува и одобрен 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.  

 Установи се наличието на пропуски  в административното производство, проведено от 

СГКК-гр.Пазарджик, която е издала заповед за разделянето на сградата без да има заявено 

съгласие от всички заинтересовани страни, при отсъствието на одобрен архитектурен 

проект и документи за собственост.  

След запознаване с фактологията и проведеното обсъждане, КПЕ взе решение : 

поради нарушаване на чл. 29, ал.2, т.1 и т.4 от устава на КИГ,  да предложи на УС да 

накаже 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 11.05.2021 г. решението на КПЕ съгласно чл.31, ал. 3 от Устава на КИГ е обжалвано 

пред управителния съвет от инж. Васил Бучков. 

 

2. На 23.06.2021 г. е постъпила жалба с вх. №32 от Моника Димитрова Мичева срещу 

инж. Любомит Иванов Лалев, члена на КИГ, ОК-гр.Плевен, в която го обвинява в 

бездействие, неангажираност и неспазване на ангажиментите и сроковете, които е 

поел за поисканата от него геодезическа услуга. 

 

След проведената интернет комуникация се взе решение, че КПЕ не може да вземе 

отношение по жалбата срещу инж. Лалев, поради факта, че "забавянето", "невдигането 

на телефона", както и "неизпълнените задължениея" между две страни  не може да са 

основание за откриване на дисциплинарно производство. Поради липсата на договор 

между жалбоподателката и инж. Лалев, не може да се търси отговорност за неспазване 

на срок, който не е фиксиран. Проведен беше телефонен разговор с инж. Лалев, в който 

той пое ангажимента да приключи поетата от него задача до успешен край. 

  
3. На 4.10.2021 г. е постъпила жалаба от Ирен Вачева Вачева в АГКК срещу              

инж. Георги Борисов Генчев, която беше препратена на моето внимание от          

инж. Коритарова, изп. директор на АГКК. 

 

При извършената справка се установи, че инж. Георги Борисив Генчев не е 

активен член на КИГ, поради което няма основание за провеждане на 

дисциплинатно производство. 

 

В качествотото си на председател на Комисията по професионална етика се възползвах от 

възможността, която ми дава устава, като 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 : инж. В.Монов 

Председател на КПЕ: 11.04.2022 г. 

 

Отчетът на Комисията по професионална етика на КИГ беше подложен на 

гласуване при присъстващи в залата 55 делагати : 

 

ГЛАСУВАНЕ:             За: 55 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:                  Отчетът на КПЕ на КИГ беше приет единодушно. 

 

  

По точка 4 от дневния ред Боряна Велкова запозна делегатите с отчет за 

постъпилите приходи и извършените разходи за календарната 2021 година. 

 Отчетът за извършените разходи за 2021 година беше подложен на гласуване : 

ГЛАСУВАНЕ:             За: 55 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:                  Отчетът беше приет единодушно. 
 

  

По точка 5 от дневния ред Боряна Велкова предложи на вниманието на делегатите 

Проекто-бюджет за 2022 година с дефицит от 11560.00 лева. 

 

Проекто бюджет на КИГ за 2022 година : 

        

№ ПРИХОДИ - постъпили 

Проекто-

бюджет 2022 № РАЗХОДИ - направени 

Проекто-бюджет 

2022 

  
Налични средства към 

01.01.2021 г.  188 535.55 лв.       

1 Нови членове - 13 бр. 
3000.00 

1 

Разходи за канц.материали, 

консумативи 800.00 

2 

Приходи членски внос за 

2022 година 
40000.00 

2 Гориво 3400.00 

3 

Приходи от обучителни 

курсове-4 бр. 20000.00 3 Абонамент "Геомедия" 0.00 

      4 Реклама 2000.00 

      5 

Консумативи-сертификати, 

карти 400.00 

      6 Наем офис 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 15000.00 

      11 Международно участие 1000.00 

      12 Членски внос КРИБ 0.00 

      13 Членски внос FIG  и CLGE  7600.00 

      14 Банкови такси 1000.00 

      15 Командировки 7000.00 

      16 Награди за отличници 800.00 



      17 

Разходи 

раб.заплата,осигуровки/ТД и 

гражд./ 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 6300.00 

  ОБЩО : 63 000.00 лв.     74560.00 

            

        
Налични средства към 

31.12.2021 год. 198 059.04 лв. 

  

Инж. Милен Димиев предложи в така представения Проекто-бюджет да се 

направят някои промени и допълнения в текста за по-голяма яснота, а именно : 

В частта на разходите да отпаднат точка 3 и точка 12. 

В приходната част да отпаднат : „13 бр.„ ; „за 2022 година“ и „4 бр.“ . 

 

След направените корекции беше представен окончателния вид на Проекто 

бюджета за 2022 година : 

 

№ ПРИХОДИ - постъпили 

Проекто-

бюджет 2022 № РАЗХОДИ - направени 

Проекто-бюджет 

2022 

  
Налични средства към 

01.01.2021 г.  188 535.55 лв.       

1 Нови членове  
3000.00 

1 

Разходи за канц.материали, 

консумативи 800.00 

2 Приходи членски внос  40000.00 2 Гориво 3400.00 

3 

Приходи от обучителни 

курсове 20000.00 3 Реклама 2000.00 

      4 Консумативи-сертификати, карти 400.00 

      5 Наем офис 4800.00 

      6 Телефонни разходи 500.00 

      7 Поддръжка на сайт 400.00 

      8 Пощенски/куриерски услуги 650.00 

      9 Курсове за обучение и семинари 15000.00 

      10 Международно участие 1000.00 

      11 Членски внос FIG  и CLGE  7600.00 

      12 Банкови такси 1000.00 

      13 Командировки 7000.00 

      14 Награди за отличници 800.00 

      15 

Разходи 

раб.заплата,осигуровки/ТД и 

гражд./ 16270.00 

      16 Разходи за счет.обсл. 2640.00 

      17 Други, съгл. чл.20(4) от Устава 3000.00 

      18 Данъци 1000.00 

      19 Отчисления 10 % за ОК 6300.00 

          74560.00 

            

  ОБЩО : 63 000.00 лв.   
Налични средства към 

31.12.2021 год. 198 059.04 лв. 

 

 



Проекто-бюджетът на КИГ за 2022 година беше подложен на гласуване: 

 

ГЛАСУВАНЕ:            За: 55 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:     Проекто-бюджетът на КИГ за 2022 година беше приет         

единодушно. 
  

 

По точка 6 от дневния ред инж. Златанов представи Програма за дейността на КИГ 

за 2022 година : 

 

 
Програма на КИГ за 2022 година 

№ Мероприятие Срок Място Съорганизатор 

1 Провеждане на заседания на 
УС, КС и КПЕ 

Всяко тримесечие Уточнява се 
допълнително 

  

2 Обучителен курс/ семинар - 
чл.20, ал.4 от ЗКИР 

24-25.03.2022 г. ; 
 02-03.06.2022 г. 

Бургас, София   

3 Отчетни събрания на 
областните колегии на КИГ 

от 02.03.2022 г. до 
20.03.2022 г.  

Съответните градове 
по ОК 

  

4 Честване на Световен ден на 
геодезиста 

21 Март 2022 г. гр. София СГЗБ 

5 Общо събрание на КИГ Април 2022 г. гр. Пловдив   

6 Геодезическа спартакиада 24-26.06.2022 г. гр. Добринище АГФ, КИИП, 
СГЗБ 

7 Дипломни защити УАСГ м. Юни 2022 г. УАСГ - гр. София   

8 Технически семинар на СГЗБ  м. Септември / 2022 
г. 

гр. София СГЗБ 

9 Участие в координационен 
съвет на геодезическите 
организации 

Постоянен гр. София   

  

10 Участие в координационен 
съвет на браншовите 
организации в облсатта на инв. 
проектиране 

Постоянен гр. София   

11 Участие в събития 
организирани от международни 
геодезически организации 

Постоянен     

12 Участие в Междуведомствена 
работна група (МРРБ) 

Постоянен гр. София   

13 Регулярни срещи с 
геод.организации, АГКК, МРРБ, 
становища по норм.актове 

Постоянен гр. София   

 

 

 

 

Програмата за дейността на КИГ за 2022 година беше подложена на гласуване : 

 

ГЛАСУВАНЕ:            За: 55 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:     Програмата за дейността на КИГ за 2022 година беше приета         

единодушно. 

 

 



По точка 7 от Дневния ред инж. Златанов даде думата за мнения и коментари на 

делегатите по казуса с предложението АГКК да се влее в нова Агенция по вписванията 

/АВ/,  под ръководството на юрист, като посочи, че трябва да се помисли в посока „Защо 

искаме АГКК да продължи да е самостоятелна агенция, а не да е част от АВ“. Той посочи, 

че е изпратил до всички справка, в която е видно какво е положението в другите 

европейски държави . 

Инж. Веселин Монов от ОК – София каза, че до момента в България няма 

изработена и напълно завършена кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ и 

АГКК няма визия кога това ще се случи, което е неин голям пропуск. Той каза, че 

предложението АГКК да бъде подчинена на АВ е добра идея , защото когато КККР се 

обвържат с Имотния регистър ще има краен срок за направата на кадастрална карта, т.е. 

нещата ще се забързат. Той посочи, че това ново положение ще е по-добро за „нашата 

професия“ и по този начин „ще заемем мястото, което ни се полага за голямата 

отговорност, която носим“ . 

Инж. Христо Самушев от ОК – Пловдив подкрепи инж. Монов и допълни, че е 

много важно каква роля ще бъде отредена на АГКК в новата Агенция. 

Инж. Любомир Николов от ОК – Варна посочи, че името на новосформираната 

агенция трябва да бъде „Агенция по кадастър и имотен регистър“. 

Инж. Румен Ганев от ОК – Бургас допълни, че в момента няма свързаност между 

имотния регистър и кадастралния регистър. 

Инж. Валентин Русев от ОК – Бургас каза, че подобно сливане ще обезличи 

работата на геодезистите. Той посочи, че в този случай нищо няма да гарантира 

поддържането на графиката и истинността на границите в кадастралния регистър. 

Против присъединяването на АГКК към АВ се изказаха инж. Диана Балева от             

ОК – Стара Загора и инж. Цветанка Николова от ОК – Варна. 

Инж. Монов предложи КИГ да изчака и да не предприема нищо, за да се види какво 

ще се случи.  

Инж. Милен Димиев от ОК – София изрази своето несъгласие с инж. Монов и 

допълни, че АГКК трябва да е държавна и самостоятелна агенция.  

Инж. Иван Добрев от ОК – Варна посочи, че трябва да се запази състоянието на 

агенцията такова, каквото е в момента, защото навсякъде се говори само за „кадастър“, а 

никъде не се споменават „геодезия и картография“ и има вероятност те да отидат на заден 

план. 

Инж. Йордан Чукалов от ОК – Пловдив посочи, че трябва да изчакаме, за да видим 

защо се иска обединяването на имотния и кадастралния регистри, защо се отделя 

кадастралната карта от кадастралния регистър и каква ще бъде новата структура. 

Инж. Красимира Кателиева от ОК – Варна посочи, че АГКК извършва 

изключително и само административни дейности, което е изцяло в услуга на гражданите 

и затова АГКК трябва да е държавна самостоятелна агенция. 

Инж. Анета Христова от ОК – Пловдив предложи да се конкретизират всички 

изказвания и да се гласуват като отделни предложения. 

  

След всички обсъждания в залата, се оформиха две предложения, които се 

подложиха на гласуване : 

 

1. КИГ подкрепя идеята АГКК да е самостоятелна държавна агенция :  

ГЛАСУВАНЕ:            За: 53 

Против: 0 

Въздържали се: 2 

РЕШЕНИЕ:     КИГ подкрепя идеята за самостоятена държавна АГКК. 



 

2. АГКК да стане част от нова Агенция по вписванията: 

ГЛАСУВАНЕ:            За: 0 

    Против: 52 

    Въздържали се: 3 

РЕШЕНИЕ:     КИГ не подкрепя идеята АГКК да стане част от нова АВ. 

 

 

Инж. Златанов продължи с разисквания по т. 2 от отчета на Управителния съвет , а 

именно: „Правоспособността по ЗКИР да обхваща и изработването на ПУП и част 

геодезия от инвестиционните проекти“. Инж. Милен Димиев посочи, че трябва в 

инвестиционните проекти да се изисква правоспособност по кадастър , защото АГКК води 

регистри за правоспособност по кадастър, геодезия и картография и основата на всеки 

един инвестиционен проект е именно кадастъра. 

Подложи се на гласуване предложението : „Правоспособността по ЗКИР да 

обхваща и изработването на ПУП и част геодезия от инвестиционните проекти“ : 

ГЛАСУВАНЕ:            За: 53 

    Против: 1 

    Въздържали се: 1 

РЕШЕНИЕ:     Предложението се приема. 

 

След това инж. Златанов направи пояснения относно предлаганите промените в 

различните нормативни документи : 

1. В Закона за геодезията и кадастъра - в чл. 4, ал. 2 се добавя нова точка 4 ;      

в чл.24 има допълнения и в чл.36 се променя „по постоянен адрес“ ; 

 

- В чл.4, ал.2 се създава нова т. 4 със следното съдържание: 

„4. изработване на планове за регулация и планове за улична регулация и 

парцеларни планове;“ 

- В чл.24 се правят следните изменения и допълнения: 

а) в ал. 1 думите „т. 1 и т.2“ се заменят с думите “т.1, т.2 и т.4“. 

б) в ал.2 след думите „инженерите в инвестиционното проектиране“ се 

добавя тексът „както и от лица, получили правоспособност по реда на 

Закона за кадастъра и имотния регистър, които членуват в Камарата на 

инженерите по геодезия“.  

- В чл.36, ал.2, изр. трето се отменя.   

 

 

2. В ЗКИИП – в чл. 7 се правят изменения и допълнения в точки (а) и (б)  и се 

създава нова точка (г). 

 

В чл.7 се правят следните изменения и допълнения: 

а) в ал. 3, т.1, б.а  думите „подробни устройствени планове“ се заменят с 

думите „планове за застрояване и работни устройствени планове“. 

б) създава се нова буква г: 

„г) инженерите по геодезия – изработване на проекти на планове за 

регулация и планове за улична регулация в обхват до един квартал в 

урбанизираните територии и до 3 ха – извън урбанизираните територии;“ 

 

 



3. Наредба 4 – в таблиците, предложени от МРРБ и КИИП да се направят 

корекции в част „Пътна“.  

 

След разисквания в залата се стигна до следното предложение :  В Наредба 4/2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проект: „Част „Пътна“ да се разработва 

единствено и само в проекти за поземлени имоти предназначени за движение и транспорт, 

съгласно Приложение №3, към чл. 14, ал. 4 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016 г. за 

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри.. Предложението беше подложено на гласуване : 

ГЛАСУВАНЕ:            За: 55 

    Против: 0 

    Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:     Предложението се приема единодушно. 

 

 

 Инж. Красимира Кателиева предложи да се гласува следния текст : „Да не 

се дублират дейности по част „Геодезия“, описани в Наредба 4, с дейности от други 

специалности.“. Предложението беше подложено на гласуване : 

ГЛАСУВАНЕ:            За: 55 

    Против: 1 

    Въздържали се: 0 

РЕШЕНИЕ:     Предложението се приема единодушно. 

 

 

Инж. Златан Златанов предложи всеки, който има коментари по предложените 

промени в нормативните документи да ги изпрати на ел.поща на КИГ до вторник – 

19.04.2022 г., за да бъдат синтезирани и предложени на работните срещи на различните 

експертни съвети. 

 

 

 

 По точка 8 от дневния ред инж. Златанов даде думата инж. Веселин Монов да даде 

повече информация за предстоящото провеждане на Първа Геодезическа Спартакиада 

през м. Юни / 2022 г. Инж. Монов каза, че всички делегати разполагат с ценовата оферта 

на хотела и с програмата на събитието, също и с информация как да направят своята 

резервация. Той допълни, че информация ще бъде изпратена и до СГЗБ и КИИП, секция 

„Геодезия“, за да има посещаемост и от членове на другите браншови организации. 

 

 

Приети решения на Общо събрание на КИГ, проведено на 

15.04.2022 г. в гр. Пловдив : 
 

1. Приет Бюджет за 2022 година ; 

2. Приета Програма за дейността на КИГ през 2022 година ; 

3. КИГ да подкрепи идеята АГКК да е самостоятелна държавна агенция ; 

4. Правоспособността по ЗКИР да обхваща и изработването на ПУП и част геодезия 

от инвестиционните проекти ; 

5. В Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проект: „Част 

„Пътна“ да се разработва единствено и само в проекти за поземлени имоти 

предназначени за движение и транспорт, съгласно Приложение №3, към чл. 14, ал. 



4 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

6.  Да не се дублират дейности по част „Геодезия“, описани в Наредба 4, с дейности 

от други специалности. 

 

 

Председател на КИГ: ............../п/.................... 

                              /инж. Златан Златанов/ 

 

15.04.2022 г.                           Протоколчик:........................../п/...................... 

гр. София                                                                         / Боряна Велкова/ 

 

 

 

 

 

 


