ОБЛАСТНА КОЛЕГИЯ СЛИВЕН
02.03.2020
гр. Сливен

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
Днес, 02.03.2020 г. в гр. Сливен се проведе Общо редовно отчетно събрание на Областна
колегия Сливен (ОК Сливен) на Камара на инженерите по геодезия (КИГ), което е насрочено
предварително за 17,00 часа от Председателя на ОК Сливен. Всички членове на ОК Сливен са
получили съобщение-покана на електронните адреси предоставени за кореспонденция на
24.02.2020, както и напомнящи обаждания по телефон в деня на поканата и днес по-рано.
Поради липса на кворум към 17,00 часа събранието е отложено за 18,00 часа.
В 18,00 часа Председателя на ОК Сливен инж. Анастас Иванов Кънев откри редовното общо
годишно отчетно събрание, на което присъстват членовете:
инж. Добрин Кънев Иванов, № 171
инж. Ставрия Митев Гвоздейков, № 628
инж. Стефан Тенев Бурлаков, № 175
инж. Павел Желязко Златев, № 417
инж. Тихомир Иванов Тодоров, № 752
инж. Христо Минчев Христов, № 177
Предварително представения дневен ред е приет единодушно без промени, както следва:
1. Приемане на Отчет на Председателя на ОК Сливен на КИГ;
1.1. Определяне протоколчик за общото събрание;
2. Определяне позиции на темите за обсъждане на Общо събрание на КИГ,
2.1. Членство на КИГ в КРИБ;
2.2. Обсъждане участие и подкрепа на първо национално състезание за ученици геодезисти
във формат на инициативата НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ с домакинство СПГСГ "Арх.
Георги Козаров" през м. април 2020 с официален партньор КИГ, представяне от инж. Павел
Златев и инж. Анастас Кънев.
3. Предложение за включване в програма за дейността на КИГ за 2020 г.;
4. Обсъждане потенциал и правила за разпореждане с бюджет на ОК;
5. Разни.

По т. 1. Приемане на Отчет на Председателя на ОК Сливен на КИГ:
Председателя представи в резюме събитията от изминалата година – инициативи, дейности,
срещи и др. За всички действия и постигнати резултати в периода паралелно всички членове
на ОК Сливен са информирани чрез електронна кореспонденция, както и на провеждани
регулярни сбирки средно на 3 (три) месеца и спорадични при конкретни поводи.
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Отворена е официална кореспонденция с институциите на местно ниво, с които
геодезическата колегия е в професионални отношения – общинските администрации в
областта, всички оператори на техническа инфраструктура, областна управа, Служба
по геодезия картография и кадастър (СГКК) Сливен, Областна дирекция „Земеделие“,
Регионална колегия (РК) Сливен на Камара на инженерите в инвестиционно
проектиране (КИИП), РК Сливен на Камара на архитектите в България (КАБ),
Областно представителство (ОП) на Камара на строителите в България (КСБ),
Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги
Козаров“, Регионална дирекция Национален строителен контрол (РДНСК) и др.
Организиране на съвместна дейност, покани и участия в официални събития на
институциите с утвърждаване на ключовото участие на гилдията.
Отворена е кореспонденция с представителства в страната на водещите в света
производители на геодезическа техника и организиране на презентации на място;
Отворена е кореспонденция с всички оператори на ГНСС инфраструктура,
сертифицирани от АГКК и получаване на конкурентни предложения за колегите от ОК
Сливен за предлаганите услуги;
Организиране на неформални срещи и презентация за обмяна на опит с геодезист от
Швейцария по работа на стратегически обект в региона и сънародници с
професионален опит от САЩ;
Съ-организиране и подпомагане на учебна практика на ученици от сливенската
професионална гимназия специалност „Геодезия“ и представяне на постигнатите
резултатите пред зам. министър и експерти от Министерство на образованието и
науката (МОН) и регионалния инспекторат при планирано посещение. На място е
представена висока оценка при визитата на МОН и е поет ангажимент за подкрепа и на
бъдещи съвместни инициативи;
Организиране представяне пред кандидат-студенти ученици от различни училища в
Сливен на специалностите в Университет по архитектура, строителство и геодезия с
представители от Геодезически факултет доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
и ръководител катедра и асистент инж. Костадин Николов;
Участие на Председателя на ОК Сливен на КИГ инж. Анастас Кънев в среща с домакин
Председателя г-н Стоянов на ОП на КСБ и гост инж. Шарков от Национален клуб на
строителите-ветерани, заедно с Председателите на РК на КИИП инж. Аврамова и РК
на КАБ арх. Любенов по повод меморандум с цел обединяване и насърчаване
кандидатури за почетни граждани, имена на улици и др. от сферата на строителството;
Участие в церемония по връчване на дипломите на учениците от специалност Геодезия
на СПГСГ "Арх. Георги Козаров";
Организиране на регулярни сбирки с членовете на ОК Сливен във формат с
домакинство на събитие/семинар/презентация с партньор/и за представяне на техника,
технологии, продукция и/или др. и утвърждаване на ключовото участие на
геодезистите в различни професионални области пред по-широка аудитория;
Привличане на нов член № 752 инж. Тихомир Тодоров и възстановяване членството на
№ 654 инж. Руси Манчев, с което е увеличен състава на ОК до 13 члена;
Провеждане на постоянна специализирана информационна кампания на инженерите
геодезисти членове на КИГ, както и на КИИП чрез Председателя на секция „Геодезия
и приложна геодезия“ (ГПГ) от РК Сливен;
Представяне на впечатления, материали от ИнтерГео 2019 Щутгарт, Германия;
Медиация с Едоардо Миролио и безвъзмездно осигуряване платове за тоги, шалове и
шапки за дипломиране на завършващите ученици на СПГСГ „Арх. Георги Козаров“;
Подпомагане организиране на първо национално състезание за ученици геодезисти във
формат на инициативата НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ с домакинство СПГСГ "Арх.
Георги Козаров" през м. април 2020 с официален партньор КИГ.

По подточка 1.1. Определяне протоколчик за общото събрание:
Протокола се води в цифров вид от Председателя и след по-късно ще бъде подписан.

По т. 2. Определяне позиции на темите за обсъждане на Общо събрание на КИГ,
Подточка 2.1. Членство на КИГ в КРИБ;
При обсъждане на позицията на присъстващите относно членство на КИГ в КРИБ се гласува
единодушно от всички присъстващи против членство на КИГ в КРИБ, като делегатите от ОК
Сливен при съответното гласуване на Общото събрание на КИГ, следва да представят с
гласовете си позицията на ОК Сливен.
Избират се кандидати за делегати на Общо събрание на КИГ, като според числеността на ОК
Сливен освен Председателя по право се допускат и още двама делегати от ОК Сливен.
Представени се кандидатури на инж. Христо Минчев Христов № 177 и инж. Тихомир Иванов
Тодоров № 752, като се приемат единодушно.

Подточка 2.2. Обсъждане участие и подкрепа на първо национално състезание за ученици
геодезисти във формат на инициативата НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ с домакинство
СПГСГ "Арх. Георги Козаров" през м. април 2020 с официален партньор КИГ.
Инж. Павел Златев и Председателя на ОК инж. Анастас Кънев представят планираното
мероприятие, на което официален партньор е и КИГ. За първи път ученическото състезание е
с дисциплина по геодезия. Все още не е ясна програмата, предстои да се уточни. Планира се
за м. април, но няма точна дата. Организацията и регламента се съгласува с всички строителни
гимназии и това поражда забавяне. Председателя оказва своята подкрепа с всички
възможности като контакти с УАСГ, вносители на геодезически инструменти и др. На Общо
отчетно-изборно събрание на РК Сливен на КИИП е отправено предложение от инж. Анастас
Кънев, в качеството на член на КИИП за финансова подкрепа с 1000 BGN на състезанието при
домакинството в Сливен, като е прието и осъществена връзка между ръководството на СПГСГ
„Арх. Георги Козаров“ и РК Сливен на КИИП. Обсъжда се еднократна подкрепа от членовете
на ОК Сливен за ученик първенец от състезанието, но предстои да се вземе решение след като
има ясен регламент и програма на събитието. Необходимо е да се изясни какви са
ангажиментите на КИГ като официален партньор и респективно отговорностите на ОК Сливен
като представителство на КИГ.
По т. 3 Предложение за включване в програма за дейността на КИГ за 2020 г.:
Няма представени предложения.
По т. 4. Обсъждане потенциал и правила за разпореждане с бюджет на ОК Сливен:
Потвърждава се предварителна подкрепа от присъстващите, но предстои да се обсъди в поширока аудитория на ОК Сливен на следваща сбирка.
По т. 5. Разни:
Няма допълнителни предложения за обсъждане.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ИНЖ. АНАСТАС КЪНЕВ
Председател на Областна колегия Сливен на Камара на инженерите по геодезия
ИНЖ. АНАСТАС КЪНЕВ
Протоколчик на Общо годишно отчетно събрание на Областна колегия Сливен на Камара
на инженерите по геодезия

СПИСЪК
ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 02.03.2020 ОТ 18:00 В ГР. СЛИВЕН
№

ЧЛЕН

ПОДПИС

724 инж. АНАСТАС ИВАНОВ КЪНЕВ
704 инж. ДИМИТЪР ПЕТКОВ РУСЕВ

без присъствие

171 инж. ДОБРИН КЪНЕВ ИВАНОВ
728 инж. ДОНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

без присъствие

631 инж. ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ

без присъствие

174 инж. ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ

без присъствие

172 инж. МАРИАНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

без присъствие

417 инж. ПАВЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ЗЛАТЕВ
654 инж. РУСИ МАНЧЕВ МАНЧЕВ
628 инж. СТАВРИЯ МИТЕВ ГВОЗДЕЙКОВ
175 инж. СТЕФАН ТЕНЕВ БУРЛАКОВ
752 инж. ТИХОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
177 инж. ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ

без присъствие

