
                                                П Р О Т О К О Л 

                      От редовно общо събрание на Областна колегия –Варна  

                                 Камара на инженерите по геодезия 

 

 

Днес , 28.02.2023г., съгласно чл.15 от Устава на КИГ и във връзка с 

насрочено общо, годишно, отчетно събрание на Камарата на инженерите 

по геодезия , се проведе събрание на Областна 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 беше свикано в 17.30ч. Присъстваха 13 члена от общо 28 

Поради липса на кворум и в съответствие на чл.24 от Устава събранието се 

отложи за 18.30 ч . Допълнително в заседанието се вкючиха още двама 

колеги . Общия брой присъстващи стана 15 члена. 

 

 По т.1 от дневния ред Председателят на Областната колегия 

инж.Божкова запозна присъстващите с дейността на областното 

ръководство през изминалия отчетен период период . Изготвено е 

становище относно искане за премени в нормативната уредба ,както и 

обучение съвместно с нотариалната камара. 

 

По т.2 от дневния ред Варненската колегия реши : 

 

 За делегати на Общото събрание на КИГ след единодушно гласуване 

определя : 

 

       1.инж.Кирил Великов - №771 

       2.инж.Моника Вълчанова - № 789 

       3.инж.Йоан Каратерзиян - №140 

       4.инж.Живко Кателиев - №7 

       5.инж.Рени Попова - №13 

 

Като делегати по право са : 

      инж.Красимира Божкова –член на контролен съвет на КИГ и 

председател на ОК-Варна   -№5 

      инж.Иван Добрев – член на УС на КИГ - №630 

      инж.Галин Тодоров – член на УС на КИГ - №141 

 

  По т.3 от дневния ред по предложение на председателя на Областната 

колегия с единодушно гласуване Областната колегия реши  : 

   



1.  Да се допълни изготвения списък за обучение по реда на чл.20 , ал.4 

от ЗКИР ,приет с решение от заседание на управителния съвет 

,порведено на 17.02.2023г.,  с :  дата за обучение във Варна за 

периода 1-30.09.2023г. Това е изключително наложително 

поради голямата членска маса от североизточна България и 

спазване на принципа на равнопоставеност. 

 

2.  Избира работна група в състав : 

 

1. Инж.Галин Тодоров; 

2. Инж.Ростислав Златев; 

3. Инж.Иван Добрев; 

4. Инж.Йоан Каратерзиян ; 

5. Инж.Красимира Божкова 

 

 със задача : Изготвяне на мотивирано, открито писмо до държавните 

институциии за предприемане на спешни мерки по модернизиране на 

кадастралната информационна система, в подкрепа на съвместната 

дейност на физически , юридически лица и Агенцията по геодезия 

картография и кадастър , за обслужване потребителите на кадастрална 

информация. 

  В срок до 7.04.2023г. работната група да запознае Областната колегия 

за резултатите от извършеното проучване . След приемане да се 

запознае Управителния съвет на КИГ. 

   

    

 

    Председател на Областната Колегия –Варна 

 

     Инж.Красимира Божкова 
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