
 

 

 
 
 
 
 

 
ОБЛАСТНА КОЛЕГИЯ СЛИВЕН 
 
02.03.2023 
гр. Сливен 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
ОТ ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 

 
Днес, 02.03.2022 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, както 
и напомнящи обаждания по телефон в деня на поканата и днес по-рано. Към 17,25 часа 
събранието е открито с кворум. 
  
Председателя на ОК Сливен инж. Анастас Иванов Кънев откри редовното общо годишно 
отчетно събрание, на което присъстват членовете: 
инж. ДОБРИН КЪНЕВ ИВАНОВ с №171, 
инж. СТЕФАН ТЕНЕВ БУРЛАКОВ №175, 
инж. ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ №177, 
инж. ПАВЕЛ ЖЕЛЯЗКО ЗЛАТЕВ с № 417, 
инж. СТАВРИЯ МИТЕВ ГВОЗДЕЙКОВ №628, 
инж. РУСИ МАНЧЕВ МАНЧЕВ с №654, 
инж. ДИМИТЪР ПЕТКОВ РУСЕВ с №704, 
инж. АНАСТАС ИВАНОВ КЪНЕВ с №724, 
инж. ДОНКО ИВАНОВ ИВАНОВ с №728, 
като колегите инж. Златев и инж. Манчев се включиха по-късно преди 18:00 часа. 
 
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. Избор на делегати за Годишно отчетно събрание на КИГ на 07.04.2023 г. в гр. София 
3. Представяне програма за събития организирани от или съвместно с ОК Сливен на КИГ през 
2023 и вземане решение за провеждане и участие; 
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 – участие в 
междуведомствената работна група относно актуализация и адаптация на нормативната 
уредба в строителството, инициативи, дейности, срещи и др. За всички действия и постигнати 
резултати в периода паралелно всички членове на ОК Сливен са информирани чрез електронна 
кореспонденция. През периода не са осъществявани регулярни сбирки, предвид натоварения 



 

 

работен график на всички колеги. Комуникацията е постоянна и спорадични срещи с отделни 
членове при конкретни поводи. 

- След проведени обсъждания на 17.01.2022 с Ръководството на СПГСГ „Арх. Георги 
Козаров“ с медиацията на инж. Златев се утвърди изключителното значение на 
специалността геодезия в професионалното средно обучение в региона. На 18.01.2023 
се изпрати официално писмо за подкрепа и запазване прием по специалност Геодезия 
за предстоящата година; 

- Разпространяване информация за курсове за поддържане и повишаване на 
квалификацията на колегията, вкл. опит за домакинство. 

- Кореспонденция и онлайн участие за членовете на ОК Сливен на КИГ по покана за 
онлайн обществено представяне и обсъждане на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на Община Сливен за периода 2022-2030 г. Информацията се споделя с 
членовете чрез електронна кореспонденция. 

- Участие на Председателя инж. Анастас Кънев и член инж. Димитър Русев в ОС на КИГ 
проведено в гр. Пловдив и последващо разпространение на материалите до колегите. 

- Регулярно участие на Председателя на ОК, като член и представител на КИГ в 
междуведомствена работна група за актуализация и адаптация на нормативната уредба 
в областта на строителството и по-специално ЗУТ. Предвид предсрочни парламентарни 
избори, работата на междуведомствената работна група не е изпълнена и не 
продължава; 

- Разпространяване на специализирана информация за геодезия от професионални медии 
и др. интернет канали; 

- Дистанционно посещение на хибридно изложение INTERGEO 2022 и достъп до 
Intergeo media library; 

- Разпространяване информация и дистанционно участие в световен ГИС ден 18.11.2022. 
- Продължаване и разкриване на нови комуникации с потенциални партньори за 

провеждане на събития за геодезия с домакинство в гр. Сливен. 
 

По подточка 1.1. Определяне протоколчик за общото събрание: 
Протокол се води в цифров вид от Председателя и след това ще бъде подписан ръчно или 
електронно от присъстващите. 
 
По т. 2. Определяне позиции на темите за обсъждане на Общо събрание на КИГ са 
представени: 

- Да се обсъди и оцени резултатността от проведените курсове за повишаване 
квалификацията, като мнозинството от членовете на ОК Сливен на КИГ се съмняват в 
ефективността и считат, че не са необходими (или провеждането им да бъде на 5 
години, предложение от предходна година, б.а.);  

- Да се предложи инициатива за промяна в нормативната уредба за строителни обекти 
VI-та категория да се изисква трасировъчен план (Коментира се, че е в компетенцията 
на дейностите по правоспособност към КИИП, б.а.); 

- Да се предложи инициатива за промяна нормативната уредба за олекотяване процедура 
за ЯФГ за един или малко на брой поземлени имоти или при малка площ засегната от 
ЯФГ; Да се търси паралел с процедурата за отстраняване на непълнота и грешка; 

- Да се предложи инициатива за промяна процедура при изготвяне на проекти за 
изменението на КККР при условия на повече от едно нормативни обстоятелства 
(повече от един нормативен член) като се осигури допустимост за внасяне с едно 
заявление/един проект. (Прави се паралел с процедура за комплексен проект за 
инвестиционна инициатива, б.а.); 

- Да се повдигне за обсъждане и вземе решение за конкретна част от годишния членския 
внос да се връщат към областните колегии, за поддържането на дейността, като 



 

 

разпореждането със средствата да бъде с решение на Общо събрание на ОК и да се 
осигури децентрализирано развитие на областните структури; 

- Да се предложи и вземе решение да се следят указанията на АГКК и да се разпращат 
към членовете на КИГ, тъй като не може да се проследи актуално, поради сложна 
организация на сайта на АГКК. 

2.1. Избор на 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. 
Представена е кандидатура на инж. Христо Минчев Христов № 177. Няма друга представена 
кандидатура, поради предстоящи ангажименти на всички присъстващи и вероятно 
възпрепятстване. Предлага се в близките дни преди ОС да се провери разположението на всеки 
един от другите членове, като всички присъстващи се съгласяват единодушно без възражения, 
че всеки с възможност за присъствие ще бъде легитимен делегат на ОК Сливен, заедно с инж. 
Христо Минчев Христов № 177. 
 
3. Представяне програма за събития организирани или съорганизирани от ОК Сливен на КИГ 
през 2023 и вземане решение за провеждане и участие; 
Представена е програма за провеждане на събития за популяризиране на геодезическата 
професия и широката експертност на висока ниво на колегията. Планирани са три конкретни 
събития за годината до м. май, летен период юни-началото на септември без събития и 
допълнително ще се прецени за последващи мероприятия през есенно-зимен период. Както 
следва програмата за първото полугодие: 
- Открито събитие по повод Световен ден на геодезиста на 21.03.2023 – Съвместно 
организирано представяне на ГИС технологиите от ЕСРИ България и ОК Сливен пред 
колегията, Общинска администрация, Областна управа, Държавни предприятия, Оператори на 
техническа инфраструктура, СПГСГ „Арх. Георги Козаров“, специалност Геодезия, 
проектанти и проектантски бюра и др.; 
- Открито събитие по повод Деня на Земята 22.04.2023 – Съвместно организирано събитие с 
Български Антарктически Институт 21-22.04.2023 Една Земя, една професия и безброй 
приключения – Срещи с инж. Борислав Александров, фотографска изложба, прожекция, 
викторини с награди, тест на автомобили с висока проходимост и др.; 
- Открито събитие през м. май – Съвместно със СГЗБ организирана регионална среща и 
представяне на технологични новости в областта на геодезията; 
За всички събития са проведени организационни срещи и кореспонденции, като партньорите 
са заявили готовност. 
За всички представени инициативи за събития е дадено единодушно съгласие за провеждането 
им, вкл. да се предвиди ресурс (финансов) за посрещане на гостите. Преминаване към т. 4 за 
гласуване за осигуряване на финансов ресурс. 
 
4. Обсъждане потенциал и правила за разпореждане с бюджет на ОК; 
По общо предложение и дадено съгласие е прието да се събере начална сума по 50.00 BGN 
(петдесет лв и 0 ст.) от всеки член на ОК за нуждите на дейността на ОК Сливен. Да не се 
открива банкова сметка, а сумата да бъде събирана в брой на ръка, съхранявана и прегледно 
отчитана от Председателя на ОК Сливен. До 100.00 BGN (сто лв и 0 ст.) от тази сума 
Председателя да се разпорежда без решение от Общо събрание на ОК. 
При необходимост от по-голяма сума, планиране на по-големи разходи и/или друг случай за 
плащане, се свиква Общо събрание, представя се обосновано причината и се поставя на 
гласуване новия разход. 
В края на годината паралелно с плащането на членски внос за предстоящата година се събира 
в брой от всеки член по 50.00 BGN (петдесет лв и 0 ст.) за подпомагане дейността на ОК. 
Всеки член предоставил в срок сумата определена от ОС, може да дава предложения за 
използване на събрания бюджет, като според сумата Председателя и Общо събрание са 



 

 

органите, които вземат решение за това. Член, който не предостави в срок сумата, не може да 
дава предложения за разходване от ОК. 
 
На Общо събрание са събрани общо 500.00 BGN (петстотин лв и 0 ст.). Както следва са 
описани всички поименно с потвърждение за събраните финансови средства: 
инж. ДОБРИН КЪНЕВ ИВАНОВ с №171      50.00 
инж. СТЕФАН ТЕНЕВ БУРЛАКОВ №175     50.00 
инж. ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ №177     50.00 
инж. ПАВЕЛ ЖЕЛЯЗКО ЗЛАТЕВ с № 417     50.00 
инж. СТАВРИЯ МИТЕВ ГВОЗДЕЙКОВ №628     50.00 
инж. РУСИ МАНЧЕВ МАНЧЕВ с №654      50.00 
инж. ДИМИТЪР ПЕТКОВ РУСЕВ с №704     50.00 
инж. АНАСТАС ИВАНОВ КЪНЕВ с №724     50.00 
инж. ДОНКО ИВАНОВ ИВАНОВ с №728     50.00 
като 
инж. ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ с №174, чрез инж. Русев  50.00 
 
5. Разни. 
Обявена е покана от инж. Гвоздейков за неформална среща край язовир Жребчево. Предвид 
метеорологичните условия се приема в началото на м. май да бъде напомнено и да се направи 
опит за провеждането й тогава. 
 
След изчерпване на дневния ред на заседанието официалната част на Общото събрание 
приключи и се закри от Председателя към 18:30.  
Събранието прерасна в неофициална сбирка на колегията. 
 
 
 
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 26.03.2022 ОТ 18:00 В ГР. СЛИВЕН 
 

№ ЧЛЕН ПОДПИС 

724 инж. АНАСТАС ИВАНОВ КЪНЕВ  

704 инж. ДИМИТЪР ПЕТКОВ РУСЕВ  

171 инж. ДОБРИН КЪНЕВ ИВАНОВ  

728 инж. ДОНКО ИВАНОВ ИВАНОВ  



 

 

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 без присъствие 

177 инж. ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ  

 


