
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

НА РК-ПЛОВДИВ 

 

Днес 15.03.2022г. в Дом на науката и техниката в гр. Пловдив се проведе общо 

отчетно-изборно събрание на регионална колегия на инженерите – геодезисти 

от Област Пловдив. 

Събранието бе обявено за 17.30 часа, но поради липса на кворум беше 

отложено с 1 час. 

Точно в 18.30 часа Председателя на РК-Пловдив към КИГ инж. Бела Белчева 

откри заседанието. 

На събранието присъстваха общо 9 геодезисти, всички с платено членство за 

2022 г. 

Направено беше предложение за протоколчик на събранието да бъде инж. 

Й.Чукалов 

 Гласуване – ПРИЕМА СЕ 

Предложен бе следния ред на заседанието: 

1. Отчет на председателя на РК-Пловдив 

2. Дискусия по доклада 

3. Избор на делегати на Общото събрание на КИГ в, което ще се 

проведе на 15.04.2022 от 10.00  часа в на ул. „Гладстон“ №1 с начален 

час 10.00 часа 

 

4. Разни 

 
Гласуване: 9 гласа „ЗА”; 9 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 

1. Отчет на председателя на РК-Пловдив 

Проведени заседания на УС. 

Бяха направени обучителни курсове 

Инж. Златанов посочи примерни дати за провеждане на обучителните курсове : 



             В гр. Пловдив през м. Юни  2021 г. – 25-26.06.2021 г. в сградата на НТС 

; -проведен 

В к.к. “Златни пясъци“ през м. Август / 2021 г. ; 9-10.09.-Варна 

В гр. София в началото на м. Октомври / 2021 г. 

В гр. Велико Търново през м. Ноември / 2021 г.  4-5.11.2021 

 

Инж. Нели Старчева предложи КИГ да стане организатор на спартакиада през 

следващата година. Инж. Златанов каза, че ще проведе разговори с АГФ, КИИП 

секция „Геодезия“ и СГЗБ по този въпрос. След разисквания в залата се реши 

мероприятието да се нарече „ Първа Геодезическа Спартакиада“ или „Спортен 

Празник на Геодезиста“. 

Гласували за приемане на доклада. 

За -9, против- 0, въздържали се: 0 

 

По точка 2 от дневния ред - Проведена бе дискусия по актуални проблеми 

на колегията. Инж. Белчева представи проекто-бюджет на КИГ за 2022 г. 

РК Пловдив подкрепи предложения бюджет. След прекратяване на 

дисксиите се премина към гласуване за приемане на доклада на 

Председателя на РК-Пловдив. 

 Гласуване: 9 гласа „ЗА”; 9 „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ” 

ПРИЕМА СЕ 

 

По т.3 . Избор на делегати за редовно общо събрание 

Общият брой на членовете на КИГ – гр. Пловдив е  42, с право на печат 

32 члена 

Съгласно чл.25 т.2  се избират делегати  за общото събрание на КИГ  

В КИГ ПЛОВДИВ членуват 42 инженери –геодезисти. При тази квота на 

общото събрание могат да присъстват – 8 души, без тези които са по 

право а именно: 

инж.Бела Белчева  



инж.Й.Чукалов

инж.Х.Самушев

инж.Д.Арнаудов

инж.В.Петков

Предложени делегати са ОС са следните:

инж.Белчо Георгиев

инж.Димитър Колчев

инж.Венцеслав Бичов

инж.Михаил Христов

инж.Анета Христова

инж.Николай Ганчев

инж.Димитър Барашки

инж.Стоян Стоянов

Гласували за представените делегати.

За -9, против- 0, въздържали се: 0

По точка 4 от дневния ред – Разни, бяха обсъдени теми от практиката,

необходимостта от взаимосътрудничество между многобройните

геодезически сдружения и основната цел на КИГ – правоспособността на

членовете на КИГ да бъде отразена в текстове от ЗКИР, ЗУТ и ЗГ.

Поради изчерпване на дневния ред - Председателя на събранието –

инж. Б. Белчева закри заседанието.

Протоколчик: . . . . . . . . . . Председател: . . . . . . . . . .

/ инж. Й. Чукалов / / инж. Б. Белчева/


