
ПРОТОКОЛ № 63 
от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.11.2009 г. 

  

1. инж. Стефан Кинарев – Председател 

Присъствали: 

2. инж. Георги Симеонов – Зам.- председател 
3. инж. Марин Младенов – Главен секретар 
4. инж. Георги Колчаков – председател на НПС “КСС” 
5. инж. Ангел Марков – председател на НПС “Водно строителство” 
6. доц. д-р инж. Ивайло Банов – председател на НПС “Отоплителна, вентилационна, климатична и 

хладилна техника, топло и газоснабдяване” 
7. инж. Л. Грънчаров – НПС “Електротехника, автоматика и съобщителна техника” 
8. инж. Хубен Хубенов – представител на НПС “Минно дело и геология” 
9. доц. д-р инж. Руска Димитрова – представител на НПС “Геодезия, приложна геодезия, 

ландшафт” 
10. инж. Тодор Ангелов – представител на НПС “Транспортно строителство и транспортни 

съоръжения”  
11. инж. Марин Йорданов – Председател на Контролния съвет 
12. доц. инж. Петър Драганов – Председател на Комисия по дисциплинарно производство 
13. инж. Захари Донев – РК Благоевград 
14. инж. Душко Опърлаков – РК Бургас   
15. инж.  Светлана Николчева – упълномощена от председателя на РК Варна   
16. инж. Николай Николов – РК  Велико Търново  
17. инж. Евдоким Митов, упълномощен от инж. Румен Рашков – РК Видин (пълномощното 

приложено към протокола) 
18. инж. Веселин Колев – РК Враца 
19. инж. Янко Радев – РК Добрич   
20. инж. Марушка Каринкова – Бобекова  – РК Кърджали    
21. инж. Милко Найденов   –  РК Ловеч Ловеч  
22. инж. Мариана Колова  - РК Монтана    
23. инж. Тодор Енев  - РК Пазарджик   
24. инж. Цвятко Тужаров –  РК Перник 
25. инж. Нина Киркова –  РК Плевен 
26. инж. Свилен Димитров – РК Пловдив 
27. инж. Галина Бахнева – РК Разград 
28. инж. Александър Александров – РК Русе 
29. инж. Георги Колев – РК Силистра 
30. инж. Кръстинка Дечева  - РК Сливен    
31. инж. Иван Стоянов – РК Смолян 
32. инж. Стефко Драгов – РК Стара Загора 
33. инж. Никола Чушков – упълномощен от председателя на РК София-град 
34. инж. Цанко Дилов – РК Търговище 
35. инж. Тончо Тончев – РК Хасково 
36. инж. Станислав Чакъров – РК Шумен 
37. инж. Пейчо Пейчев – РК Ямбол 
 

1. инж. Бориска Стоева – представител на НПС “Технологии” 
Отсъствали: 

2. инж. Румен Радев – РК Габрово   
3. инж. Емилиян Енев – РК Кюстендил 
4. инж. Иван Андреев – РК София-област    

Председателят на УС на КИИП предложи заседанието да бъде проведено при следния 
На заседанието присъстват 37 от 41 членове на УС. 

 
ДНЕВЕН РЕД 

1. Преглед на изпълнение на решения на УС от предишни заседания.  
Докладва: инж. Ст.Кинарев  

  
2. Информация за проведените Регионални срещи с ръководствата на Регионалните колегии.  

Докладва: инж. М.Младенов  
  
3. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП за вписване на проектанти с 
ограничена и пълна проектантска правоспособност и на проектантски бюра.  
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                    Докладва: инж. М.Младенов  
  
4. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол по част конструктивна за 
вписване в списъка на лицата, упражняващи технически контрол на част “Конструктивна” на 
инвестиционните проекти .  

Докладва: инж. Г.Симеонов  
  
5. Информация за работата на Комисията по нормативните актове.  

Докладва: инж. Ст.Кинарев  
  
6. Обсъждане и приемане на График на заседанията на Общото събрание, на Управителния съвет, на 
Националните професионални секции, на Комисията по регистрите, на Комисията за технически контрол по 
част „Конструктивна”, на Комисията по дисциплинарно производство и на Контролния съвет за 2010 
година.   

Докладва: инж. М.Младенов  
  
7.  Приемане на дати за Общото събрание на КИИП през 2010 година.  

Докладва: инж. Ст.Кинарев  
  
8. Приемане на график за провеждане на Общите събрания на Регионалните колегии.  

Докладва: инж. М.Младенов  
    
9. Обсъждане и приемане на Решение за закупуване на недвижим имот (офисни помещения) за нуждите 
на Централен офис и Регионална колегия София-град.  

 Докладва: инж. Г.Симеонов   
10. Разни:  

- информация за проведеното Отчетно-изборно събрание на ЕСЕС на 13 и 14 ноември 2009г. в 
гр.София   
- информация за представените в Централния офис Програми и план-сметки за работата на НПС за 
2010 г.  

На заседанието присъстват 37 души. Отсъстват четирима. 
Заседанието започна в 11,17 часа. 
Първи запис 
Инж. Ст. Кинарев зададе въпрос има ли предложения за промяна в предложения дневен 
ред на заседанието. 
Инж. Н. Николов предложи в т. “Разни” да бъде включено питане към КДП по въпроси, 
отправени от страна на РК В. Търново. 
Други предложения не постъпиха.  
Предложеният дневен ред, заедно с направеното предложение за допълнение беше 
гласуван. 
Гласували 26 души, от тях: «за» - 26, «против» – няма, «въздържал се» - няма. 
Решение: Предложеният дневен ред, с направеното допълнение към т. «Разни» се приема. 
По т. 1. от дневния ред – Преглед на изпълнение на решения на УС от предишни 
заседания 
Инж. Ст. Кинарев напомни на членовете на УС, че е приета структура на КИИП. Обясни, 
че е направен опит за създаване на Правилник за вътрешния ред на КИИП. Съобразно 
забележките, представени от РК е започнало преструктуриране в ЦО. Представи 
новоназначеният изпълнителен директор – инж. Весела Господинова. Прочете кратка 
професионална справка за инж. Господинова. 
инж. Д. Начев поздрави инж. Ст. Кинарев за направения избор за изпълнителен директор 
на КИИП и пожела успех на инж. Господинова в нейната бъдеща работа. 
След това инж. Ст. Кинарев насочи вниманието на присъстващите на подготовката на 
формата на бюджета за 2010 година. Обясни, че е проведено заседание на Бюджетната 
комисия (БК), на което са предложени три варианта на формата за подготовка и отчитане 
на бюджет 2010 г. На членовете на УС е предложен вариантът, който е приет от БК.  
Без гласуване беше прието, че на 2, 3 и 4 декември в заседателната зала на КИИП ще се 
проведат работна срещи на КС, СК «Прециз» и председателите на РКС за уточняване на 
изискванията към РКС за подготовка на годишния отчет. 
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Инж. Ст. Кинарев даде думата на инж. ик. Д. Витанова да коментира предложения формат 
за бюджет 2010 г.  
Инж. ик. Д. Витанова подробно обясни предложената на вниманието на членовете на УС 
таблица за бюджет 2010 г. 
След изказването на инж. ик. Д. Витанова инж. Ал. Александров, инж. Т. Ангелов, инж. Д. 
Начев, инж. Н. Николов, инж. Р. Димитрова, инж. Ст. Кинарев, инж. Л. Грънчаров, инж. 
П. Пейчев, инж. М. Йорданов, инж. З. Донев, инж. Н. Киркова поставиха въпроси и 
изказаха свое мнение. 
Обсъждането засегна следните основни теми: 
- до момента е правен отчет по икономически елементи, а се предлага в бъдеще то да се 
  осъществява по направления; 
- разделяне на приходната част на две – членски внос и такси (беше прието този въпрос 
   за момента да не бъде обсъждан); 
- какво ще се отнася в направление «мероприятия»; 
- за лимитиране на разходите; 
- за субсидиране на малките РК; 
- за курсовете за обучение, които се провеждат от РК; 
- смесване на финансирането при курсовете за обучение; 
- за лимит на членовете, участващи в определен курс; 
- за предложения от страна на НПС за провеждане на обучение на членовете на КИИП; 
Инж. Ст. Кинарев направи предложение за прекратяване на дискусията по формата на 
бюджета за 2010 г.. 
Гласуване за прекратяване на дискусията по предложената от Бюджетната комисия форма 
на бюджета на РК на КИИП и за нейното приемане. 
Гласували 33 души, от тях: «за» - 33, «против» – няма, «въздържал се» - няма. 
Решение: УС на КИИП приема предложената от Бюджетната комисия форма на бюджета 
на РК на КИИП. 
Инж. Ст. Кинарев информира членовете на УС за предприетите от него действия 
относно непреведените от София-град дължими отчисления към ЦУ. 
Ще бъде направен опит финансовите отчети на РК да им бъдат предавани съобразно 
графика за провеждане на общите им събрания. Този въпрос ще бъде обсъден и по-късно, 
но окончателно решение ще бъде взето след срещата с председателите на РКС и след като 
бъде уточнено какво точно ще се проверява по РК. 
Инж. Д. Начев информира присъстващите за установен неприятен факт, свързан с не 
внесени на осигуровки на работещи в КИИП през 2004 и 2006 г. За случая е информирал 
СК «Прециз». Вероятно има и други подобни случаи. 
Инж. Ст. Кинарев обясни случилото се и допълни, че всички РК са уведомени 
работещите по трудов договор в тях – от основаването на КИИП до сега – лично да 
проверят своя осигурителен статус.  
Инж. ик. Д. Витанова благодари на членовете на УС за приемането на бланката за 
бюджет 2010 г. и апелира за стриктно придържане към нея при планирането за 2010 г. 
Обърна внимание, че УС току-що е лимитирал представителните разходи на 1% от 
приходите. Подчерта, че СК «Прециз» ще подготвя отчетите по графика за провеждане на 
ОС на РК на КИИП. 
 

Инж. Ст. Кинарев припомни, че във връзка с привеждането на нормативните документи 
на КИИП (Устав) в съответствие с изискването на ЗКАИИП бяха проведени регионални 
срещи. Задължение на РК по места е било да подготвят тези срещи. Идеята на тези срещи 
е да се съберат предложения за промяна на Устава, те да бъдат разгледани и да бъде 
постигнат консенсус в УС по тези предложения, за да има готовност за общото събрание. 
Самата промяна ще бъде приета от ОС на КИИП.  Ръководството на КИИП е присъствало 
на всички срещи. Материалите от срещите са обработени и изпратени по РК. 

По т. 2 от дневния ред - Информация за проведените Регионални срещи с ръководст–
вата на Регионалните колегии.  
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Протоколите, макар пристигнали със закъснение също са обработени. На срещите 
присъстващите представители на РК не са били информирани за станалото на другите 
регионални срещи с цел да не се влияе върху мнението им. 
Инж. М. Младенов обясни, че е направил опит да обобщи всичко казано по време на 
срещите. Обобщението е направено в табличен вид. Таблицата е изпратена по РК на 
26.11.2009 г., тъй като последният протокол е получен на 23.11.2009 г. Предложи всеки 
член на УС да се запознае подробно с резултатите от проведените срещи и след това да 
бъде проведено обсъждане.  
Предложи УС да вземе следното решение: “На Комисията за промяна на нормативните 
документи (КПНД) да се представят пълните текстове на протоколите от проведените 
регионални срещи, табличната форма с обобщените резултати и предложенията на 
отделните РК. КПНД да обобщи всички материали и за следващото заседание на УС да 
подготви съответните предложения и да ги предаде на РК, за да могат те да ги обсъдят и 
приемат на своите ОС.” 
Инж. Ст. Кинарев изрази надежда, че КПНД до следващото заседание на УС (януари 2010 
г.), ще обобщи всички предложения, ще ги изпрати до РК за обсъждане и приемане преди 
провеждане на ОС на РК. 
Гласуване на предложението на инж. М. Младенов. 
Гласували 32 души, от тях: «за» - 32, «против» – няма, «въздържал се» - няма. 
Решение: УС приема на Комисията за промяна на нормативните документи (КПНД) да 
бъдат представени пълните текстове на протоколите от проведените регионални срещи, 
табличната форма с обобщените резултати и предложенията на отделните РК. КПНД да 
обобщи всички материали и за следващото заседание на УС да подготви съответните 
предложения и да ги предаде на РК, за да могат те да ги обсъдят и приемат на своите ОС. 
След гласуването инж. М. Младенов уточни, че може да изпрати на РК протоколите от 
регионалните срещи в цифров вид. 
 
По т. 3 от дневния ред - Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите 
на КИИП за вписване на проектанти с ограничена и пълна проектантска 
правоспособност и на проектантски бюра. 
Инж. М. Младенов докладва, че в Комисията по регистрите (КР) са постъпили 47 
заявления за вписване в регистъра на лицата с проектантска правоспособност – 43 за ППП 
и 4 за ОПП. Разгледани са всички заявления. Комисията по регистрите предлага в 
регистъра на лицата с проектантска правоспособност да бъдат вписани 28 души с ППП и 
двама с ОПП. Предлага да бъде даден отказ на 15 души за ППП и на двама за ОПП. 
Инж. М. Младенов изложи мотивите за всеки отказ поотделно (Мотивите са изложени 
подробно в Протокол № 10/25.11.2009 г. на КР).  
По-подробно беше коментиран случаят с инж. Антонио Шопов. Членовете на УС се 
обединиха около мнението, че ако представи доказателства за съответен проектантски 
стаж в Испания, ще му бъде присъдена съответстваща на стажа ПП.  
Инж. Ал. Александров помоли на инж. Шопов да бъде изпратен писмен мотивиран 
отговор за отказа. 
Докладът на председателя на КР, инж. М. Младенов за вписване в регистъра на лицата с 
ПП на 28 души с ППП и на двама за ОПП, както и за отказ за вписване в регистъра на 
лицата с ПП на 15 души за ППП и на двама за ОПП беше гласуван. 
Гласували 32 души, от тях: «за» - 30, «против» – няма, «въздържал се» - 2. 
Решение 1: УС на КИИП приема доклада на инж. М. Младенов – главен секретар на 
КИИП и председател на Комисията по регистрите за вписване в регистрите на КИИП. 
Управителният съвет реши в Регистъра на лицата с проектантска правоспособност да 
бъдат вписани и да им се издадат съответните документи (удостоверения и печат), 
одобрените от комисията с протокол № 9/28.10.2009 г. 28 инженери с пълна проектантска 
правоспособност и двама инженери с ограничена проектантска правоспособност. На 15 
инженери отказва присъждане на ППП и на 2 - ОПП. 
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Инж. М. Младенов докладва, че в КР са постъпили заявления за регистриране на 15 
проектантски бюра. Комисията по регистрите е разгледала документите и предлага 
всичките да бъдат вписани в регистъра за проектантските бюра. С тях общият брой на 
проектантските бюра, вписани в регистъра на КИИП става 120. 
Отбеляза, че е получен сигнал за отказано приемане на документи за регистрация на 
проектантско бюро в РК София-град. 
Инж. Д. Начев обясни какъв е случая – изпълнителният директор на фирмата, 
кандидатстваща за регистрация няма ППП. 
След това членовете на УС гласуваха вписване на заявителите в регистъра за 
проектантските бюра. 
Гласували 29 души, от тях: «за» - 28, «против» – няма, «въздържал се» - 1. 
Решение 2: Управителният съвет реши да бъдат вписани в Регистъра на проектантските 
бюра предложените от Комисията по регистрите 15 проектантски бюра, с които общият 
брой на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, става 120. 
  
По т. 4 от дневния ред - Утвърждаване на предложения на Комисията за технически 
контрол по част конструктивна за вписване в списъка на лицата, упражняващи 
технически контрол на част “Конструктивна” на инвестиционните проекти .  
Думата беше дадена на инж. Г. Симеонов, председател на ЦКТК.  
Инж. Г. Симеонов докладва, че в ЦКТК са постъпили 3 кандидатури (виж Протокол ТК 
10/25.11.2009 г.). Предложението на комисията е да бъдат утвърдени 2 от кандидатурите. 
Кандидатурата на инж. Богомил Белчев от Габрово да не бъде утвърдена. 
По отношение на отказа за инж. Б. Белчев се изказаха инж. Д. Начев, инж. Ст. Драгов, 
инж. Ц. Дилов, инж. Л. Грънчаров, инж. Г. Колчаков, инж. С. Кинарев, инж. Г. Колев, 
инж. Т. Ангелов, инж. М. Йорданов. 
В края на изказванията се оформи общо мнение, че разглеждането на документите на инж. 
Б. Белчев да бъде отложено до момента, в който бъде изпълнено условието да има три 
години проектантски стаж от последните 5. 
Докладът на инж. Г. Симеонов, председател на ЦКТК беше гласуван и предложението за 
инж. Б. Белчев бяха гласувани. 
За приемане на доклада на инж. Г. Симеонов за утвърждаване на двама кандидати за ТК. 
Гласували 33 души, от тях: «за» - 30, «против» – няма, «въздържал се» - 3. 
Решение 1: УС на КИИП приема доклада на инж. Г. Симеонов – зам.-председател на 
камарата и председател на ЦКТК. Управителният съвет одобрява предложението на 
комисията в списъка на лицата, упражняващи ТК по част „конструктивна” да бъдат 
вписани одобрените  с протокол № ТК-10/25.11.2009 г. двама инженери и да им се издадат 
съответните документи (удостоверения и печат).  
За предложението разглеждането на документите на инж. Б. Белчев да бъде отложено до 
момента, в който бъде изпълнено условието да има три години проектантски стаж от 
последните 5. 
Гласували 34 души, от тях: «за» - 32, «против» – няма, «въздържал се» - 2. 
Решение 2: По отношение на кандидатурата на инж. Богомил Белчев от Габрово, УС на 
КИИП реши документите му да бъдат разгледани в момента, в който е изпълнено 
условието за необходим проектантски стаж от 3 години през последните пет години. 
 

Инж. Ст. Кинарев информира накратко членовете на УС какво е направено до момента 
по отношение на промените в ЗУТ. По последни данни съгласно графика на МС 
промените в ЗУТ ще се гледат в края на м. февруари 2010 г. КИИП е протестирала срещу 
прехвърлянето на ТК в консултантските фирми. Изпратено е и определението, което 
КИИП дава за “Проектантско бюро” – всяка организирана форма за предоставяне на 
проектантска услуга. На 28.11.2009 г. предстои заседание на Комисията по нормативни 
документи на КИИП, на което ще бъдат обсъдени стъпките, които ще бъдат предприети от 

По т. 5 от дневния ред Информация за работата на Комисията по нормативните 
актове.  
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КИИП, ще бъдат разгледани всички получени до момента предложения. На следващото 
заседание на УС Комисията ще докладва какви решения е взела. 
Инж. Ив. Банов обърна внимание на пр исъстващите,  че в ЗУТ е въведен но в чл.  1 0  за 
енергийна ефективност, а в чл. 11 е пропуснат текст “с ППП” и помоли Комисията да има 
предвид това. 
Инж. Ст. Кинарев съобщи, че в момента се работи по изменения на сега действащия 
ЗУТ, тъй като направените предложения (които трябваше да бъдат разгледани от 
предишното НС са върнати). 
Според него трябва да бъде уточнена схема за изпращане на предложения във 
висшестоящите организации, за да може да се осъществява контрол и тези предложения 
да се защищават. 
Инж. Ст. Кинарев обърна внимание на факта за изпратено предложение от РК София-
град до МРРБ по някакъв повод, без за това да бъде информирано ЦУ и изрази мнението 
си, че всички предложения трябва да бъдат регистрирани в ЦУ, за да бъде ясно какво и с 
какво съдържание е изпратено, кога и от кого. 
Инж. Д. Начев подкрепи изказването на инж. Ст. Кинарев.  
Взе отношение по друга тема, свързана с изменение на ЗУТ и ЗКАИИП. Според него в 
обществото има голям натиск срещу камарите. В скоро време се очакват предложения за 
изменение на ЗКАИИП в посока, която няма да е в полза на КИИП. Като проблем ще 
възникне и темата с “доброволното” членство. Има голям натиск за излизане на 
геодезистите от КИИП и прехвърлянето им в Камарата на геодезистите. КИИП трябва да 
има готовност. 
Инж. Ст. Кинарев съобщи, че е известно мнението на Камарата на геодезистите, 
организирана е среща на представители на НПС “ГПГ” и че се очаква тяхното мнение. 
Във всички случаи, докато законът съществува, докато има УС на КИИП, задължение на 
УС е това, което се обсъжда да бъде проверяемо. Липсата на регистър, на централизация 
на предложенията на КИИП, на моменти поставя ръководството на Камарата в смешно 
положение. 
Инж. Р. Димитрова предложи да бъде взето решение за пълна забрана на РК да правят 
паралелни предложения през главата на Камарата. Има създадена комисия за нормативни 
документи, предложенията да се внасят в нея и УС на КИИП в лицето на своя председател 
да придвижва документите. По отношение на въпроса с геодезистите (дали ще напускат 
КИИП) – председателят на НПС “ГПГ” ще съобщи становището на секцията. Още веднъж 
настоя да бъде гласувана забрана за правене на самостоятелни законодателни 
предложения. 
Инж. Ст. Кинарев настоя да бъде взето решение как КИИП да контактува с 
висшестоящите организации. 
Инж. Я. Радев предложи да се вземе решение какви санкции ще се налагат. 
Инж. Ст. Кинарев изрази мнение, че ще възложи на Комисията по нормативните актове 
да определи принципи и процедура за осъществяване на контактите. 
Инж. Св. Димитров изказа мнение, че трябва да бъдат уважавани различните органи на 
КИИП. Постави въпрос какво се прави с взетите от УС на КИИП решения – изпълняват ли 
се, а ако не – защо? Според него в направените досега предложения за промени в 
ЗКАИИП има такива, които все още са актуални и изпълнението на решението на УС, 
свързано с тях, се отклонява със съвсем несериозни аргументи. 
Инж. Ст. Кинарев направи опит за обобщаване на направените предложения. Този опит 
предизвика кратък спор между него, инж. М. Младенов, инж. Р. Димитрова, инж. Д. 
Начев, инж. Л. Грънчаров, инж. Н. Николов. 
По време на този спор бяха засегнати въпроси, свързани с: 
- необходимостта от забрани, както и опасността от тях; 
- за това, кой какво трябва да прави (според Устава на КИИП); 
- за предложенията, които се правят без да бъде уведомявано ръководството на КИИП за 

тях; 
- за задълженията на структурите на КИИП; 
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- за взаимния контрол; 
- за архив на решенията на РК в ЦУ на Камарата; 
- за това, кой отговаря за счетоводната политика на КИИП; 
- всяко предложение, излизащо от структура на КИИП, да бъде регистрирано; 
- за необходимостта от централизация;  
Инж. М. Йорданов предложи УС да приеме направеното от инж. Ст. Кинарев 
предложение Комисията по нормативните документи  да изработи процедура за 
разглеждане на предложенията, подадени от структурите и по темите, отнасящи се до 
промяна в уреждащото дейността на КИИП законодателство и тази процедура да бъде 
спазвана от всички. Тази процедура да бъде предложена на следващото заседание на УС 
за приемане. 
Инж. И. Симиджиева предложи в тази процедура да бъде предвидено и как да се действа 
при спешни случаи.  
Инж. Ст. Кинарев предложи да се пристъпи към гласуване на предложението. 
Гласуване на предложението за изработване на правилник за контактуване с висшестоящи 
организации, за да може да се осъществява контрол и тези предложения да се защищават. 
Гласували 32 души, от тях: «за» – 29, «против» – няма, «въздържал се» - 3 . 
Решение: УС на КИИП приема Комисията по нормативните документи да подготви 
Правилник за придвижване на предложенията на КИИП към висшестоящи 
организации и на правилата за контакти с тях. 
 
Инж. Ст. Кинарев информира накратко членовете на УС за проведеното отчетно-изборно 
събрание на ЕСЕС. Напомни, че от името на КИИП беше издигната кандидатурата на 
инж. Д. Начев – за член на бо р да на ЕСЕС.  Проф. Йозеф Робл, Президент на ЕСЕС е 
предложил инж. Д. Начев да бъде избран в екипа му. На първо гласуване инж. Д. Начев е 
избран за вице президент на организацията. 
Инж. Н. Николов сподели, че форумът е бил много сериозан и че избирането на инж. Д. 
Начев на този пост е показател за голямото доверие, гласувано на българската колегия. 
 
Втори запис  

- запазва се практиката за провеждане на редовни заседания на УС в последния петък на 
месеца, без месеците август и декември; 

По т. 6 от дневния ред - Обсъждане и приемане на График на заседанията на 
Управителния съвет, на Националните професионални секции, на Комисията по 
регистрите, на Централната комисия за технически контрол по част 
„Конструктивна”, на Комисията по дисциплинарно производство и на Контролния 
съвет за 2010 година.  
Инж. Ст. Кинарев  обобщи следното: 

- предвидени са заседания на ЦКТК и на КР както досега преди тези на УС; 
- предложени са 10 заседания на КДП; 
- предвидени са 6 заседания на КС 
- предлага се НПС да имат задължително по 3 заседания в годината – практиката ще 

покаже достатъчни ли са или не. Във връзка с новата структура на централния офис от 
01.12.2009 г. инж. М. Цветкова ще отговаря за НПС. 

Ако предложеният график бъде приет, в бюджета на ЦУ трябва да се предвидят средства 
за осигуряване на заседанията. 
Инж. М. Младенов допълни, че НПС “ОВКХТ”, “ВС” и “ЕАСТ” са поискали корекции в 
графика и корекциите са отразени. 
Следва кратък спор между инж. Т. Ангелов, инж. М. Младенов, инж. Н. Николов, инж. Л. 
Грънчаров свързан с определението за ръководство на НПС. 
Инж. М. Йорданов направи предложение представеният график да бъде приет.  
Гласуване на предложените графици. 
Гласували 32 души, от тях: “за” – 31, “против” – 1, “въздържал се” – няма. 
Решение:  УС на КИИП приема предложените графици за заседания на УС, НПС, КДП, 
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КС, КР ЦКТК.  
  
По т. 7 от дневния ред - Приемане на дата за Общото събрание на КИИП през 2010 
година и ОС на НПС.  
Инж. Ст. Кинарев повтори предложената в графика дата за провеждане на ОС на КИИП 
– 27 и 28 март 2010 година (събота и неделя). Уточни, че на 27.03.2010 г. след обяд се 
предлага да се проведат ОС на НПС, а на 28.03.2010 г. – общото събрание на Камарата. 
Допълни, че последното заседание на УС преди ОС ще се проведе на 26.03.2010 г. 
По предложените дати не са постъпили възражения. 
Инж. Ст. Кинарев предложи членовете на УС да гласуват посочените в графика дати за 
провеждане на ОС на НПС и ОС на КИИП. 
Гласували 33 души, от тях: “за” – 33, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение: УС на КИИП приема ОС на НПС да бъдат проведени на 27.03.2010 година след 
обяд, а ОС на КИИП да бъде проведено на 28.03.2010 година.  
  
По т. 8 от дневния ред - Приемане на график за провеждане на Общите събрания на 
Регионалните колегии.  
Инж. Ст. Кинарев 

- на 19.02.2010 г. – 10 

припомни молбата на ръководството да няма провеждане на ОС на РК 
непосредствено преди заседанието на УС през м. февруари 2010 г. Не всички регионални 
колегии са се съобразили с това. Постъпилите до момента предложения за ОС на РК се 
разпределят  както следва: 

- на 23.02.2010 г. – 1 
- на 24.02.2010 г. – 1 
- на 25.02.2010 г. – 5 

Предложените дати не дават възможност за обобщаване на резултатите от ОС на РК и 
представянето им на заседанието на УС.  
Инж. Ст. Кинарев настоя, че на заседанието на УС на края на м. февруари 2010 г. всички 
материали от ОС на РК трябва да бъдат получени в ЦУ, за да могат да бъдат обработени, 
съгласувани и на последното преди ОС на КИИП заседание на УС да бъдат приети. 
Последваха предложения за провеждане на ОС на РК до 23.02., 17.02. и за 19.02. При това 
обсъждане беше повдигнат и въпрос след колко време от провеждането на ОС на РК, 
протоколите от тях и бюджетите на РК ще бъдат представени в ЦУ, за да бъдат 
обработени преди заседанието на УС на 26.02.2010 г. 
Беше направено предложение ОС на РК, които са предвидени след 20.02. да бъдат 
преместени преди тази дата. 
След разискванията по въпроса за датите на ОС, инж. Ст. Кинарев направи съобщение, 
че ОС през 2010 г. ще бъде свързано с промяна на Устава на КИИП. Много материали 
трябва да бъдат публикувани в определени срокове.  
Инж. Ст. Кинарев обобщи предложението за сроковете: 

1. ОС на РК да приключат до 19.02.2010 г. 
2. Всички документи от РК да постъпят в ЦУ до 23.02.2010 г. вечерта. 

На въпрос за предложения за промяна на Устава инж. Ст. Кинарев отговори, че на 
26.11.2009 г. са пристигнали последните предложения от РК. На 28.11.2009 г. ще се 
проведе заседание на Комисията за промяна на нормативните документи, на което 
заседание ще бъдат разгледани постъпилите предложения. Комисията трябва да предложи 
на заседанието на УС през м. януари 2010 г. вариант, който да бъде обсъждан на ОС на 
РК. След обсъждане на варианта в ОС на РК, той (с евентуални допълнителни 
предложения) ще бъде внесен на зцаседанието на УС на 26.02.2010 г. за приемане. 
Предложение за гласуване от УС: 
- ОС на РК да приключат до 20.02.2010 г (събота). 
- Всяка РК в срок от три дни след приключване на своето ОС да представи протокол и 
бюджет в ЦУ. 
Гласували 32 души, от тях: “за” – 32, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
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Решение 1:

1. Всички събрания на РК да бъдат проведени до 20.02.2009 г. 
 УС на КИИП реши следното: 

2. Три дни след провеждане на ОС на РК, материалите от тях: отчетен доклад, 
протокол, решения и приет бюджет да бъдат предадени в ЦО на КИИП. 

Инж. Ст. Кинарев предложи да бъде гласувано до 15.12.2009 г. да бъде изготвен 
окончателен график за провеждане на ОС на РК. 
Гласували 32 души, от тях: “за” – 32, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение 2: 

1. Регионалните колегии, които са предвидили дати на провеждане на общите си 
събрания след 20.02.2009 г. да ги променят съобразно предходното решение на УС. 

УС на КИИП реши следното:  

2. До 15.12.2009 година РК да изпратят до ЦО на КИИП предложенията си за нови 
дати за да бъде подготвен окончателния график за провеждане на ОС на РК до 
20.12.2009 г.. 

След това решение следва кратък коментар как ще бъде проведена срещата на 
Председателите на РКС и СК “Прециз”. След тези срещи Ръководството на КИИП, 
съвместно с КС ще изготви документ, в който да бъде описано какво да се проверява и 
какво да се представя на РК.  
Постъпи предложение да бъде направена и среща с техническите сътрудници от РК, които 
работят със СК “Прециз”. 
Инж. М. Йорданов накратко обясни как вижда съвместната среща на председателите на 
РКС със СК “Прециз”.  
 
По т. 9 от дневния ред - Обсъждане и приемане на Решение за закупуване на 
недвижим имот (офисни помещения) за нуждите на Централен офис и Регионална 
колегия София-град.  
Инж. Ст. Кинарев обясни защо разглеждането на тази точка е отложено за днешното 
заседание. 
Инж. Д. Начев оповести мнението на РК София-град – Колегията не е съгласна със 
закупуването на предложения имот, независимо от изгодната оферта. Според решението  
търсенето на имот трябва да се активизира и през м. януари/февруари въпросът да има 
решение. Настояват да се търси имот в широкия център на София. Потвърждават 
концепцията за общ имот на РК с ЦУ.  
Инж. Ст. Кинарев прие казаното от инж. Д. Начев. Разглеждането на този въпрос отпада 
за момента. 
Инж. М. Младенов сподели лично мнение, че не трябва да се дава заден ход на въпроса 
за закупуване на имот. 
Инж. Ст. Кинарев обяви какво би струвал ремонт на сега съществуващия централен 
офис. 
Инж. Д. Начев допълни, че не трябва да бъде изпусната възможност въпросът да бъде 
решен в рамките на 2-3 месеца. 
Без гласуване членовете на УС решиха да бъде потърсена възможност за намиране на 
офис в широкия център на София и в този офис да се помещават ЦО и РК София-град (по 
възможност намирането на ново предложение да стане в рамките на два-три месеца). 

  
По т. 10. Разни 
Решения по тази точка не са взети.  

1. Инж. Ст. Кинарев представи информация за представени програми и план-сметки за 
работата на НПС. До този момент са получени такива от НПС “ТСТС”, НПС “ВС” и 

Разгледани бяха следните въпроси: 
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НПС “ОВКХТ”. От няколко РК са получени предложения, които ще бъдат препратени 
в НПС. 

 
2. По повод запитването на инж. Н. Николов към КДП – какво става с два случая от 

Велико Търново. 
Инж. П. Драганов обясни, че въпросът е разгледан на 15.07.2009 година. Взетото от КДП 
решение е протоколирано. Решението е докладвано на заседание на УС. Предложението 
на КДП въпросните лица да бъдат поканени на следващото заседание на Комисията, не е 
прието от УС. Предложи да бъде взето решение кога може да бъдат изслушани колегите 
от В. Търново и кой ще плати разходите. 
Инж. Ст. Кинарев репликира, че УС не може да вземе решение, с което да задължи КДП 
да направи нещо. Добави, че ЦУ не може да плати командировките на колегите от В. 
Търново. По доклад на инж. П. Драганов КДП може да бъде командирована за сметка на 
ЦУ на място за решаване на случая. 
Инж. Н. Николов направи кратка ретроспекция на случая. 
Инж. Р. Иванов предложи да бъде определен срок за решаване на случая. 
Инж. Ст. Кинарев изрази надежда, че до края на м. декември 2009 г. случаят ще бъде 
решен. 
 
3. По повод на издадена заповед от Председателя на УС на КИИП във връзка с 

електронния регистар на КИИП. 
Инж. Ст. Кинарев обясни причината за издаване на заповедта: 
• липса на запазени в ЦУ на КИИП копия от издаваните удостоверения; 
• няма дигитален запис от материалите, изпращани до фирмата, която прави 

удостоверенията; 
• към решенията на УС няма приложени списъци на лицата, които са получили ПП; 
• РК са помолени да изпратят дигитални записи с информация, която се съхранява при 

тях – до момента няколко РК са откликнали на молбата; 
• Няма яснота какво е положението с т.н. «заварено положение»; 
Инж. Ст. Кинарев отправи молба към всички РК членовете им да бъдат помолени да 
представят копия от удостоверенията си; 
Инж. М. Младенов съобщи, че за предпочитане е удостоверенията да бъдат сканирани и 
по възможност да бъдат изпратени в ЦУ до 10.12.2009 г. 
Заседанието продължи с дискусия за удостоверенията. Въпросите, които бяха обсъдени се 
отнасят до: 
- за издаване на удостоверения и карти за 2010 година; 
- за формулиране на специалностите в удостоверенията; 
- за обратна информация за издадените досега удостоверения; 
- при получаване на картата за 2010 година да се представя копие от издаденото 
   удостоверение; 

4. По отношение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2004 г. за 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

След приключване на дискусията инж. Ст. Кинарев обобщи следното: 
- членският внос за 2010 година ще се събира съгласно изискването – до 20.12.2009 г. 
- картончетата ще се издават както досега; 
- когато има готовност с електронния регистър, ще се обяви срок на валидност на 

издадените удостоверения и картончетата към тях. 
 

Инж. Ив. Банов направи съобщение, че в ДВ бр. 85/29.10.2009 г. е публикувана Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 7/2004 г. за топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради. Наредбата влиза в сила веднага, без гратисен период.  
Инж. Ив. Банов направи кратък анализ на Наредбата, както и на основните пропуски в 
нея. Вносител на Наредбата е МРРБ. 
Има масово спиране на инвестиционни проекти в общините. 



5.

6 .

I4;lx.LIs. Banon HanpaBr4 KparbK anaJru3 na Hape46ara, KaKTo r.r Ha ocHoBHrrre rrponycKr{ B
nes. BnocureJr Ha Hape46ara e MPPE. tr4N{a rraacoeo cilupaHe Ha r4HBecrrrrl[roHHlr rrpoeKTr4 B
o6ulunure. B cerqzs OBKXT na PK Co(pux-rpa4 e npoBereHa cpeua no roBol rasuuapeg6a,
Ha Korro e flpr4cbcrBan eAr,rH or anropure fi.
LlssoApr or cpeuara:
- Hape.q6ara Moxe Aa ce npunara eAr{HcrBeHo qpe3 Lr3non3BaHe na co(fryepeH rrpoAyKT.
- B ny6nranyBauura nape46a r4Ma MHoro rexHr.rqecKr,r rperrrKr.r u c6rpxawu $opuynz.
- la ce norrcKar MeroAlrrrHr,r yna3aHnfl.3a nprrnaraHe Ha Hape46ara.
- Wxra raH(popnraqvts, qe n Eepona raKaBa nape46a il r,r3rrrrcJrrBaHe Ha eHeprxfinz
xapaKTepr,rcTrrKr,r 3a ((JreTeH)) pexr,rM HrMa BbBeAeHLr Hr{To B eIHa cTpaHa - He Moxe Aa ce
[oJI3Ba .IyiKA OTII4T B TOBa OTHOIIIeHITe.

- B Hapea6ara ca 3anefHaJII{ rlo3r4rlr4r4, Kor4To npe[parrlar KbM onpeAeJreHr4 KoJreKTr4Br.r, Ho He ce
yroqHsBa xofi noAnzcBa r{ noArrer{arBa rrpoeKTr.rre r.r KaKBa lIlI e ueo6xoAr.rMa.
Cuopeg unx. IrIe. Banos n paspa6orBaHero Ha eAr4H r4HBecrrrrlr4oHeH npoeKT e Hapyrxeua
TexHoJrorraqHocrra. Hacros Aa 6r.qe opraHn3prpaHa cpeua c KoJreKTrrBa, pa:pa6orun
Hapeg6ara.I4va foroBHocr Aa rrpeAcraBr{ B rrlrcMeH BuA BcurrKrlTe re3u :a6ereNru u
npeAnoxeHufl 3a KopeKrlrrr4 B Hape46ara.
IrlsKa3naHero Ha ranx. I4e. Eanoe 6eure o6crAeno saArr6o-{euo. B o6crx4anero ylracrr,re B3exa
unx. P. flurvrurpona, r.rHX. [. Onrp.naxoB, r4H)K. P. Irlnanon, unx. JI. fptnuapon,I{HX. ,{. Hauee.

llnx. Cr. KunapeB HarrpaBr4 cro6rqenue, qe e orfreqarauo pbKoBoAcrBo rlo Croruanenu
KoHcrpyKrlrau z EeporoA c aBrop npo(b. Ifto6qo BeHrcos. llnx. [. Haven o6ssu IIeHLIre.
Ifenara Ha eAnH 6pofi e 37 rer,a (c 6,20 AAC) 3a qJreHoBe na KI4IIil. KopIauHa IIeHa -

44,40 ilesa.

llnx. Cr. Kranapes cro6ur, qe e rroArorBeHo Hoso PrxoBoAcrBo no Br,rK na npo(f . fan.ro

,{zunrpon. Anroprr e peuun 1aro u3p;aBa caM. Ile 6r4e I43npareHo cro6ruenue ao PK ga

ToBa pbKoBo.4crBo. tr4rr,ra crrnaclre or crpaHa :r'aKVIWII la 6r,le B3ero Ha KoHcLITHal\prfl. c
20Yo rrproBcKa orcrr,nra. tr{Hx. [. Haven AorrbJrHr{, .re s PK Co(pux-rpa4 e B3ero peureHrre
roBa pbKoBoAcrBo Aa 6l'.re npoAaBaHo. flpe4.:roxu ra 6rplar nopbqaHlr 1 3 00 6por.

7. 3aAracKoeere c EnpoxoAoBere.
- floAnzcaH e HoB nporoKon c BI4C.
- B nroruenra co@ryepa ce npepa6orBa r.r3rlsro raKa, rre Ha crpaHl,Iqlrre, Kblero I{Ma $Iarypu u

ra6xugu, BoAHH.rrr 3HaK.{a He rpeqr. Tona rpl6na Aa craHe ao 05.12.2009 r.
- Ha gcuqxpr, 3aKynl{Jrr4 LvrcKa, e r.r3npareHo rrr4cMo 3a rroIrII4caHI4t nporoKon.
- Bln Bpb3Ka c npo6nerrauTe, Korrro ce cb3AaBar or aHTrrBr.rpycHuTe [porpaMl4 ce noArorB.fl

r..rHcrpyKrlr{r 3a pa3pemI4TeJIeH pe}KkIM sa pa6ora c.4I,IcKa.

flopa4u r.r3treplBaHe Ha AHeBHrre, per\ 3aceAaHl4ero na YC ua KI4ITII 6eure 3aKpLITo s 16,34
qaca.
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rlpe4ce4arerr Ha tp ini*

unx. Cr. rcrari#
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