
Заседание на Управителния съвет на КИИП – 24.04.2009 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 57 
от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.04.2009 г. 

  

1. инж. Стефан Кинарев – Председател 

Присъствали: 

2. инж. Георги Симеонов – Зам.- председател 
3. инж. Марин Младенов – Главен секретар 
4. инж Ангел Марков – председател на НПС “Водно строителство” 
5. инж. В. Петров, упълномощен от инж. Любомир Грънчаров – НПС 

“Електротехника, автоматика и съобщителна техника” 
6. инж. Хубен Хубенов – представител на НПС “Минно дело и геология” 
7. Бориска Стоева – представител на НПС “Технологии” 
8. инж. Марин Йорданов/инж. Добрин Ефремов – Председател на Контролния съвет 
9. доц. инж. Петър Драганов – Председател на Комисия по дисциплинарно 

производство 
10. инж. Душко Опърлаков – РК Бургас   
11. инж. Румен Иванов – РК Варна   
12. инж. Николай Николов – РК  Велико Търново  
13. инж. Румен Рашков – РК Видин 
14. инж. Веселин Колев – РК Враца 
15. инж. Румен Радев – РК Габрово   
16. инж. Янко Радев – РК Добрич   
17. инж. Марушка Киринкова – Бобекова  – РК Кърджали    
18. инж. Емилиян Енев – РК Кюстендил 
19. инж. Мариана Колова  - РК Монтана    
20. инж. Цвятко Тужаров –  РК Перник 
21. инж. Нина Киркова –  РК Плевен 
22. инж. Галина Бахнева – РК Разград 
23. инж. Александър Александров – РК Русе 
24. инж. Георги Колев – РК Силистра 
25. инж. Кръстинка Дечева  - РК Сливен    
26. инж. Иван Стоянов – РК Смолян 
27. инж. Димитър Начев – РК София-град 
28. инж. Цанко Дилов – РК Търговище 
29. инж. Тончо Тончев – РК Хасково 
30. инж. Станислав Чакъров – РК Шумен 
31. инж. Пейчо Пейчев – РК Ямбол 

 

1. инж. Георги Мишев – председател на НПС “Конструкции на сгради и съоръжения” 
Отсъствали: 

2. инж. Тодор Ангелов – представител на НПС “Транспортно строителство и 
транспортни съоръжения”  

3. доц. д-р инж. Руска Димитрова – представител на НПС “Геодезия, приложна 
геодезия, ландшафт” 

4. доц. д-р инж. Ивайло Банов – председател на НПС “Отоплителна, вентилационна, 
климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване” 

5. инж. Захари Донев  - РК Благоевград   
6. инж. Милко Найденов   –  РК Ловеч Ловеч  
7. инж. Тодор Енев  - РК Пазарджик   
8. инж. Свилен Димитров – РК Пловдив 
9. инж. Стефко Драгов – РК Стара Загора 
10. инж. Иван Андреев – РК София-област    

 
Заседанието на УС започна в 13,20 часа. 
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Председателят на УС на КИИП предложи заседанието да бъде проведено при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД 
1. Анализ на проведеното Общо събрание на КИИП на 30.03.2009 г.   
        Докладва: инж. Ст. Кинарев 
 
2. Обсъждане и приемане на проект за интегрирана информационна система за 

регистрация на членовете на КИИП и на проектантските бюра в КИИП. 
             Докладва: инж. Ст. Кинарев 
 
3. Предложение за структура на Централен офис. 
                  Докладва: инж. М.Младенов 
 
4. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите към КИИП за 

вписване на инженери-проектанти в инвестиционното проектиране с 
ограничена и с пълна проектантска правоспособност и на проектантски бюра в 
регистрите на КИИП. 

              Докладва: инж. М.Младенов 
 
5. Утвърждаване на предложения на Централната комисия за технически контрол 

по част „Конструктивна” към КИИП за вписване на инженери-проектанти в 
инвестиционното проектиране в списъка на лицата упражняващи технически 
контрол по част „Конструктивна”.  

        Докладва: инж. Г.Симеонов 
 
6.     Приемане на решение за създаване на Постоянна комисия за разпореждане с 

недвижими имоти, собственост на КИИП, във връзка с чл.20, ал.1, т. 9 от 
ЗКАИИП и за създаване на Фондове на КИИП във връзка с чл.5.1, ал.1, т.9 от 
Устава на КИИП.  

        Докладва: инж. Ст.Кинарев 
 
7. Разни: 

- счетоводна дисциплина; 
- ремонт на Централен офис; 
- съобщения. 

 
(от 01 до 23,30 минута на запис № 1) 
Инж. Ст. Кинарев откри заседанието. 
Инж. Александър Александров, председател на РК на КИИП гр. Русе поздрави 
участниците в заседанието и направи няколко кратки съобщения. 
Инж. Ст. Кинарев благодари на инж. Ал. Александров за добрата организация и 
предложи заседанието да продължи по същество. Предложи проектът за дневен ред 
да бъде гласуван от присъстващите. 
Гласуване на дневния ред (03,35) 
Гласували 29 души, от тях: “за” – 24, “протев – 1, “въздържал се” – 4. 
Дневният ред беше приет с болшинство. 
 

- свиване на разходите предвид кризисната ситуация в страната; 

По т. 1 и т. 6 от дневния ред.  
Инж. Ст. Кинарев направи кратък анализ на проведеното на 30.03.2009 г. в гр. 
София редовно общо събрание на КИИП, както и на някои от задачите, поставени 
пред ръководството на КИИП от ОС: 
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- непрекъснато излизащи нови нормативни документи по всички специалности – 
трябва със собствени сили да се направи опит за създаване на помагала, които да 
подпомогнат членовете на КИИП при въвеждането на новите нормативни 
документи; 

- провежданите в КИИП курсове трябва да бъдат модернизирани и да предоставят 
възможност за получаване на материали, които да се ползват в ежедневната 
практика; 

- проверка за необходимост от промени в Устава на КИИП. 
Във връзка с последното инж. Кинарев изтъкна необходимостта в КИИП да бъде 
създадена работна групи или комисия, която да се занимава със следните въпроси: 
- събиране на предложения и мнения, свързани с евентуални промени в Устава на 

КИИП; 
- съобразяване с това, доколко Уставът на КИИП не противоречи на новите 

направени в ЗКАИИП изменения – ако има несъответствия, те трябва да бъдат 
коригирани в едногодишен срок.  

Инж. Ст. Кинарев информира присъстващите за направената от СК “Прециз” 
справка за участията на регионалните колегии в ОС – командировки и отчитането 
им. Независимо от изпратената до всички РК заповед за начина на командироване за 
участие в ОС – срокове и начини на изплащане на средствата, не всички колегии са 
отчели командировките си в посочения срок. 
След това даде думата на присъстващите. Своето мнение споделиха инж. Н. 
Николов, инж. В. Колев, инж. Д. Начев. При обсъждането бяха поставени следните 
основни въпроси: 
- пропуски в юбилейните материали; 
- наличие на една постоянна група от хора, които окупират микрофоните по време 

на общи събрания и се опитват да ги манипулират, поради което сериозни и 
неотложни за колегията теми не се дискутират конструктивно; 

- квалификация на проектантите; 
- пропуски в информирането на колегията за нови нормативни документи; 
- предложение за промяна на % за отчисления за ЦО; 
- създаване на комисия за промяна на Устава на КИИП; 
 
(от 23,33 до 45,38 минута на запис № 1) 
Във връзка с изказванията инж. Ст. Кинарев предложи да бъдат обсъдени 
предложения за създаване на три комисии (свързани с промените в ЗКАИИП и с 
решението на ОС). Предложи т. 6 да бъде разгледана в момента, тъй като тя също 
се отнася за създаване на комисия. За тези комисии трябва да бъде взето решение от 
УС на КИИП. 
1.  Постоянна комисия   за разпореждане с недвижими имоти, собственост на 
КИИП, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 9 от ЗКАИИП. 
Инж. Ст. Кинарев мотивира необходимостта от създаване на тази комисия и предложи 
нейния състав: инж. Г. Симеонов – председател, членове: инж. Д. Начев, инж. А. Марков, 
инж. Р. Иванов. Задачата на тази комисия ще бъде да осъществява всички технически 
стъпки по извършване на сделки с недвижими имоти (икономически анализ, технология и 
ред за закупуване). 
Във вр ъзка с тази комисия инж. Кинарев съобщи, че в момента преговаря с адвокатска 
кантора, занимаваща се с наследствени дела, която да бъде в услуга на КИИП във връзка с 
това, че е наследник на БИАД (съгласно последните изменения в закона). 
Предлага в срок от един месец тази комисия да подготви правила, еднотипни за всички 
колегии.  
Мнения по поставения въпрос изразиха инж. Д. Начев, инж. Ал. Александров, инж. Р. 
Иванов, инж. М. Йорданов, инж. Х. Хубенов, инж. Д. Опърлаков 
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Гласуване на състава на комисията и на задачите, които ще й бъдат поставени – 
проучване на възможности, ред, технология за закупуване на недвижим имот, 
икономически анализ и др. подобни. (45,15) 
Гласували 26 души, от тях: “за” – 25, “против” – няма, “въздържал се” – 1. 
Решение: УС на КИИП създава постоянна комисия за разпореждане с 
недвижими имоти, собственост на КИИП, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 9 от 
ЗКАИИП в състав:  
Председател: инж. Г. Симеонов 
Членове:  инж. Д. Начев – РК София-град 
  инж. А. Марков – РК Пловдив 
  инж. Р. Иванов – РК Варна 
Задачата на тази комисия ще бъде да осъществява всички технически стъпки по 
извършване на сделки с недвижими имоти (икономически анализ, технология и ред 
за закупуване и др. подобни). 
 
(от 45,40 до 61,42 минута от запис № 1) 
2. Комисия, която да събере всички предложения и възражения, свързани с 
действащия Устав на КИИП и да обобщи всички наложителни промени по него. 
Инж. Ст. Кинарев мотивира необходимостта от създаване на тази комисия и предложи 
нейния състав: председател – инж. Ст. Кинарев, зам.-председател – инж. Д. Начев, 
членове: инж. Г. Симеонов, инж. М. Йорданов, инж. Н. Киркова, инж. Т. Тончев 
Въпросът за тази комисия беше коментиран от инж. Н. Николов, инж. Д. Начев, инж. Р. 
Иванов, инж. С. Кинарев, инж. В. Колев, инж. Д. Опърлаков, инж. М. Йорданов, инж. Г. 
Колев.  
Гласуване състава на Комисията за промени в Устава на КИИП. 
Гласували 25 души, от тях: “за” – 24, “против” – няма, “въздържал се” – 1. 

Решение: УС на КИИП създава комисия, която да обобщи всички наложителни 
промени в Устава на КИИП в състав: 
Председател:  инж. Ст. Кинарев 
Зам.-председател:  инж. Д. Начев – РК София-град 
Членове:  инж. Г. Симеонов – зам.-председател на КИИП 
   инж. М. Йорданов – председател на КС 
   инж. Н. Киркова – РК Плевен 
   инж. Т. Тончев – РК Хасково 
 
(от 62,44 до края на запис № 1) 
3. Комисия за създаване на фондове на КИИП във връзка с чл. 5.1, ал. 1, . 9 от Устава 
на КИИП. 
Инж. Ст. Кинарев мотивира необходимостта от създаване на тази комисия и предложи 
нейния състав: председател – инж. Ст. Кинарев, членове – инж. Д. Опърлаков, инж. Л. 
Железов, инж. Цв. Тужаров, представител на РК София-град, чието име ще бъде съобщено 
допълнително.  
В последвалия дебат участие взеха инж. Д. Начев, инж. Н. Киркова, инж. Ст. Кинарев, 
инж. Н. Николов, инж. М. Йорданов. 
Гласуване състава на комисията. 
Гласували 27 души, от тях: “за” – 27, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 

Решение: УС на КИИП създава комисия за създаване на фондове на КИИП във 
връзка с чл. 5.1, ал. 1, т. 9 от Устава на КИИП в състав: 
Председател: инж. Ст. Кинарев 
Членове:  инж. Д. Опърлаков – РК Бургас 
  инж. Цв. Тужаров – РК Перник 
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  инж. Л. Железов – РК Варна 
  представител на РК София-град – ще бъде определен допълнително. 
Край на запис № 1, пауза. 
 
Втора част 
По т. 3 от дневния ред 
(от 01 до 31,50 минута на запис № 2) 
На всички присъстващи беше раздадена схема с проекта за структура на Централния офис 
на КИИП. 
Инж. М. Младенов и инж. Ст. Кинарев обясниха идеята на предложената схема. Търсени 
са всички видове дейности, от които имат нужда както ЦО,  така и РК.  Идеята на то ва 
представяне е да се поиска мнението на РК дали няма пропуснати дейности – нещо да се 
добави или пък е излишно. 
По представената схема мнения бяха изказани от: инж. Д. Начев, инж. Н. Киркова, инж. 
М. Йорданов, инж. Р. Иванов, инж. Е. Енев, инж. Ст. Кинарев, инж. Б. Стоева, инж. Р. 
Радев, инж. Н. Николов, инж. Ал. Александров. Предложената схема беше одобрена от 
изказалите се. Беше изказано и мнение, че тази структура трябва да бъде утвърдена от УС 
на КИИП. 
  
По т. 2 от дневния ред 
(от 31,51 до минута от запис № 2) 
Инж. Ст. Кинарев предложи да разработи проекта за интегрирана информационна 
система, структурата на базата данни, взаимните връзки между отделните части на базата 
данни, технологията за работа на системата без да получи възнаграждение за това. Освен 
това ще бъде нает колектив от около 6 души програмисти, които да разработят за срок от 
3-4 месеца самите програми. Те ще бъдат привлечени на работа по граждански договори. 
Сумата, която би трябвало да им се заплати е около 35000 лева.Обър на се към УС на 
КИИП с молба да му бъде гласувано доверие. 
Поставеният въпрос беше обсъден от инж. Р. Иванов, инж. Ал. Александров, инж. Ст. 
Кинарев, инж. Н. Киркова, инж. Н. Николов, инж. Д. Начев, инж. Д. Опърлаков. 
Гласуване на предложението на инж. Ст. Кинарев. 
Гласували 27 души, от тях: “за” – 26, “против” – 1, “въздържал се” – няма. 

Решение: УС на КИИП възлага на инж. Ст. Кинарев създаването на интегрирана 
информационна система за регистрация на членовете на КИИП и на проектантските 
бюра в КИИП. Гласува и ориентировъчна сума в размер на 35000 (тридесет и пет 
хиляди) лева за заплащане на програмисти по граждански договори. (Инж. Ст. 
Кинарев отказва да получи възнаграждение за създаването на тази информационна 
система.) 
 
(от 51,34 до 144,0 минута от запис № 2) 

1. Инж. Владимир Младенов от РК София-град – иска ППП по  ОВКХТ, а има 
специалност “добив и пренос на нефто- и газопродукти. Предложението на КР е да му се 

По т. 4 от дневния ред  
Докладва председателят на Комисията по регистрите инж. М. Младенов. 
В комисията са постъпили 109 заявления за ПП, от които 74 за ППП и 35 за ОПП. Не са 
разгледани заявленията на РК Варна, тъй като са получени по куриер 2 часа преди 
заседанието на комисията. 
Предложението на Комисията е на 36 души да се присъди ППП, а на 34 – ОПП. На 38 
души се отказва присъждане на ППП и на един ОПП. 
Инж. М. Младенов запозна членовете на УС с по-особените случаи, за които трябва да се 
вземе отделно решение: 



Заседание на Управителния съвет на КИИП – 24.04.2009 г.. 
 

 6 

присъди ППП по Т-17. След кратък коментар предложението беше подложено на 
гласуване. 
Гласували 25 души, от тях: “за” – 21, “против” – няма, “въздържал се” – 4. 
Решение: УС на КИИП утвърждава предложението на Комисията по регистрите на 
инж. Владимир Младенов от РК София-град да му бъде дадена ППП по Т-17. 
2. Инж. Иван Петков Иванов от РК Бургас – лицето е осъждано; направена е 
юридическа справка. Случаят беше коментиран от инж. Р. Иванов, инж. Д. Опърлаков, 
инж. Д. Начев, инж. С. Кинарев. Предложено беше да се гласува да не му се присъжда ПП 
и да не бъде приет за член на КИИП. 
Гласували 25 души, от тях: “за” – 10, “против” – 6, “въздържал се” – 9. Предложението се 
приема. 
Решение: УС на  КИИП  не приема  за  член на  КИИП инж. Иван Петков Иванов – 
заявлението е подадено в РК Бургас. 
3. Инж. Ваня Митрова Панделиева от РК Бургас – представила е документи с невярно 
съдържание. След кратко обсъждане, в което участие взеха инж. Д. Опърлаков, инж. Д. 
Начев, инж. Ст. Кинарев, инж. Р. Иванов, инж. П. Димитров беше предложено на г-жа 
Панделиева да не й бъде присъдена ПП, а документите й да бъдат изпратени за 
разглеждане от КДП. 
Гласуване на предложението. 
Гласували 25 души, от тях: “за” – 25, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение: УС на КИИП отказва да даде ПП на инж. Ваня Митрова Панделиева и 
препраща документите й за разглеждане от КДП с мотив, че са представени 
документи с невярно съдържание. 
4. Беше разгледан сигнал на РК София-град относно отказ за ПП на инж. Георги Миланов 
и инж.  Димитър  Алексиев.  След дебат,  в ко йто  участваха инж.  Д.  Начев,  инж.  М. 
Младенов, инж. С. Кинарев, инж. Т. Тончев, инж. Н. Николов, инж. А. Марков, инж. Н. 
Николов, инж. Е. Енев, инж. М. Йорданов, беше постигнато съгласие по отношение на 
двамата да бъде приложен ЗКАИИП. Това не беше гласувано. 
След тези четири случая инж. М. Младенов обясни мотивите на КР за дадените откази – за 
всеки един поотделно. След обясненията докладът на Комисията по регистрите беше 
подложен на гласуване. 
Гласували 26 души, от тях: “за” – 24, “против” – 2, “въздържал се” – няма.  

Решение: УС на КИИП приема доклада на инж. М. Младенов – главен секретар на 
КИИП и председател на Комисията по регистрите. 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 №  на КР от 04.2009 г. 70 инженери, от които 36 с пълна проектантска 
правоспособност и 34 – с ограничена. На 38 инженери е отказана ППП, а на един - 
ОПП.  
Инж. М. Младенов докладва за три постъпили заявления за ОПП без членство в КИИП. 
Предложено беше УС да гласува на тримата да бъде присъдена ОПП без да членуват в 
КИИП. 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 25, “против” – няма, “въздържал се” – 3. 
Решение:

Последната точка от доклада на инж. М. Младенов беше за регистриране на проектантски 
бюра. Постъпили са заявления за регистриране на 9 проектантски бюра. Инж. М. 

 УС на КИИП утвърждава предложението на Комисията по регистрите за 
вписване в регистъра на лицата с ПП на трима души (с ОПП), без да членуват в 
КИИП. 
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Младенов обърна внимание на членовете на УС, че съобразно измененията в ЗКАИИП 
регистрирането на проектантските бюра трябва да става срещу заплащане. 
Предложението за вписване на проектантските бюра в регистъра на ПБ беше гласувано. 
Гласували 27 души, от тях: “за” – 27, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 

Решение: Управителният съвет реши да бъдат вписани в Регистъра на 
проектантските бюра одобрените от комисията 9 проектантски бюра, с които общият 
брой на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, става 64. 
 

(от 144,03 до минута от запис № 2) 
По т. 5 от дневния ред 
Докладва инж. Г. Симеонов, председател на ЦКТК. Постъпили са 6 заявления за 
присъждане на ТК. От тях Комисията предлага да бъдат одобрени три заявления. На 
заявленията на инж. Пламен Ковачев, инж. Румяна Видинска и инж. Емил Бозмаров ЦКТК 
предлага да бъде даден отказ. Мотивите за това бяха обяснени от инж. Г. Симеонов. 
Предложението на ЦКТК беше гласувано.  
Гласували 25 души, от тях: “за” – 25, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение: УС на КИИП приема доклада на инж. Г. Симеонов – зам.-председател на 
камарата и председател на ЦКТК. Управителният съвет одобрява предложенията на 
комисията в регистъра на лицата с ТК да бъдат вписани и да им се издадат 
съответните документи (удостоверения и печат), одобрените  с протокол № ТК-
/04.2009 г. трима души. Отказ за оправомощаване с ТК получават трима души (виж 
протокола). 
След гласуването инж. Ст. Кинарев прочете някои текстове от ЗКАИИП, за да припомни 
на членовете на УС, че имат не само задължения, но и права. Обърна внимание, че за 
следващото заседание на УС очаква предложения по прочетените текстове. Прочете 
новите изменения в ЗКАИИП. Обърна внимание, че трябва да бъде разгледана и 
Наредбата за проектантските бюра, тъй като в промяната на ЗКАИИП от 03.04.2009 г. има 
ново определение на термина “проектантско бюро”. Всичките материали, свързани с 
изменението на ЗКАИИП ще бъдат изпратени на РК. 

По т. Разни от Дневния ред 

1. инж. Ст. Кинарев съобщи за получено писмо от СК “Прециз” до него и до КС, 
отнасящо се до счетоводната дисциплина, за това как е спазена заповедта за 
командировки за Общото събрание. Има все още не представени отчетни документи. 
Представената справка ще бъде изпратена по регионални колегии.  

(от 157,45 минута до края на запис № 2) 

2. Съставен е документ за цялостно движение на средства от и към ЦО, който ще бъде 
изпратен на регионалните колегии. Документът давя яснота за наличности към 
01.01.2009 г., както и за движението до 30.03.2009 г. 

3. Направено беше съобщение за организиране на среща-семинар на техническите 
сътрудници и председатели на КС по регионални колегии. Срещата ще се проведе на 
21 май (от 11 часа) и на 22 май (до 13 часа). Командировките ще бъде за сметка на 
ЦО. Осигурено е настаняването в София. На хората, които си тръгнат преди 
обявения край, няма да бъдат признати командировъчни.  

4. Инж. Ст. Кинарев съобщи, че има решение за ремонт на ЦО и договор с УАСГ този 
ремонт да започне през лятото на 2009 г. Зададе въпрос дали УС счита за необходимо 
да се прави ремонт на ЦО, или да се чака евентуалното купуване на имот в следващите 
1/1,5 години. Има изготвен проект за ремонта. По ПСД стойността му ще бъде около 
90000 лева. От УАСГ искат да знаят дали КИИП ще заеме помещенията на 
библиотеката, които ще се освобождават. 



3acedanue na VnpaeumerHun cbnem na KIIUI - 24.04.2009 2..

Cro6rqennero Ha ranx. Kunapee 6eme Ar,rcKyrr,rpaHo or LrHX. H. HqKonoB, r{Hx. ,{. Hauen,
IIHX. H. Kraprona, LIHX. T. Tonuen, uux. P. Irlnanon, vHx(. P. Znanon, r.rH)K. An.
Arercau4poB, r{HX. X. Xy6enoB, r4HX.II.,{parauoB, prHX. M. Bo6exosa.
CleA AptcxycuflTa ce o(fopurn rpeAnoxeHve Aa 6r4e r.ranrprxeH peMoHT vr ra ce pa3rxr,rprr
rleHrpturHr4x o(frac.
fracynane Ha npeAnoxeHr,rero.

fracygarz 27 AylrLI. or rgx: "3a" - 26. "upotng" - Hglua. "gt3Atpxar ce" - 1.

Pemenne: Aa 6rle HanpaBeHo pa3rrrupeHrre Ha cbrrlecrByBaqrrfl oQnc B crpaAara Ha
yACI n Aa 6rAe HanpaBeH cborBerHrrfl peMoHT B HoBrrre rr crap[Te rroMeqeHrrn. Cyrrara
3a peMoHra e rJracyBaHa or OC na KIIIII na 30.03.2009 r.

llnx..{. Hauen HanpaBr4 HrKoJrKo cro6uleuux:

1. floraHa KbM rrJreHoBere Ha VC ga fracrlre B ceMr.rHap sa 05.06.2009 r., xofiro qe ce
lpoBeAe n Co(fzx (r<onue or rroKaHara e npunoxeHo KbM nporoxora).

2. floraua 3a yqacrrde B ceMr.rHap no cer43MnqHocr, rofiro rqe ce rpoBeAe ua 15 u 16.05.2009 r.
nl4crav6yt1 Typuua.

3. flucuo Ha PK Co$ur-rpa4, orHocHo npo6reuu, cBbp3aHr.r c rroArorBrHero Ha
rnaluSuraqlroHur.r xapaKTepr4crlrKlr - Ia 6r4ar noAforBeHv flcna paMKa r4 rroAXoA 3a
ri3rorBrHe ua rna-uuSr,rKarluouHltre xapaKTepr,rcrr{Kr.r. flucnroro 6erue KoMeHTr.rpaHo or r.rHX.
Cr. KunapeB, HHX. H. HnxoroB, r{Hx..{. Ha.ren.

4. lInN. H. Kuprona clo6rqu, qe Ha 3aceAaHr,re na PK fhenen e ornpaBeno nacrofiqprno
r,rcKaHe nprd cMrHa Ha reararr,r u yAocroBepenr.rr ra 6s4ar u3rrucBaHvr roqHLrre
npo$ecuouirnHlr Ha[paBreHr,rs. flpe4noNu n LrH:r'L\uarvtBa 3a 3ano3HaBaHe c HoBor{3Jrr3na
TexHr.rtrecKa nvreparypa, Korro Aa 6rAe ocbrrlecrBeHa cbc cr4eficrnuero Ha KVTVIil.

flopagr,r r,r3rrepnBaHe Ha AHeBHr,rr peA 3aceAaHr,rero ua VC ua KIrIZI 6erre 3aKpr4ro n 18,50
qaca.

Ilporor<orupara

3. Anrerosa

flpeAceAaren sa YC

nnN. pt;

CIV3A
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