
 
ПРОТОКОЛ № 59 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.06.2009 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. Кирил Ганев, упълномощен от инж. Л. Грънчаров – НПС “Електротехника, автоматика и 

съобщителна техника” 
8. доц. д-р инж. Руска Димитрова – представител на НПС “Геодезия, приложна геодезия, ландшафт” 
9. инж. Тодор Ангелов – представител на НПС “Транспортно строителство и транспортни съоръжения”  
10. инж. Хубен Хубенов – представител на НПС “Минно дело и геология” 
11. Бориска Стоева – представител на НПС “Технологии” 
12. доц. инж. Петър Драганов – Председател на Комисия по дисциплинарно производство 
13. инж. Жулиета Кацарска, упълномощена от инж. Захари Донев  - РК Благоевград   
14. инж. Душко Опърлаков – РК Бургас   
15. инж. Таню Димитров, упълномощен от инж. Румен Иванов – РК Варна   
16. инж. Николай Николов – РК  Велико Търново  
17. инж. Румен Рашков – РК Видин 
18. инж. Веселин Колев – РК Враца 
19. инж. Янко Радев – РК Добрич   
20. инж. Милко Найденов   –  РК Ловеч Ловеч  
21. инж. Тодор Енев  - РК Пазарджик   
22. инж. Цвятко Тужаров –  РК Перник 
23. инж. Нина Киркова –  РК Плевен 
24. инж. Свилен Димитров – РК Пловдив 
25. инж. Георги Колев – РК Силистра 
26. инж. Кръстинка Дечева  - РК Сливен    
27. инж. Иван Стоянов – РК Смолян 
28. инж. Димитър Начев – РК София-град 
29. инж. Иван Андреев – РК София-област    
30. инж. Стефко Драгов – РК Стара Загора 
31. инж. Цанко Дилов – РК Търговище 
32. инж. Тончо Тончев – РК Хасково 
33. инж. Станислав Чакъров – РК Шумен 
34. инж. Пейчо Пейчев – РК Ямбол 

 

1. инж. Марин Йорданов – Председател на Контролния съвет 
Отсъствали: 

2. инж. Румен Радев – РК Габрово   
3. инж. Марушка Каринкова – Бобекова  – РК Кърджали    
4. инж. Емилиян Енев – РК Кюстендил 
5. инж. Мариана Колова  - РК Монтана    
6. инж. Галина Бахнева – РК Разград 
7. инж. Александър Александров – РК Русе 

На заседанието присъстват 34 от общо 41 члена на УС. 
Заседанието на УС започна в 11,27 часа. 
(от 01  до 06 минута на запис 1) 
Председателят на УС на КИИП предложи заседанието да бъде проведено при следния 

ДНЕВЕН РЕД  
1. Критерии за оценка при провеждане на съвместни проверки от КИИП и РДНСК на проектни 

разработки в Общинските администрации, за които са издадени разрешения за строеж. 
Докладва: инж. Ст.Кинарев 

2. Ред за сключване на договори за издателска дейност. 
Докладва: инж. Ст.Кинарев 

3. Приемане на графици за провеждане на: 
а) работни срещи на Комисията по регистрите на КИИП с представители на Националните 

професионални секции и представители на Регионалните колегии, отговарящи за 
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приемането и разглеждането на заявленията за проектантска правоспособност по 
професионални секции; 

б) регионални срещи за обсъждане предложения за допълнение и изменение на действащи и за 
изготвяне на нови нормативни документи на КИИП: устав, наредби, инструкции, правила и 
други във връзка с изменението на ЗКАИИП от април 2009 година. 

Докладва: инж. М.Младенов 
4. Разглеждане на Решения на Контролния съвет на КИИП, взети на заседанието му от 

08.06.2009 година.  
Докладва: инж. М.Младенов 

5. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП за вписване в 
регистрите на КИИП на проектанти с ограничена и пълна правоспособност и на проектантски 
бюра.  

Докладва: инж. М.Младенов 
6. 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 
7. Издигане и утвърждаване на кандидатура на член на КИИП от Република България за член на 

Изпълнителното бюро на Европейският съвет на инженерните камари (ЕСИК). 
Докладва: инж. Ст.Кинарев 

8.    Разни : 
- попълване състава на Комисията по регистрите в КИИП с: 

*  втори представител на Професионална секция КСС – инж. Цветко Тужаров – РК Перник; 
*  представител на Професионална секция МДГ – инж. Валентин Семерджиев – РК София-

град.    
-   предложения за обсъждане на управителния съвет на 31.07.2009 г. 

*  Възможност за провеждане на заседанията на УС на КИИП през два три месеца. 
*  Временно преустановяване на вписване в списъка на лицата, упражняващи технически 

контрол по част Конструктивна на проектите, до изготвяне на нови правила, обезпечаващи 
ефективност и качество в резултат на упражняването на контрола. 

-   приемане на размери на такси за: 
А. Проектантски бюра 

*  за вписване в Регистъра на проектантските бюра  –  200 лв. без ДДС; 
*  за издаване на удостоверение за регистрирано проектантско бюро (не е задължително 

съгласно ЗКАИИП) – 10 лв. без ДДС. 
Б. Членство в КИИП 

*   вписване в общия списък на членовете на КИИП – 26 лв. без ДДС;  
*   издаване на удостоверение за членство в КИИП – 10 лв.без ДДС. 

В. Проектантска правоспособност с членство в КИИП 
*   за вписване в Регистрите за проектантска правоспособност  –  84 лв. без ДДС; 
*   за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност – 10 лв. Без 

ДДС; 
*   за издаване на личен печат за проектантска правоспособност  – 20 лв. без ДДС. 

Г. Проектантска правоспособност без членство в КИИП 
*   за вписване в Регистрите за проектантска правоспособност  –  150 лв. без ДДС; 
*  за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност – 10 лв. без ДДС; 

*   за издаване на личен печат за проектантска правоспособност – 20 лв. без ДДС. 
Д. Технически контрол по част конструктивна 

* за вписване в списъка на лицата упражняващи технически контрол по част Конструктивна – 
120 лв. без ДДС; 

*  за издаване на удостоверение за Технически контрол по част Конструктивна – 10 лв. без 
ДДС; 

*  за издаване на личен печат за Технически контрол по част Конструктивна – 20 лв. без ДДС. 
 
При обсъждане на предложения дневен ред бяха направени следните предложения: 
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- от инж. Т. Ангелов – точките за оправомощаване да станат първа и втора – предложението не 
беше прието; 

- от инж. Ив. Андреев –  въпросът за закупуване на недвижим имот за РК Пловдив да се 
обособи в т. 8, а т. Разни да стане 9 – предложението беше прието.  

Дневният ред, с направеното от инж. Ив. Андреев предложение беше гласуван (4,50). 

1. Критерии за оценка при провеждане на съвместни проверки от КИИП и РДНСК на проектни 
разработки в Общинските администрации, за които са издадени разрешения за строеж. 

Гласували 30 души, от тях: “за” 29, “против” – няма, “въздържал се” – 1. 
Решение: Дневен ред (с допълнение като отделна точка да бъде разгледано предложението на РК 
Пловдив за закупуване на недвижим имот) – приет с мнозинство. 
 
По-нататък заседанието на УС протече при следния дневен ред: 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 
2. Ред за сключване на договори за издателска дейност. 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 
3. Приемане на графици за провеждане на: 

а) работни срещи на Комисията по регистрите на КИИП с представители на Националните 
професионални секции и представители на Регионалните колегии, отговарящи за 
приемането и разглеждането на заявленията за проектантска правоспособност по 
професионални секции; 

б) регионални срещи за обсъждане предложения за допълнение и изменение на действащи и за 
изготвяне на нови нормативни документи на КИИП: устав, наредби, инструкции, правила и 
други във връзка с изменението на ЗКАИИП от април 2009 година. 

Докладва: инж. М.Младенов 
4. Разглеждане на Решения на Контролния съвет на КИИП, взети на заседанието му от 

08.06.2009 година.  
Докладва: инж. М.Младенов 

5. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП за вписване в регистрите 
на КИИП на проектанти с ограничена и пълна правоспособност и на проектантски бюра.  

Докладва: инж. М.Младенов 
6. 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 
7. Издигане и утвърждаване на кандидатура на член на КИИП от Република 

България за член на Изпълнителното бюро на Европейският съвет на инженерните камари 
(ЕСИК). 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 
8. Предложение на РК Пловдив за закупуване на недвижима собственост на територията на гр. 

Пловдив за нуждите на КИИП – РК Пловдив. 
Докладва: инж. Св Димитров 

9. Разни : 
- попълване състава на Комисията по регистрите в КИИП с: 

*  втори представител на Професионална секция КСС – инж. Цветко Тужаров – РК Перник; 
*  представител на Професионална секция МДГ – инж. Валентин Семерджиев – РК София-

град.    
-   предложения за обсъждане на управителния съвет на 31.07.2009 г. 

*  Възможност за провеждане на заседанията на УС на КИИП през два три месеца. 
*  Временно преустановяване на вписване в списъка на лицата, упражняващи технически 

контрол по част Конструктивна на проектите, до изготвяне на нови правила, обезпечаващи 
ефективност и качество в резултат на упражняването на контрола. 

-   приемане на размери на такси за: 
А. Проектантски бюра 

*  за вписване в Регистъра на проектантските бюра  –  200 лв. без ДДС; 
* за издаване на удостоверение за регистрирано проектантско бюро (не е задължително 

съгласно ЗКАИИП) – 10 лв. без ДДС. 
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Б. Членство в КИИП 
*   вписване в общия списък на членовете на КИИП – 26 лв. без ДДС;  
*   издаване на удостоверение за членство в КИИП – 10 лв.без ДДС. 

В. Проектантска правоспособност с членство в КИИП 
*   за вписване в Регистрите за проектантска правоспособност  –  84 лв. без ДДС; 
*   за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност – 10 лв. Без 

ДДС; 
*   за издаване на личен печат за проектантска правоспособност  – 20 лв. без ДДС. 

Г. Проектантска правоспособност без членство в КИИП 
*   за вписване в Регистрите за проектантска правоспособност  –  150 лв. без ДДС; 
*  за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност – 10 лв. без ДДС; 

*   за издаване на личен печат за проектантска правоспособност – 20 лв. без ДДС. 
Д. Технически контрол по част конструктивна 

* за вписване в списъка на лицата упражняващи технически контрол по част Конструктивна – 
120 лв. без ДДС; 

*  за издаване на удостоверение за Технически контрол по част Конструктивна – 10 лв. без 
ДДС; 

*  за издаване на личен печат за Технически контрол по част Конструктивна – 20 лв. без ДДС. 
 
Преди започване на разискванията инж. Ст. Кинарев прочете за сведение на членовете на УС писмо на 
инж. Г. Мишев, свързано с т.1 от дневния ред. Обърна внимание на присъстващите, че би желал когато 
се пишат писма, в същите да има и конкретни предложения. 
 
По т. 1 от дневния ред (от 06 до 79,18 минута на запис 1). 
Постъпило е само едно предложение, взето на съвместно заседание на РК В. Търново и РК Плевен на 
12.06.2009 г. Инж. Ст. Кинарев съобщи, че на всички форуми на КИИП се говори, че 
правоспособностите се дават по изключително занижени критерии. В същото време всички опити за 
събиране на информация, на база на която да се изградят критерии, срещат желязна пасивна съпротива 
от страна на всички участници в проектирането. Предложи разглеждането на т. 1 да бъде отложено за 
пореден път за 31.07.2009 г. 
В последвалото обсъждане участие взеха инж. Т. Ангелов, инж. Н. Киркова (разглеждането да не се 
отлага), инж. К. Ганев, инж. Н. Николов, инж. Ст. Кинарев.  
Гласуване за разглеждане на т. 1 от дневния ред. 

- за да могат да работят експертните съвети, трябва да има разписани в най-общ вид критерии – 
дали проектът е направен според правилата и нормите, залегнали в проектантската дейност;  

Гласували 31 души, от тях: “за” – 25, “против” – 2, “въздържал се” – 4. 
Решение: т. 1 да бъде разгледана от УС. 
След това думата беше дадена на инж. Н. Николов. Той се спря на следните въпроси: 

- необходимост от обратна информация; 
- невъзможност конструктивен проект да бъде разглеждан без архитектурната, геодезическата и 

други части на общия проект; 
- за всеки проект трябва да има задание. 
Инж. Н. Киркова прочете 5 критерия, записани в протокола от заседанието във В. Търново. 
В по-нататъшната дискусия по проблема участие взеха: инж. А. Марков, инж. Т. Ангелов, инж. Я. 
Радев, инж. С. Кинарев, инж. Г. Колчаков, инж. Св. Димитров, инж. З. Донев, инж. Д. Начев, инж. 
Ив. Стоянов, инж. П. Панов (гост на заседанието), инж. Р. Иванов, инж. В. Колев, инж. Цв. 
Тужаров, инж. Г. Колев, инж. Р. Димитрова, инж. М. Младенов. 
Основни въпроси, поставени в дискусията: 
- към критериите да се добави и елемент за целесъобразност; 
- всички РК да работят по единни критерии, а не всяка по свои правила; 
- критериите като елемент на Наредба № 4; 
- възражение срещу контакти с ДНСК; 
- за качеството на проектантската работа; 
- поемане на отговорност и ангажимент от страна на КИИП; 
- за целта на проверките – да покажат небалансираност на инвестиционния процес; 
- за защищаване на професионалния интерес на проектантите; 
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- пропуските в проектирането са последица от несвършена работа на всички звена, свързани с 
проектирането; 

- за даване на гласност и публичност на проблемите, след което да се направят предложения за 
промени в нормативните документи; 

- критериите, предложени от инж. Н. Киркова, да бъдат направени във вид на чек-листа; 
- да бъдат правени проверки за съответствие на частта на проекта и ПП на проектанта; 
- критериите да бъдат ограничени само до процеса на проектиране; 
- за това, КИИП да бъде активната страна при случаите на проверка; 
- начин на осъществяване на проверките и органи, които ще ги разпоредят; 
- за прекратяване на практиката за проектиране от работещи в общините и използване на чужди 

печати от тях. 
След приключване на дебата беше направено следното предложение: 
До 15 юли всички членове на УС и председателите на НПС да направят писмени предложения в 
духа на обсъжданите на заседанието неща, които ще бъдат обработени от Председателя на УС на 
КИИП, Зам.-председателя  и Главния секретар, след което ще бъдат изпратени за обсъждане. 
Гласуване на предложението. 
Гласували 32 души, от тях: “за” – 30, “против” – няма, “въздържал се” – 2. 
Решение:  До 15 юли 2009 година всички членове на УС и председателите на НПС да направят писмени 
предложения за съвместните проверки на КИИП и ДНСК по общините в духа на обсъжданите на 
заседанието на настоящия УС въпроси, които да бъдат обработени от Председателя на УС на КИИП, 
Зам.-председателя  и Главния секретар, след което ще бъдат изпратени за обсъждане на членовете на 
УС. 

- Как да бъде подкрепен един продукт, който още не съществува? 

По т. 2 от дневния ред (от 79,18 до 120,40 минута на запис 1). 
Инж. Ст. Кинарев оповести становището на Комисията за създаване на фондове на КИИП във 
връзка с чл. 5.1, ал. 1, т. 9 от Устава на КИИП по отношение на ред за сключване на договори за 
издателска дейност на КИИП – става въпрос за публични средства, с които КИИП влиза в рисково 
мероприятие. Трябва да бъде даден отговор на следните въпроси: 

- От представени в КИИП проекти как да бъде избран най-добрият? 
- Каква е сигурността, че финансовият резултат от подобна стопанска дейност ще бъде поне на 

нула (не отрицателен)? 
Комисията предлага да бъде изработена някаква схема, в която да бъдат обявени темите и 
заглавията, по които се очаква изработването на ръководства; колективите, които биха се 
ангажирали с написване на ръководствата; предложените проекти да бъдат оценени по някакви 
критерии; процедурата трябва да мине през УС. Не трябва да се забравя, че парите са от резерва на 
КИИП и могат да бъдат харчени само с решение на УС. 
Инж. Ст. Кинарев сподели опита на КИИП от досегашна дейност по издаване на ръководства (на 
секция “ВС”, CD на БИС, издаване на ръководство по хидравлика). 
Комисията е поела ангажимент да направи извадка от Закона за обществените поръчки (ЗОП), да 
определи някои основни параметри, доколкото ЗОП е единственият документ, който казва как се 
харчат публични обществени средства. 
Инж. Ст. Кинарев направи предложение: За да бъдат избягнати каквито и да са спорове - до 
излизането на горе цитираните документи да бъде спряно всякакво подписване на договори за 
издателска дейност. 
След изказването на инж. Кинарев започна обсъждане на казаното от него и на предложението за 
спиране на подписването на договори. В обсъждането участие взеха: инж. Р. Иванов, инж. Д. 
Начев, инж. Д. Опърлаков, инж. Т. Ангелов, инж. Ив. Андреев, инж. Ст. Кинарев, инж. А. Марков, 
инж. Ст. Драгов, инж.  Донев, инж. Н. Николов, инж. Цв. Тужаров, инж. К. Ганев. 
По-важни въпроси, които бяха повдигнати по време на обсъждането: 
- Несъгласие със спирането на подписване на договори за издателска дейност; 
- Законосъобразност на харченето на средствата на КИИП; 
- Да бъдат разписани правилата, след което да се подписват договори; 
- Да се прави разлика между създаване и издаване на някакъв труд; 
- Възможности за спонсориране при представен готов материал; 
- За дефиниране на издаваните материали; да бъдат определени приоритетите  редът  

при издаване; 
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- Срок за подготовка на общи критерии към материалите за издаване; 
- За авансови плащания и за поемане на премерен риск; 
- За поемане на отговорност; 
- За прозрачност при избор на автор и издател; за прилагане на изискванията на 
   ЗОП; 
В края на обсъждането беше направено следното предложение, което да бъде гласувано: До 
уточняване на единна процедура за сключване на договори за издателска дейност, подписването 
им да бъде прекратено. Процедурата да бъде изготвена до следващото заседание на УС, да бъде 
приета и всички РК да работят по нея. 
Гласували 30 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – 2. (119,50) 
Решение:  До уточняване на единна процедура за сключване на договори за издателска дейност, 
подписването им да бъде прекратено. Процедурата да бъде изготвена до следващото заседание на УС, да 
бъде приета и всички РК да работят по нея. 

- възникналите спорове при тълкуване на документите за даване на правоспособност; 

По т. 3 от дневния ред (от 120,40 до 151,24 минута на запис 1) 
Инж. Ст. Кинарев обясни мотивите тази точка да бъде предложена на вниманието на членовете на УС:  

- постъпили писма от РК София-град за разлики в мненията на комисиите; 
Ръководството на КИИП е взело решение срещите за уеднаквяване на критериите да бъдат проведени по 
професионални секции и по регионални колегии. Подготвен е график, който се предлага на вниманието 
на членовете на УС.  
Напомни, че ОС и ЗКАИИП задължават УС до следващото общо събрание (2010 г.) да обсъди дали 
структурата на КИИП е изживяла вече времето си и дали не трябва да се обсъди друга схема на 
организация на Камарата - за тази цел има създадена комисия. Идеята е тази комисия да се срещне по 
регионални колегии с възможно най-голям брой хора, да обсъди всички наболели въпроси, за да може да 
подготви конкретни и коректни предложения. 
Инж. М. Младенов докладва същността на предложените графици за срещи по РК. 
- 

Основните документи, които ще служат за база на срещите са: ЗКАИИП, Уставът на КИИП и Наредба 
№ 2. 
На всички представители (от НПС и от РПС), които ще участват в срещите,  се препоръчва да имат 
предварителна подготовка по въпросите и проблемите, които ще поставят, за да се осигури по-голяма 
експедитивност на срещите. 
Представителите на НПС да подготвят предложения какво предлагат по формата и съдържанието на 
удостоверенията за ПП и на печатите, за да може всичко да бъде обобщено и отчетено при подмяната 
на удостоверенията и печатите. 
Предложи УС да вземе следното решение: Всички НПС, РПС и РР на КИИП да представят писмено 
на предстоящите работни срещи с Комисията по регистрите предложения, свързани с уточняване на 
критериите за вписване в регистрите за ПП, съдържанието на удостоверенията и личните печати, 
специалностите за отделните НПС, както и други проблеми по техен избор. 

Отношение по представения график взеха: инж. Р. Иванов, инж. Н. Киркова, инж. Ст. Кинарев, инж. Н. 
Николов, инж. Ст. Драгов, инж. А. Марков, инж. М. Младенов, инж. Кр. Дечева, инж. Д. Начев, инж. Ив. 
Андреев, инж. Д. Опърлаков. 
Обсъдени бяха въпроси, свързани с: 

график за срещи на комисията по регистрите на КИИП с представители на НПС и представители на 
РК, отговарящи за приемането и разглеждането на заявленията за ПП по професионални секции 

- намаляване на времетраенето на срещите от четири на три дни; 
- на колко и на кои срещи трябва да присъстват техническите сътрудници; 
- присъствие на председателите на регионалните комисии за оправомощаване; 
- за лицата в РК, които приемат и разглеждат документите; 
- за лицата в РК, които вземат решения по отношение на оправомощаването; 
- за начина на провеждане на самите срещи; 
- кои ще бъдат поканени на срещите: председателите на РПС, ръководствата на НПС и член на 

Комисията по регистрите (за всяка професионална секция); 
- техническите сътрудници да бъдат събрани след като бъде уточнено всичко с НПС и РПС; 
- какво трябва да се пише в удостоверенията; 
- за спорните въпроси по правилника за оправомощаване 
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- част от дневния ред на срещите да бъде въпросът за квалификационните характеристики – да бъде 
решен въпроса с изписване на удостоверенията, с диференциацията; да се обсъди предварително 
философията за изготвяне на квалификационните характеристики. 

Инж. М. Младенов допълни, че Комисията по регистрите трябва да обобщи направените предложения 
и в срок до 25.09.2009 г. да внесе в УС предложение за решение.146 
- 

Направено е предложение за разменяне на срещите във В. Търново и Варна. 
След приключване на дискусията по графиците, беше предложено да бъде гласувано приемането им. 

график за провеждане на регионални срещи за обсъждане на предложения за допълнение и изменение 
на действащи и за изготвяне на нови нормативни документи на КИИП: устав, наредби, инструкции, 
правила и други във връзка с изменението на ЗКАИИП от април 2009 г. 

Гласували 29 души, от тях: “за” – 29, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение:  Приема предложените графици за провеждане на: 

а) работни срещи на Комисията по регистрите на КИИП с представители на Националните 
професионални секции и представители на Регионалните колегии, отговарящи за разглеждането на 
заявленията за проектантска правоспособност по професионални секции; 

б) регионални срещи за обсъждане предложения за допълнение и изменение на действащи и за 
изготвяне на нови нормативни документи на КИИП: устав, наредби, инструкции, правила и други 
във връзка с изменението на ЗКАИИП от април 2009 година. 

 

- комисията се е постарала да проведе прозрачен и честен избор – пред очите на всички присъстващи; 

По т. 4 от дневния ред (от 151,50 минута до края на запис 1) 
Инж. Ст. Кинарев обясни кое е наложило разглеждането на този въпрос – избирането на представителя 
на НПС “КСС” на миналия УС. Същият е избран на база упълномощаването на УС от ОС на КИИП да 
проведе избор на представител на НПС “КСС” в УС на КИИП. Направил е и юридическа справка по 
казуса. Обясни и своето тълкуване на термина “обикновено мнозинство”.  
Съобщи каква е била процедурата по време на събранието на НПС “КСС”.  
Подадени са жалби и заявления срещу избора.  
Цялата документация (протоколи, жалби и заявления) е предадена на КС.  
КС е заседавал по документи без да е поканил жалбоподателите и членовете на ръководството на КИИП. 
Прочете извадки от протокола на КС (същият е публикуван на интернет-страницата на КИИП).   
Инж. Ст. Кинарев даде думата на инж. Цв. Тужаров, председател на изборната комисия. 
Инж. Цв. Тужаров изрази съжаление, че не е бил поканен на заседанието на КС. Според него някои 
констатации в протокола на КС не са верни. Спря се на следните основни неща: 

- 10-те бюлетини са унищожени пред всички членове на секцията и пред погледите на застъпниците на 
кандидатите, които не са реагирали в момента на унищожаването; 

- изборът е станал много демократично и коректно; 
- в Устава на КИИП е записано, че избор на председател на НПС може да бъде извършен и явно;   
- изборът на председател на секцията е направен с тайно гласуване; 
- при направения избор недействителните бюлетини могат да бъдат приети като недействителни гласове 

– били са надраскани, зачертани (приложени са към документите на ИОС на НПС “КСС”); 
Сподели и собственото си мнение по проведения избор и гласуването.  
След изказването на инж. Цв. Тужаров започна обсъждане на повдигнатия въпрос, участие в което взеха: 
инж. Т. Ангелов, инж. Св. Димитров, инж. Ст. Кинарев, инж. Д. Начев, инж. Ст. Драгов, инж. П. Панов, 
инж. Б. Стоева, инж. Т. Тончев, инж. К. Ганев, инж. Н. Николов, инж. Р. Димитрова, инж.В. Колев, инж. 
Х. Хубенов. 
При обсъждането се коментираше следното: 
- вината на инж. Цв. Тужаров и на инж. Ст. Кинарев при тълкуване на термина “обикновено 

мнозинство”;  
- да се проведе консултация с юрист къде да бъдат отнесени недействителните бюлетини; 
- каква е базата, върху която трябва да се смята броя на гласувалите (На въпрос на инж. Ст. Драгов инж. 

П. Панов отговори, че в своите  заявления не оспорва нито една цифра,  оспорва само 50%+1); 
- разликата между явния и тайния избор; 
- юридически проблем – при двама кандидати необходимо ли е да се прави балотаж; 
- засегнатите лица могат да оспорват решението по съдебен ред; 
- за какво е гласувано на заседанието на УС – за председател или за представител; 
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- УС вече е взел решение по казуса като е утвърдил решението на ИОС на НПС “КСС”; 
- да бъде потвърдено решението на УС от предишното заседание; 
Инж. Н. Николов направи предложение решението на КС за недействителност на избора на 
председател на НПС “КСС” да бъде оставено без последствие. 
Инж. Св. Димитров допълни, че УС е потвърдил решението на ИОС на НПС “КСС”. Съдът може да се 
произнесе по казуса. Контролният съвет е дал своето мнение. 
Предложението на инж. Н. Николов беше подкрепено и от инж. Х. Хубенов.  
Инж. Ст. Кинарев формулира предложение за решение на УС по повдигнатия въпрос: УС на КИИП 
оставя без последствие решението на Контролния съвет на КИИП за недействителност на избора на 
председател на НПС “КСС”. 
Гласуване на предложението. 
Гласували 30 души, от тях: “за” – 19, “против – 4, “въздържал се” – 7. 
Решение: УС на КИИП оставя без последствие решението на Контролния съвет на КИИП за 
недействителност на избора на председател на НПС “КСС”. 
 

По т. 5 от дневния ред (от 01 до 36,12 минута на запис 2) 
Инж. М. Младенов докладва, че в Комисията по регистрите са постъпили 133 заявления, но са 
разгледани 153. Разгледани са заявленията по част “Технологии”, останали от предишното 
заседание на КР. От разгледаните заявления 74 са за ППП, а 79 за ОПП. Комисията предлага да 
бъде присъдена ПП както следва: за ППП на 38 души и ОПП – на 74 души. Отказва присъждане 
на ППП на 35 души и на 5 души - ОПП.  
Инж. М. Младенов прочете имената на заявителите, за които Комисията по регистрите отказва 
да им бъде дадена ПП, както и мотивите на Комисията. Основната част от отказите е свързана с 
непълно окомплектоване на заявленията. 
В понеделник ще бъде изпратен списък на отказаните по всички засегнати РК. 
Гласуване на предложението на Комисията по регистрите. 
Гласували 31 души, от тях: “за” – 29, “против” – 1, “въздържал се” – 1. 
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 № 06-КР/24.06.2009 г. 112 
инженери, от които 38 с пълна проектантска правоспособност и 74 – с ограничена. На 35 инженери е 
отказана ППП и на петима – ОПП.  
 

1. Инж. Мая Росенова Паскова – РК Варна – има присъдена ОПП от м. май 2007 г., но в 
трудовата си книжка има записан трудов стаж като проектант само 1г. и 5 м. Претендира за 
ППП. От 4 години работи реално във фирма. 

Особени случаи, които КР предлага на вниманието на членовете на УС. 

Инж. Р. Иванов обясни, че инж. Паскова е работила по граждански договор по време на отпуска 
си по майчинство. 
Поставеният въпрос беше коментиран от инж. Р. Иванов, инж. Ст. Кинарев, инж. Н. Николов, 
инж. Д. Начев, инж. Цв. Тужаров, инж. Т. Ангелов, инж. Т. Тончев, инж. Г. Симеонов, инж. К. 
Ганев, инж. М. Младенов. 
След представяне на копие от длъжностната характеристика на инж. Мая Паскова беше 
предложено да се гласува тя да бъде вписана в регистъра на лицата с ППП. 
Гласуване на предложение на инж. М. Паскова да бъде присъдена ППП. 

2. Инж. Ваня Саманджиева – РК София-град  – неправилно й е присъдена ППП (инж. Г. 
Мишев е признал, че е допусната грешка – има само една година с ОПП, както и една година 
проектантски стаж). Не е получила удостоверение и печат. 

Гласували 32 души, от тях: “за” – 28, “против” – 2, “въздържал се” – 2. 
Решение 2: УС на КИИП реши инж. Мая Паскова от РК Варна да бъде вписана в регистъра на 
проектантите с ППП. 
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Предложение за гласуване:   инж. В. Саманджиева остава с ОПП до навършване на необходимия 
проектантски стаж за ППП. 
Гласували 32 души, от тях: “за” – 31, “против” – няма, “въздържал се” – 1. 
Решение 3: УС на КИИП утвърждава предложението на Комисията по регистрите и инж. Ваня 
Саманджиева от РК София-град да остане вписана в регистъра на проектантите с ОПП до навършване на 
необходимия й за ППП проектантски стаж. 

Инж. М. Младенов прочете имената на кандидатите за ОПП, на които е даден отказ (те са включени в 
горе цитираните бройки).  

Инж. М. Младенов докладва заявленията на кандидати за ОПП без членство в КИИП – получени са 7 
заявления. Всички документи са редовни. Комисията по регистрите предлага те да бъдат вписани в 
регистъра на лицата с ОПП. 
Гласуване на предложението за вписване в регистъра на лицата с ОПП без членство в КИИП. 
Гласували 30 души, от тях: “за” – 28, “против” – 1, “въздържал се” – 1. 
Решение 4: УС на КИИП утвърждава предложението на Комисията по регистрите за вписване в 
регистъра на лицата с ОПП на седем кандидата , без да са членове на КИИП. 

Инж. Ст. Кинарев обърна внимание на членовете на УС при представяне на документи за кратки 
магистърски програми задължително да бъдат изисквани дипломите за степен “бакалавър”. 

Инж. М. Младенов продължи с доклад за проектантски бюра – Постъпили са 5 заявления. Всички 
документи са редовни. Предложи да се гласува за вписването им в регистъра на проектантските бюра. 
Гласували 32 души, от тях: “за” – 31, “против” – няма, “въздържал се” – 1. 
Решение 5: Управителният съвет реши да бъдат вписани в Регистъра на проектантските бюра 
предложените от Комисията по регистрите пет проектантски бюра, с които общият брой на 
проектантските бюра, регистрирани в КИИП, става 73. 

По т. 6 от дневния ред (от 36,12 до 37,58 минута на запис 2) 

Инж. Г. Симеонов докладва, че са постъпили 6 заявления за даване на ТК. Предложението на ЦКТК е 4 
от заявленията да бъдат удовлетворени, а на 2 да бъде даден отказ. Изложи мотивите за предложението 
на ЦКТК. 
Докладът на инж. Г. Симеонов беше гласуван 
Гласували 32 души, от тях: “за” – 30, “против” – 1, “въздържал се” – 1. 
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 списъка на лицата 
упражняващи ТК по част конструктивна да бъдат вписани четрима души и да им се издадат съответните 
документи (удостоверения и печат), одобрените  с протокол № ТК-6/24.06.2009 г. Отказ за вписване 
получават двама души (виж протокола). 

По т. 7 от дневния ред (от 38 до 68 минута на запис 2) 

Инж. Ст. Кинарев обясни, че преди 2 години КИИП е станала член на ЕСИК. През 2008 г. е взето 
решение общото събрание на ЕСИК да бъде проведено в София. През 2009 година изтича мандатът на 
ръководството на ЕСИК. До всички стани-членки е изпратена покана да предложат кандидатури на 
техни представители за ръководство на ЕСИК. До момента контактите с ЕСИК са поддържани от инж. 
Д.  Начев,  инж.  М.  Стефано ва и о т инж.  Ст.  Кинар ев.  Инж.  Д.  Начев е бил член на р або тна гр упа на 
ЕСИК за подготовка на Кодекс на европейския инженер. Инж. М. Стефанова е водила кореспонденцията 
с ЕСИК. 
От страна на КИИП трябва да бъде предложена кандидатура за член на УС на ЕСИК. Изискванията към 
кандидата са знаене на английски или немски език. 
Допълнителна информация за ЕСИК – годишен членски внос на КИИП - 3000 евро. В момента ЕСИК 
прави постъпки пред ЕС за статут на регулирана професия на конструктивната специалност. 
В последвалата дискусия бяха направени предложения за трима кандидати: инж. Д. Начев, инж. Ст. 
Кинарев и инж. Л. Ташков. 
Инж. Ст. Кинарев направи отвод на предложението да бъде избран за кандидат от КИИП и мотивира 
отвода си. Прикани членовете на УС, които го подкрепят, да дадат своя глас за инж. Д. Начев. 
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Предложенията за инж. Д. Начев и за инж. Л. Ташков бяха гласувани. 
Гласуване за кандидатурата на инж. Д. Начев. 
Гласували 26 души, от тях: “за” – 21, “против” – 1, “въздържал се” – 4. 
Гласуване за кандидатурата на инж. Л. Ташков. 
Гласували 30 души, от тях: “за” – 3, “против” – 14, “въздържал се” – 13. 
Решение: УС на КИИП издига и утвърждава кандидатурата на инж. Димитър Начев-председател на РК 
София-град,за член на Изпълнителното бюро на Европейския съвет на инженерните камари (ЕСИК).  
 
По т. 8 от дневния ред (от 68,40 до 106 минута на запис 2)  
Инж. Св. Димитров представи предложението на РК Пловдив за закупуване на недвижим имот за 
нуждите на колегията на територията на гр. Пловдив (прилага се към протокола). 
Предложението се основава на решение на ОС на КИИП и на решение на РР на РК Пловдив. 
Показано беше финансовото състояние на колегията, движението на членската маса и събираният 
членски внос в колегията. 
Разгледани са общо 5 оферти за офиси в модерни, съвременни и нови офис сгради на територията на гр. 
Пловдив. В центъра на града са предложени офиси с цена около 1000 евро/м2, но неудобни за дейността 
на РК.   
Ръководството на РК Пловдив се е спряло на офис в бизнес-сграда в централната част на район Тракия. 
Офертата е 458000 лева (700 евро/м2 с ДДС) за завършен вид на обекта (с всички преустройства, които 
ще се наложи да бъдат направени), ведно със съответните идеални части от УПИ-то и от правото 
на строеж. Офисът има чиста площ 263 м2 и 330 м2 с общите площи, които в бъдеще също могат да 
бъдат използвани. Срок за въвеждане в експлоатация – края на текущата година. 

- 
Варианти за заплащане на офиса: 

І-ви вариант

- 

 – 250000 лева от РК Пловдив и 200000 лева под формата на безлихвен заем от резерва на 
КИИП, които да бъдат изплатени в рамките на 5 години, без да се ощетява дейността на РК; 
ІІ-ри вариант

- 

 – разискван преди настъпването на кризата – с банков кредит (от Райфайзен банк или от 
УниКредит Булбанк) – в този случай лихвеният процент ще бъде сериозен; 
ІІІ-ти вариант – с разсрочено плащане за пет години под формата на безлихвен лизинг. Опасения – 
няма да бъде взет нотариален акт преди окончателното разплащане.  

- приемлива цена; 
Предимства на офертата: 

- достъпност на офиса; 
- възможност за преустройство и резервна площ (общите части). 
Предложение за закупуване от страна на РК Пловдив – да бъде извършено по І-ви вариант. 
Изложеното на инж. Св. Димитров беше обсъдено от членовете на УС. Бяха изказани различни мнения 
по схемата за заплащане на имота. 
Инж. Г. Симеонов, председател на Комисията за закупуване на недвижими имоти на КИИП съобщи, че  
РК Пловдив се е съобразила с изработените от комисията правила за закупуване на имот, сделката е 
изгодна. Предложи на колегите от Пловдив в бюджета за 2010 година да включат и експлоатационни 
разходи. 
Инж. Ст. Кинарев предложи да бъде гласувано започване на процедура по закупуване на имота – 
конкретни условия, подписване на предварителен договор, уточняване на всякакви плащания, схема на 
плащане. 

УС на КИИП реши да бъде закупен недвижим имот на територията на гр. Пловдив, съгласно 
предложението на РК Пловдив, а именно: Офиси № 12, 14, 15, 16 на етаж 4, находящи се във 
“Висока сграда с подземен гараж, обществено-обслужващи обекти и жилища”, заедно със 
съответните идеални части от общите части и съответните идеални части от правото на 

Гласували 30 души, от тях: “за” – 27, “против” – 1, “въздържал се” – 2. 
Решение: УС приема решение за започване на процедура по закупуване на недвижим имот на 
територията на РК Пловдив за нуждите на РК Пловдив.  
Инж. Св. Димитров постави въпрос има ли решение за закупуване на офиса. Обърна внимание на 
формулираното от РК Пловдив по отношение на закупуване на имота. 
Инж. Д. Начев предложи инж. Св. Димитров и инж. Ст. Кинарев да бъдат упълномощени о т УС да 
финализират тази операция  при предложената от инж. К. Дечева схема. 
Инж. Ст. Кинарев предложи следният текст за решение:  
Решение:  
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собственост върху УПИ V – обществено обслужване, жилищно строителство, кв. 5, жилищна 
група А – 10, 11 в ж.к. “Тракия”, гр. Пловдив за сума в размер на не повече от 458 000 
(четиристотин петдесет и осем хиляди) лева с включен ДДС /700 (седемстотин) евро на кв. 
метър с включен ДДС/. 
1. Плащането да бъде извършено както следва: 50% от стойността на имота без ДДС да се 

заплати в момента на подписване на нотариалния акт със средства от резерва на РК 
Пловдив. Останалата сума ще се заплати на разсрочено плащане със средства на РК 
Пловдив съгласно сключен договор с продавача. ДДС за цялата стойност на покупката ще 
бъде заплатено авансово във вид на безлихвен кредит от страна на ЦУ на КИИП към РК 
Пловдив. 

2. Задължава Председателя на УС на КИИП и Председателя на РК на КИИП – Пловдив да 
изпълнят решението на УС.  

Гласуване на направеното предложение. 

3. Плащането да бъде извършено както следва: 50% от стойността на имота без ДДС да се 
заплати в момента на подписване на нотариалния акт със средства от резерва на РК 
Пловдив. Останалата сума ще се заплати на разсрочено плащане със средства на РК 
Пловдив съгласно сключен договор с продавача. ДДС за цялата стойност на покупката ще 
бъде заплатено авансово във вид на безлихвен кредит от страна на ЦУ на КИИП към РК 
Пловдив. 

Гласували 23 души, от тях: “за” – 20, “против” – 1, “въздържал се” – 2. 
Решение:  
УС на КИИП реши да бъде закупен недвижим имот на територията на гр. Пловдив, съгласно 
предложението на РК Пловдив, а именно: Офиси № 12, 14, 15, 16 на етаж 4, находящи се във 
“Висока сграда с подземен гараж, обществено-обслужващи обекти и жилища”, заедно със 
съответните идеални части от общите части и съответните идеални части от правото на 
собственост върху УПИ V – обществено обслужване, жилищно строителство, кв. 5, жилищна 
група А – 10, 11 в ж.к. “Тракия”, гр. Пловдив за сума в размер на не повече от 458 000 
(четиристотин петдесет и осем хиляди) лева с включен ДДС /700 (седемстотин) евро на кв. 
метър с включен ДДС/. 

4. Задължава Председателя на УС на КИИП и Председателя на РК на КИИП – Пловдив да 
изпълнят решението на УС.  

 
По т. 9 Разни (от 106,14 до края на запис 2) 
1. Регионален семинар по земетръсно инженерство 
Инж. Ст. Кинарев съобщи предложението на РК София-град да бъде възстановен семинарът по 
земетръсно инженерство. Предварителни проучвания и контакти са направени с всички балкански 
държави. Предвижда се семинарът да се проведе на 25 и 26 септември 2009 г. в София (в УАСГ). 
Уточнен е международният консултативен комитет, подготвен е и научният комитет. За да могат да 
бъдат предвидени средства за провеждането на семинара, трябва да бъде гласувано за възстановяването 
му. 
Инж. Ст. Кинарев предложи УС да гласува по принцип за възстановяване провеждането на семинара 
по земетръсно инженерство. 
Гласували 22 души, от тях: “за” – 22, “против” – няма, “въздържал се” – няма.  
Решение: УС на КИИП приема по принцип да бъде възстановен семинарът по земетръсно инженерство. 

2. Писмо от ректора на УАСГ за подпомагане на студенти от отбора по математика на УАСГ за участие 
в Балканска олимпиада 
Инж. Ст. Кинарев уточни, че издръжката на един участник в тази олимпиада е 300 евро и предложи ЦУ 
на КИИП да поеме разходите на трима студенти, а РК София-град на още двама.  
В последвалото разискване предложението беше прието. Направено беше допълнително предложение, 
ако бъде спечелен златен медал, на отличилия се студент да се даде и награда от 300 евро. 
Двете предложения бяха гласувани. 
Гласували 22 души, от тях: “за” – 22, “против” – няма, “въздържал се” – няма.  



3acedauue na YnpaeumenHan cbsem na KIIZil - 29.06.2009 2..

Pemenne: Brn eprsra c nlrcMo na Perropa sa YAC| 3a rroAKpena Ha cryAerrrr.r - fracrHrrqu n or6opa no
MareMarlrKa na Vunnepcr.rrera, VC peruu: ,qa 6rlar noeru pa3xoAlrre (300 enpo na uorer) Ha nerlrMa

flacrHr.Iqu r or6opa - ot {V Ha rpuMa, a or PK CoQnr-rpa4 - Ha ABaMa. A 6rle cneqeJreH 3JrareH MeAaJr, Aa
6rAe Aa,qena Harpa,qa ot 300 eBpo Ha cneqeJrr{Jrrrr MeAaJra cryAeHT.

3. Ha npHcrcrBalqrre 6enre pa3Aa,qeH Mareplran, cbAbpxarq [peAJro]r(eHnr cBbp3aHr,r c onpeAeJrrHe Ha
pairJlruHr,r raKcu s KI,ILIII. Marepuamr Aa 6rAe pa3rJreAaH 3a cJreABarrlras VC.

4. flpe,qcegareJltr Ha VC na KI4I4fI usx. Cr. Kuuapee yBeAoMH rrJreHoBere na VC 3a norrbJrBaHe ctcraBa Ha
KoMl,tcncra no perncrpnTe.

flopanu r,BqeprBaHe Ha AHeBHT-u peA 3aceAaHnsro Ha YC na \<Irytrl6eure saxpmo n 17,19 uaca.
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