
ПРОТОКОЛ № 62 
от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.10.2009 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. доц. д-р инж. Ивайло Банов – председател на НПС “Отоплителна, вентилационна, климатична и 

хладилна техника, топло и газоснабдяване” 
6. инж. Л. Грънчаров – НПС “Електротехника, автоматика и съобщителна техника” 
7. инж. Хубен Хубенов – представител на НПС “Минно дело и геология” 
8. инж. Бориска Стоева – представител на НПС “Технологии” 
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. Веселин Колев – РК Враца 
18. инж. Румен Радев – РК Габрово   
19. инж. Янко Радев – РК Добрич   
20. инж. Марушка Каринкова – Бобекова  – РК Кърджали    
21. инж. Емилиян Енев – РК Кюстендил 
22. инж. Милко Найденов   –  РК Ловеч Ловеч  
23. инж. Мариана Колова  - РК Монтана    
24. инж. Тодор Енев  - РК Пазарджик   
25. инж. Цвятко Тужаров –  РК Перник 
26. инж. Нина Киркова –  РК Плевен 
27. инж. Свилен Димитров – РК Пловдив 
28. инж. Галина Бахнева – РК Разград 
29. инж. Александър Александров – РК Русе 
30. инж. Георги Колев – РК Силистра 
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. Георги Колчаков – председател на НПС “КСС” 
Отсъствали: 

2. инж. Румен Рашков – РК Видин 
3. инж. Кръстинка Дечева  - РК Сливен    
4. инж. Иван Андреев – РК София-област    

Заседанието на УС започна в 11,15  часа. 
На заседанието присъстват 37 от 41 членове на УС. 

 
Председателят на УС на КИИП предложи заседанието да бъде проведено при следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

1. Финансов отчет за дейността на КИИП за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2009 г. 
         Докладва: инж. Ст. Кинарев 
2. Информация за проведените срещи на Комисията по регистрите с представители на НПС 

и РПС. 
         Докладва: инж. М. Младенов 
 



3. Обсъждане и утвърждаване на състав на КОМИСИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА 
ИНИЦИАТИВА в КИИП 

         Докладва: инж. Ст. Кинарев 
 
4. Обсъждане и приемане на решение за придобиване на имот – Централен офис на КИИП 
         Докладва: инж. Ст. Кинарев 
 
5. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП за вписване в 

регистрите на проектанти с ограничена и пълна проектантска 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. Разни: 
- подготовка на график за годишни отчетни събрания на РК на КИИП за 2009 г. – срок за заявки 

за дата от РК – 15.11.2009г.; срок за приемане на графика от УС - 27.11.2009 г. 
- предложение за провеждане на ОС на КИИП на 26 и 27.03.2010 г. 
- подготовка на графика за заседания на  УС, на КР и ЦКТК и на НПС за 2010 г. – предложения 

от КР,ЦКТК и НПС – до 15.11.2009 г.; срок за приемане на графика от УС - 27.11.2009 г. 
- изготвяне на програми за работата на НПС през 2010 г. в т.ч. план-сметки за мероприятията  до 

20.11.2009 г. ; срок за приемане на програмите – 27.11.2009 г. 
- избор на делегация на КИИП за Отчетно-изборното събрание на ЕСЕС. 
 
Направено беше предложение т. 5 и 6 да бъдат разгледани най-напред. 
Дневният ред беше гласуван с това предложение за промяна на поредността. 
Гласували 27 души, от тях: “за” – 27, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение:
 

 Дневният ред на заседанието е приет единодушно. 

Инж. М. Младенов докладва, че в Комисията по регистрите са постъпили 67 заявления за 
ПП – 41 за ППП и 26 за ОПП. След разглеждане на документите КР предлага да бъде дадена 
ППП на 29 души и ОПП на 24 души. Да бъде отказано даването на ППП на 11 и ОПП на 2 
души. 

По т. 5 от дневния ред - Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на 
КИИП за вписване в регистрите на проектанти с ограничена и пълна проектантска 
правоспособност и на проектантски бюра.  

Запозна членовете на УС с мотивите за предложените откази.  
След това докладът на КР за даване на ПП и съответните откази беше гласуван. 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение 1:

Инж. М. Младенов докладва,  че в КР са постъпили 3 заявления за ОПП без членство в 
КИИП. Представените документи са редовни. Предложението на КР е да бъде дадена 
ОПТП на тримата кандидати. 

 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. 29 инженери с пълна проектантска 
правоспособност и 24 инженери с ограничена проектантска правоспособност. На 11 
инженери отказва присъждане на ППП и на 2 - ОПП. 

Предложението беше гласувано. 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение 2: 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. трима инженери с ограничена 
проектантска правоспособност, без да са членове на КИИП. С тях общият брой на 
проектантите с ОПП без членство в КИИП става 54. 
Инж. М. Йорданов обърна внимание, когато се дават откази, те да бъдат в писмен вид.  
 
Инж. М. Младенов докладва, че в КР са постъпили заявления за регистриране на 9 
проектантски бюра. КР предлага деветте проектантски бюра да бъдат вписани в 
регистъра. С това общият брой на ПБ ще стане 103. 
Предложението беше гласувано. 
Гласували 29 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – 1. 
Решение 3:

 

 Управителният съвет реши да бъдат вписани в Регистъра на проектантските 
бюра предложените от Комисията по регистрите девет проектантски бюра, с които 
общият брой на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, става 103. 

Инж. М. Младенов предложи на членовете на УС един специфичен случай – на инж. 
Георги Алексиев Камбуров,  завър шил ВиК в ИСИ и р або тил в бившите “Стр о ителни 
войски” и продължава да работи в правоприемника на СВ. Проблемът е, че инж. Камбуров 
има реален проектантски стаж 1 година и 8 месеца в периода 1976/1977 г. 
Отношение по поставения въпрос взеха инж. Н. Николов и инж. Е. Енев. 
Мнението, което се оформи е, на инж. Камбуров да му бъде даден отказ за ППП и да му 
бъде присъдена ОПП. 
Гласуване на предложение на инж. Камбуров да му бъде даден отказ за ППП и да му бъде 
присъдена ОПП. 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 28, “против” – 1, “въздържал се” –  няма. 
Решение 4:

 

 Управителният съвет реши на инж. Георги Алексиев Камбуров да му бъде 
отказано присъждане на ППП поради недостатъчен проектантски стаж и поради това, че 
не е бил проектант с ОПП. На същия се присъжда ОПП. 

Инж. М. Младенов повдигна въпроса как да се процедира при постъпване на заявления 
от инженери, които не са завършили акредитирани от МОМН специалности във ВУЗ. 
Мнения по повдигнатия въпрос изказаха инж. Ст. Кинарев, инж. Л. Грънчаров, инж. Р. 
Димитрова, инж. Н. Николов, инж. И. Банов. 
Инж. М. Младенов предложи да бъде гласувано следното: До получаване на отговор от 
МОМН за акредитираните специалности, КР да не разглежда документи на лица, които са 
завършили не акредитирани специалности. 
Предложението беше гласувано.  

Решение 5: Във връзка с повдигнат въпрос за оправомощаване на инженери, завършили 
не акредитирани специалности във ВУЗ, Управителния съвет реши, че до получаване на 
аргументирано становище от МОМН Комисията по регистрите няма да разглежда 
документи на лица, завършили не акредитирани от Министерството специалности.  

Гласували 32 души, от тях: “за” – 31, “против” – няма, “въздържал се” –  1. 

Следващият въпрос, който беше разгледан – по отношение на запитване от РК Перник за 
инженери, завършили специалности от лесоустройството и други подобни. По какъв 
начин могат да станат членове на КИИП. Отношение по поставения въпрос взеха инж. Ст. 
Кинарев, инж. Н. Чушков, инж. Р. Димитрова, инж. В. Колев.  
В края на коментарите инж. Ст. Кинарев съобщи, че е направено официално запитване в 
Министерството. Чака се отговор и до получаването му не може да бъде взето решение. 
 

Инж. Г. Симеонов докладва, че в ЦКТК са постъпили 2 заявления за даване на ТК. 
Предложението на ЦКТК е инж. Людмил Цветанов Ангелов да бъде вписан в списъка 
на лицата, упражняващи ТК, а на инж. Пламен Сейзински да му бъде даден отказ. 

По т. 6 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.  



Изложи мотивите за предложението. 
Предложението на инж. Г. Симеонов беше гласувано.  
Гласували 31 души, от тях: “за” – 27, “против” – 2, “въздържал се” –  2. 
Решение:

 

 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 бъде вписан 
одобреният  с протокол № ТК-9/28.10.2009 г. Людмил Цветанов Ангелов и да му се 
издадат съответните документи (удостоверения и печат). Отказ за вписване получава 
Пламен Тодоров Сейзински (виж протокола). 

Инж. М. Младенов представи на членовете на УС обобщените резултати от 
проведените регионални срещи в табличен вид. Обясни подробно съдържанието на 
таблицата и направените предложения за решения. 

Заседанието на УС продължи с разглеждане на т. 2 от дневния ред - Информация за 
проведените срещи на Комисията по регистрите с представители на НПС и РПС. 

След това започна дискусия, участие в която взеха инж. П. Пейчев, инж. Ст. Кинарев, 
инж. Т. Ангелова, инж. М. Младенов, инж. Н. Николов, инж. А. Марков, инж. Я. 
Радев, инж. Н. Киркова, инж. Р. Димитрова, инж. Ц. Тужаров, инж. Св. Николчева, 
инж. Л. Грънчаров. 
Бяха направени редакционни допълнения и уточнения към т. 3, т. 5, т. 8 и т. 9  о т 
таблицата. 
Постъпиха две предложения за гласуване на точките, записани в таблицата: 

1. за гласуване “ан блок”. 
2. 2. За гласуване “точка по точка”. 

Гласуване на предложенията. 
Гласуване за “ан блок”. 

Гласуване за “точка по точка”. 
Гласували 34 души, от тях: “за” – 25, “против” – 4, “въздържал се” –  5. 

Гласували 35 души, от тях: “за” – 5, “против” – 25, “въздържал се” –  5. 
Решение 1:

След това УС премина към гласуване на предложенията. 

 Управителният съвет на КИИП реши приемането на предложенията от 
срещите на Комисията по регистрите с представители на НПС и РПС да стане “ан 
блок”. 

Гласували 34 души, от тях: “за” – 29, “против” – 2, “въздържал се” –  3. 
Решение 2:

1. Всяка НПС да представи в писмен вид в Централния офис писмено предложение за частите на 
проекта, които ще разработват нейните членове в зависимост от специалността съгласно 
дипломата от ВУЗ в срок до 15.11.2009 г. За НПС, които не представят информацията в срок, 
Комисията по регистрите да реши проблема въз основа на опита и срещаните случаи досега. 

 Управителният съвет приема направените от Комисията по регистрите 
предложения за решения, заедно с редакционните забележки и допълненията, а 
именно:  

 
2. В Устава на КИИП да се разработят правила и ред за отнемане на проектантската 

правоспособност, в това число и за връщане на удостоверението и личния печат. 
 
3. Централният офис на КИИП да изготви циркулярно писмо до всички общински и областни 

администрации, до МРРБ, до ДНСК и РДНСК, до БАИК и до КАБ във връзка с 
необходимостта проектите по инженерните части на проекта задължително да са 
окомплектовани с копие от удостоверението за проектантска правоспособност, документ за 
регистрация в РК на договора за проектиране и графичните материали да са подпечатани с 
личния печат на инженера-проектант със срок до 20.11.2009 г. 

 
4. При подмяната на удостоверенията за ПП и личните печати на инженера-проектант в 

инвестиционното проектиране (ИПИП), в тях да се запише ПС, в която членува ИПИП, частта 
на проекта, която може да разработва с тази правоспособност и специалността, която е 
завършил съгласно дипломата за висше образование.Това да се приложи както за ново 



регистрираните, така и за всички регистрирани досега с изключение на тези, които са 
регистрирани по т.н. "заварено положение". 

 
5. Да се направи предложение до МРРБ в наредбата за лицензиране на Надзорните и 

Консултантските фирми да се запише, че "компетентните лица в тези фирми трябва да са 
вписани в регистрите на КИИП за лицата с ППП", както и да се включи специалността 
“Геодезия, приложна геодезия” в частите на проекта. 

 
6. При промяна на Устава на КИИП да се регламентира, че лицата с ОКС "бакалавър" не могат да 

бъдат вписвани в регистрите на лицата с  ППП. 
 
7. Да се направи предложение от Комисията за измененията на ЗУТ в измененията да включи и 

"задължителен технически контрол на проектите по всички инженерни части". В случай, че 
това не се осъществи, КИИП да разработи собствени правила за упражняване на технически 
контрол по всички инженерни части на проекта, които да се разгледат и утвърдят от УС. В 
Общото събрание (ОС) през март 2010 г. да се внесе предложение за принципно решаване на 
въпроса.  

 
8. Да се предложи редовното ОС на КИИП през 2010 г. да приеме в края на текущата година да 

се регистрират обектите, които всеки един от проектантите е разработил. 
 
9. Да не се счита за редовно отчетен за следващата година ИПИП, (с всички произтичащи от това 

последствия), ако той не е попълнил и предал в РК, в която членува, актуална анкетна карта по 
образец. 

 
10. НПС да изготвят нови или да актуализират разработените вече КВАЛИФИКАЦИОННИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ и в срок до 15.01.2010 г. да ги внесат за утвърждаване в УС на КИИП. 
Инж. Ст. Кинарев пожела да чуе гласувалите “против”. 
Инж. Т. Ангелов обоснова своя вот “против”. 
 

Инж. Ст. Кинарев обобщи накратко работата на тази комисия. Сподели и мнението 
си кога една комисия е приключила своята работа и къде трябва да се съхраняват 
документите и работните материали. До момента те не са предадени в ЦУ на КИИП 
и това е причината сумите, които УС е гласувал за работата на тази комисия, до 
момента не са изплатени. Инж. Ст. Кинарев предложи да бъде избрана нова комисия 
или да бъде запазена старата, но с нов председател, която да се подчинява на 
определени правила. 

По т. 3 от дневния ред - Обсъждане и утвърждаване на състав на Комисия за законодателна 
инициатива в КИИП. 

Инж. Н. Чушков съобщи, че е упълномощен от инж. Д. Начев да съобщи неговото 
мнение за комисията – че трябва да бъде запазена и че няма нищо против и в бъдеще 
да я оглавява. 
Инж. Ст. Кинарев обясни защо повдига този въпрос за обсъждане в УС и обърна 
внимание на факта, че трябва един път завинаги да се изясни кой, за какво, къде и 
кого представлява (приведе пример със среща в МРРБ). По отношение на 
създадените от УС комисии на КИИП, инж. Ст. Кинарев е на мнение, че те трябва да 
отчитат своята работа пред управителния съвет и материалите от тяхната работа да 
се съхраняват в архива на КИИП. 
Поставеният въпрос беше дискутиран от инж. Р. Димитрова, инж. Л. Грънчаров, инж. 
Т. Ангелов, инж. М. Младенов, инж. Св. Димитров, инж. З. Донев, инж. Г. Колев, 
инж. Н. Чушков, инж. С. Кинарев, инж. Д. Опърлаков, инж. Г. Симеонов, инж. Цв. 
Тужаров, инж. М. Йорданов, инж. Н. Николов, инж. И. Банов, инж. Ст. Драгов. 
Различните мнения могат да се сведат до следното: 
• не е взето решение от УС инж. Д. Начев да бъде председател на  Комисията за 

законодателна инициатива в КИИП; 
• не е редно въпросът да се обсъжда в отсъствието на инж. Д. Начев; 



• ако е имало някаква комисия, тя е създадена да изпълни конкретна задача, и след 
нейното изпълнение трябва да бъде разпусната; 

• поставеният въпрос е свързан с внасяне на административен порядък в КИИП; 
• Камарата навсякъде трябва да бъде представлявана от Председателя на УС или от 

упълномощено от него лице; 
• Необходимо е издаване на наредба за задграничните командировки на КИИП; 
• КИИП е обществена оргонизация и не могат да бъдат прилагани 

административни мерки по отношение на нейни членове; 
• Комисията за законодателна инициатива в КИИП да бъде закрита и да бъде създадена 

нова комисия по нормативни документи; 
• Инициативност от страна на инж. Д. Начев; 
• Новосъздадената комисия трябва да бъде обвързана с нормативните документи на 

Камарата и да бъде председателствана от Председателя на УС; 
• Комисията, която да обобщи всички наложителни промени в Устава на КИИП 

да се трансформира в Комисия по нормативни актове на КИИП, като съставът 
и бъде допълнен с имената на инж. Св. Димитров, инж. Цв. Тужаров, инж. Л. 
Грънчаров, инж. Н. Николов; 

• Новосформираната комисия да се ръководи от Председателя на УС; 
• Новосформираната комисия няма да разработва текстовете на вътрешни 

нормативни документи на КИИП, а само ще ги одобрява; 
• Към комисията да бъдат провличани специалисти винаги, когато това е 

необходимо. 
При проведената дискусия бяха оформени следните предложения: 

1. За отлагане за следващото заседание на УС на КИИП. 
2. Да бъде закрита Комисията по законодателна инициатива, поради 

приключване на нейната работа. 
3. Комисията, която да обобщи всички наложителни промени в Устава на КИИП 

да се трансформира в Комисия по нормативни актове на КИИП. 
Предложенията бяха подложени на гласуване по реда на тяхното записване. 
 
По предложението за отлагане за следващото заседание на УС на КИИП. 

Направеното предложение не се приема. 
Гласували 35 души, от тях: “за” – 1, “против” – 33, “въздържал се” –  1. 

 
По предложението за закриване на Комисията по законодателна инициатива, 
поради приключване на нейната работа. 
Гласували 35 души, от тях: “за” – 31, “против” – 0, “въздържал се” –  4. 
Решение 1:

По предложението Комисията, която да обобщи всички наложителни промени в 
Устава на КИИП да се трансформира в Комисия по нормативни актове на КИИП с 
допълнване на състава с инж. Л. Грънчаров, инж. Св. Димитров, инж. Цв. Тужаров и 
инж. Н. Николов. 

 Управителният съвет на КИИП закрива действалата до сега Комисия по 
законодателна инициатива на КИИП, поради приключване на работата й. 

Гласували 34 души, от тях: “за” – 32, “против” – 0, “въздържал се” –  2. 
Решение 2: Управителният съвет на КИИП реши Комисията, която да обобщи 
всички наложителни промени в Устава на КИИП да се трансформира в Комисия по 
нормативни актове на КИИП. 
Решение 3:

Председател: инж. Стефан Кинарев 

 Управителният съвет на КИИП реши Комисията по нормативните актове 
да бъде в състав: 

Членове: инж. Георги Симеонов  
  инж. Димитър Начев 
  инж. Марин Йорданов 
  инж. Любомир Грънчаров 



  инж. Нина Киркова  
  инж. Тончо Тончев 
  инж. Свилен Димитров 
  инж. Цвятко Тужаров 
  инж. Николай Николов 
 

инж. Ст. Кинарев обобщи какви са предварително поставените параметри при търсене на 
подходяща сграда и помещения в нея за офис. Направи кратко представяне на сградата и 
помещенията в нея (предостави и снимков материал). Отговори на поставени въпроси по 
отношение на евентуален строеж на сграда на КСБ, за концесията, която е възможна при 
строеж върху ЦНИЛХИ на УАСГ. 

По т. 4 от дневния ред - Обсъждане и приемане на решение за придобиване на имот – 
Централен офис на КИИП. 

Предложи разглеждането на този въпрос да бъде отложено за следващото заседание на УС, 
тъй като настоява да е получено не само официалното становище на РК София-град, но и 
становищата на всички РК. 
Без гласуване беше прието председателите на РК да предоставят за обсъждане 
направеното предложение на ръководствата на РК и на следващото заседание на УС то да 
бъде разгледано, като се вземат предвид становищата на всички РК.  
 

Преди да даде думата на инж. ик. Д. Витанова, инж. Ст. Кинарев обясни, че това не е 
отчет, по който ще бъде взето решение. На членовете на УС са предоставени папки, 
които съдържат планираното за годината и отчетите за деветмесечието. Всички РК с 
изключение на РК София-град са се разплатили до момента с ЦУ. 

По  т.  1 о т дневния ред - Финансов отчет за дейността на КИИП за периода от 
01.01.2009 г. до 30.09.2009 г. 

Инж. Ик. Д. Витанова започна своето изказване с предварителната уговорка, че се 
прави първи опит за междинно отчитане през годината на похарчените от КИИП 
средства  и на получените в КИИП средства.  
Предоставеният материал е приетият от ОС на КИИП бюджет, разделен и представен 
по колегии. От СК “Прециз” е добавена графа, която представлява изпълнението на 
бюджета за периода януари-септември 2009 г. до частта “финансов резултат”. 
Отразени са направените от РК капиталови разходи, както и получена субсидия. 
Инж. Ик. Д. Витанова обясни причината за съпоставяне на годишните прогнози с 
изпълнението за деветте месеца. Не може да бъде направен отчет за бюджета, тъй 
като КИИП не е бюджетно предприятие. Ползва се принцип на «начисляване», а не 
на фактически изразходвани средства. 
По-нататък в своето изложение инж. Ик. Д. Витанова се спря на общите неща за 
всички РК: 
• наличие на известни неточности при структурирането на бюджета; 
• изпълнението на приходите отговаря и малко надхвърля очакваното – малко са 

колегиите в които приходите не отговарят на планираните; 
• като цяло няма направен преразход; 
• обясни защо разходите за ОС на КИИП са отнесени в перо «Представителни 

разходи»; 
• възможност в перо «непредвидени разходи» да бъде дадена аналитична 

разшифровка на направените разходи; 
• буди тревога отчитането на РК към ЦУ; 
• дълг на РК София-град към ЦУ; 
• за РК Пловдив - в «капииталови разходи» е отбелязана цялата стойност на имота, 

а не платената – това е обосновано от характера на договора за покупка. 
След направеното от инж. Ик. Д. Витанова представяне на междинното отчитане 
започна дискусия по представения материал. В дискусията свои мнения изказаха 
инж. А. Марков, инж. Е. Енев, инж. Ст. Кинарев, инж. П. Пейчев, инж. Ст. Драгов, 
инж. М. Йорданов, инж. Ал. Александров, инж. Н. Николов, инж. Т. Ангелов, инж. Л. 



Грънчаров, инж. Я. Радев, инж. Г. Колев, инж. Р. Димитрова, инж. Св. Димитров, 
инж. Св. Николчева, инж. Д. Опърлаков. 
Основните мнения, които бяха изказани са: 
• да бъде направена разшифровка на сметките, използвани в бюджетната форма; 
• необходима ли е толкова голяма детайлизация на бюджета; 
• СК «Прециз» ще работи с формат, който бъде приет от КИИП; 
• за командировъчните; 
• за задължително обвързване на разходите със заповед на Председателя на УС или 

с решение на УС и задължително представяне на разходооправдателни 
документи към командировъчните; 

• за непреведените от РК София-град дължими суми на ЦУ; 
• да се търси отговорност за непреведените суми, както и да се иска лихва за 

неотчетените суми; 
• за блокиране на сметки на РК; 
• за «вътрешните» разчети; 
• членският внос да се внася по една сметка; 
• за оттегляне на пълномощните, дадени на председателите на РК за опериране със 

сметките; 
• стопанската дейност на РК и съществува ли възможност печалбата от нея да бъде 

ползвана; 
• за допълване на инструкцията за финансова дейност на КИИП, свързано с 

елиминиране на възможности за задържане на дължими суми; 
• състав на Бюджетната комисия на КИИП. 
Без гласуване беше прието ръководствата на РК да се запознаят с представения от СК 
“Прециз” материал и на следващото заседание на УС – 27.11.2009 г. –  да предложат 
своите виждания за структурата на “бюджет 2010”, както и да представят решения, ако 
има необходимост от прехвърляне на суми от едно перо в друго. 
 

- подготовка на график за годишни отчетни събрания на РК на КИИП за 2009 г. – 
срок за заявки за дата от РК – 15.11.2009 г.; срок за приемане на графика от УС 
27.11.2009 г. 

По т. 7 от дневния ред - Разни: 

- предложение за провеждане на ОС на КИИП на 26 и 27.03.2010 г. 
- подготовка на графика за заседания на  УС, на КР и ЦКТК и на НПС за 2010 г.; 
предложения от КР, ЦКТК и НПС – до 15.11.2009 г.; срок за приемане на графика 
от УС – 27.11.2009 г. 
- изготвяне на програми за работата на НПС през 2010 г. в т.ч. план-сметки за 
мероприятията  до 20.11.2009 г. ; срок за приемане на програмите – 27.11.2009 г. 
Инж. Ст. Кинарев представи на вниманието на членовете на УС предложение за 
срокове, в които РК да представят в ЦУ графици за: провеждане на ОС на РК, 
заседания на КР, ЦКТК и НПС. Графиците ще бъдат приети от УС на следващото 
заседание (27.11.2009 г.). 
Предложението беше подложено на гласуване. 
Гласували 32 души, от тях: “за” – 32, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение:
 

 УС на КИИП приема предложените срокове и дати по горните точки. 

- избор на представители на КИИП и на делегация за участие в отчетно-изборното 
събрание на ЕСЕС, което ще се проведе на 13 и 14. ноември 2009 г. в София. 
Инж. Ст. Кинарев уведоми присъстващите, че на 13 и 14 ноември 2009 година в 
София ще се проведе отчетно-изборното събрание на Европейския съюз на 
инженерните камари, член на който е КИИП. Всяка страна-членка в тази 
организация има право на един глас. Камарата е организатор на мероприятието. 
План-сметката е обсъдена и приета на предишно заседание на УС. 



VC na KI4IrIn rpa6na la 6rle rpeAnoxu Aenerarlr4r - 6poft Ha qJreHoBere, KaKro LI Aa
ua6epe pbKoBoAr,rren Ha Aenerarlurra.
Brxa pasu e4aHla cJreAHr.rre Bbnpocrr :

1 . Or xorro qneHa Ia 6r4e Aenerarlr{qra - npeAnoxeHrle 3a MaKc}rMa-rren 6poft qreHoBe.

2. PK Co$vr-rpaA la 6sp'e HaroBapeHa c opraHr{3r{paHe Ha Meporprrrrr4ero r.r roBa Aa
6rAe.racr or npe4us6opHara KaMnaHr.rr Ha LIHX. .{. Hauen.

3. IrIuN. ,{. Haqee rpx6na la6rle qJIeH Ha Aeneraul4sra.
4. I,Inx. Cr. Knuapen ralsle pbKoBoAr4TeJr Ha Aenerarlrrrra.
5. Crcran Ha Aenera\uflTa - cneA KparKo o6crxAane 6eure HarrpaBeHo cneAHoro

npeAnoxeHlre:
PrKosoA[reJr Ha Aenefauarra - LIHX. Cr. Knuapen
9renone: - r{HX. A. Ha.ren

- r,rHX. I{n. Tyxapon
- r{HX. H. Kuprona
- r.rHX. B. Croeea
- r,rHX. H. Huxo;ron

PerueHlre:
- Ynpau.rrerHr.rsr cbBer ua KI4I,1[ petuu Aenerarlurra Ha KVII4I 3a yqacrlre B
orqerHo-r436opuoro cr6paHrae Ha ECEC aa 6rte BoAeHa or r.rHX. CreSaH Kranapen,
flpe.qce.qareJr Ha VC na KWI4II.
- 3a qreHoBe Ha.qenerarlusra onpeAenr4:

uuN.,{rauurrp Hauen
unx.I{errro TyNapon
unN. Huua Kuprona
r,rHN. Bopucxa Croeea
unN. Huroraft Huroroe

IrInN. Cr. KuHapee HarrpaBLr cro6rqenze, qe Ha 15 uoenanpu 2009 r. Cpr6crara KaMapa Ha
r.rHxeHepr.rre rrle npoBeAe r43[vr 3a cBor{Te qneHoBe. Bcern, xofiro xeJlae Aa trpllcbcrBa Ha
To3r.r r,r3rrr,rr, caru rp.a6na p.agaTrnarr4 pa3xoArrre crr.
flopagu nplrKrrorrBaHe Ha AHeBHT{x peA 3aceAaHuero 6eure 3aKpLITo n 15,20 uaca.
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