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 Днес, 26.01.2009 г. от 11:00 ч. се състоя съвместно заседание на Комисията по 
дисциплинарно производство (КДП) и Контролния съвет (КС) към КИИП. 
 Заседанието беше инициирано от Председателя на КС инж. Марин Йорданов, 
съгласно Протокол на КС от 16.01.2009г.  
Присъстваха: 
 
Председател на КС:   инж. Марин Йорданов 
Членове на КС:   инж. Никола Гергинов 
     инж. Костадин Топуров 
     инж. Добрин Ефремов 
     инж. Елка Цоцоманска 
     инж. Живко Иванов 
 
Председател на КДП:             инж. Петър Драганов 
Технически секретар на КДП:  инж. Маринела Цветкова 
Членове на КДП:   инж. Божидар Иванчев 
     инж. Асен Миланов 
     инж. Даниела Пенева 
     инж. Валентин Петров 
     инж. Петранка Христова 
 
 
Гости на заседанието бяха:  инж. Стефан Кинарев – Председател на УС на КИИП 
     инж. Георги Симеонов – Зам. Председател на КИИП 
     инж. Марин Младенов – Гл. Секретар на КИИП 
 
Дневен ред:    1. Приключилата кампания по плащане на членски внос, съгласно  

изискванията на чл.3.3., т. 3 от Устава на КИИП. 
  

По т. 1 от дневния ред. 
Председателя на КДП инж. Драганов даде думата на инж. Кинарев – Председател 

на УС на КИИП.  
Инж. Кинарев направи равносметка  на състоянието на отчетения към момента 

членски внос в КИИП. Той изтъкна възникналите проблеми свързани с навременното 
плащане на членски внос в КИИП (до 20 декември на текущата година), съгласно 
3.3.,т.3 от Устава на КИИП. Някои РК са приемали членски внос след тази дата, без да 
изискат да се внесе и встъпителния такъв. Повдигат се редица въпроси. 
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1. Някои от закъснелите с вноските проектанти твърдят, че не били   
индивидуално предупредени за крайния срок. 

2. Други считат че имат основание да не си плащат членския внос: отпуск по 
майчинство, пребиваване в чужбина, здравословни проблеми.  

3. Председателите  на РК преценяват самостоятелно всеки подобен случай. Няма 
единен критерий.  

Съгласно чл. 8, ал. 5 на Наредба  № 2 за проектантската правоспособност на 
инженерите, регистрирани в КИИП  възстановяването на членство в КИИП и 
включването отново в регистрите за проектантска правоспособност става по общия ред, 
определен от ЗКАИИП и Устава на КИИП. 

Обобщена, ситуацията към момента е следната: 
-  Не можем да нарушаваме Устава 
-  До миналата година членският внос се е събирал до края на м.март (до ОС). 
- Някои РК не актуализират данните в края на годината, други - не поддържат 
информационни масиви. 
Инж. Драганов подчерта, че това съвместно съвещание се провежда на база 

самосезиране на КС. Той обобщи фактите:  
1. Датата за внасяне на членския внос е фиксирана в Устава на КИИП;  
2. Има заварено положение – плащане след тази дата и издаване на документ за 

това от РК. 
Инж. Драганов предложи да се вземат следните решения:  
- за база за определяне на делегатите за ОС да се приеме официална бройка 

на членовете, които са си платили до 20.12.2008г..  
- На закъснелите и председателите на РК, които са допуснали това, да се 

наложи наказание “забележка”. 
Инж. Йорданов отбеляза, че КС съгласно правилника за провеждане на дейността 

му има право да се самосезира по съществени въпроси. Той запозна присъстващите с 
решенията на КС по повдигнатите въпроси, а именно: 

1. Да се публикува на сайта на КИИП регистъра на редовно отчетените членове 
към датата 01.01.2009г. Тази дата се  маркира поради обстоятелството, че има един 
процес на технологично време за обработка на платежни нареждания.  

2. Да се направи корекция в чл.4, ал.2 на Инструкцията за провеждане на избори в 
КИИП, който да съответства на чл. 3.3., т.3 от Устава на КИИП.   

3.Да се обърне внимание на УС на КИИП за стриктно спазване на 
представителството в ОС.  

На колеги, които са платили със закъснение до 15.01.2009г. и не им поискано от 
РК да си платят встъпителния членски внос не може да им се иска да го внасят 
допълнително. За тях единственото наказание ще се яви това че няма да имат право да 
участват в избора на делегати за ОС и няма да бъдат публикувани в регистъра за 
проектантска правоспособност при актуализацията му за януари 2009г. на електронната 
страница на КИИП. Те ще бъдат включени по-късно с решение на УС. Друг е въпросът 
как и до колко може да се наложи това наказание за процедурата за възстановяване на 
членство по общия ред. Разбирането на КС е поне на този етап да не се отива до тази 
крайност, но това да бъде последния компромис, който се прави по отношение 
стриктно спазване на Устава. 

Инж. Ефремов предложи УС да излезе с решение, в доклада на Председателя на 
КИИП пред ОС през м. март тази година в отделна точка да се цитират нередовните 
членове на КИИП и Председателите на РК допуснали това в нарушение на Устава на 
КИИП.  
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Членовете на комисиите стигнаха до следните 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

1. Членовете на КИИП, закъснели с плащането на членския внос за 2009 г. 
съгласно чл.3.3 т.3 от Устава на КИИП са нередовни; 

2. Отговорността за нарушението при отчитането на редовния членски внос за 
2009 г. е на съответните председатели на РК. 

 
В резултат от проведеното съвместно заседание на КС и КДП се взеха следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. КДП, въз основа на протокол на КС от 16.01.2009г., уведомява УС на КИИП за 
установените констатации; 

2. В съответствие с чл.34, ал. 2 на ЗКАИИП КДП уведомява членовете на УС, 
съответно отговорни като председатели на РК, и чрез УС на КИИП уведомява 
нередовно отчетените членове за 2009г. с налагане наказание „Забележка”, 
съгласно чл.36, ал.1, т.1 на ЗКАИИП. 

3. Нередовно отчетените членове на КИИП не могат да участват във формирането 
на квота за избор на делегати от РК за ОС на КИИП. 

 
Заседанието приключи в 13:45 ч. 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС: ............................. 
 
       /инж. М. Йорданов/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАКДП: ..........................  
 
          /инж. П.Драганов/     
 
 
 
  

    ПРОТОКОЛИРАЛ: .......................... 
 
          /инж. М.Цветкова/ 

 
 
 
 


