
 
ПРОТОКОЛ 

 
от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 31.10.2012 г. 
 
 

Днес, 31.10.2012 г.от 13:00 часа в заседателната зала на КИИП се проведе заседание на 
Контролния съвет.  
Съставът на КС, избран на ОС на КИИП, проведено на 31 март-01 април 2012 г. е 
следният: 

Председател: инж. Цветко Тужаров 
Членове: инж. Ася Станишева 
  инж. Елка Цоцоманска 
  инж. Маргарита Тончева 
  инж. Милена Куюмджиева 
  инж. Огнян Христов 
  инж. Соня Велева 
 
Присъстваха: инж. Цветко Тужаров 
  инж. Маргарита Тончева 
  инж. Милена Куюмджиева 
  инж. Соня Велева 
  инж. Елка Цоцоманска – чрез конферентна връзка 

На заседанието бяха поканени и присъстваха инж. Добрин Ефремов, инж. Валентин Динев 
и адв. Росица Даскалова. 

Инж. Тужаров представи дневния ред: 

1. Разглеждане материалите относно извършената проверка от предишния КС за 
редовността на международните командировки в РК София-град, съгласно Заповед 
№ КИИП-027/14.02.2012 г. на Председателя на УС. 

2. Определяне представители от състава на КС за извършване проверка на РК Варна, 
свързана с касовата наличност на парични средства. 

3. Разни. 

Гласуване на дневния ред:   ЗА – единодушно. 

По т. 1 от дневния ред: инж. Тужаров даде думата на инж. Ефремов, член на КС от 
предходния мандат и участвал в проверката на задграничните командировки в РК София-
град, съгласно Заповед № КИИП-027/14.02.2012 г.  

Инж. Ефремов: Предметът на проверката, която извършихме беше само по отношение на 
редовността на документите по отношение на командировките и разходваните средства. 
Прегледахме всички документи от 2008 г. и бяхме изумени от наличието на фрапиращи 
нарушения. В протоколите се помъчихме по най-деликатен начин да загатнем за това с 
надеждата непълнотите да бъдат отстранени до ОС на КИИП. Тези непълноти са отразени 
и в доклад на СК Прециз: няма реквизити на първични счетоводни документи, 
непопълнени правилно документи, липса на отчети, изразходвани средства без 
предварителни план-сметки, липсват документи, утвърждаващи тези разходи. Съставихме 
обобщаващ протокол на комисията и го предоставихме на Председателя на КИИП. Имаше 
и още една задача – да се установи дали има финансова обвързаност между Съюза на 
строителните инженери в България (ССИБ) и Европейския съюз на строителните 
инженери (ЕССИ) с КИИП РК София-град и съвпадение по време на провежданите и 
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финансирани мероприятия от КИИП РК София-град и мероприятия, организирани от 
ССИБ и ЕССИ. 
При проверката се установи, че не са налични данни доказващи финансова обвързаност 
между (ССИБ), (ЕССИ) и КИИП РК София-град. Съществуващите документи потвърдиха 
съвпадение по време на провежданите и финансирани мероприятия от КИИП РК София-
град и мероприятия, организирани от ССИБ и ЕССИ. Нашият анализ показа, че 
заповедите, които са издавани за командировките в чужбина не съответстват на Устава на 
КИИП. Допуснати са нарушения, съгласно изискванията на националната наредба за 
командировките, най-вече по отношение на отчетността и надвишаване срока на 
командировката, което поражда съмнение за преразход на обществени средства. В тази 
връзка освен, че информирахме Председателя на КИИП, информирахме и КС на РК 
София-град. КС на РК София-град направи една проверка, където нещата бяха замъглени. 
Установеното финансово нарушение е безусловно и безспорно – когато лице е в 
командировка и си удължи престоя извън определеното в заповедта време, то трябва да си 
поеме тези разходи.  
В процеса на проверката установихме и други нарушения, които не сме ги фиксирали, 
защото са извън обхвата на заповедта. Предложихме на Председателя на КИИП да се 
извърши одит на РК София-град и препоръчахме на КС на РК София-град да представи 
доклад за посочените нарушения.  

Инж. Куюмджиева: Хубаво е да имаме копие от тези документи. 

Инж. Тончева: Учудвам се, че това е допуснато, било е практика и не е отстранено 
навреме. 

Инж. Ефремов: Ще ви прочета едно изречение от протокола на КС на РК София-град: 
“На заседанието беше поканен инж. Димитър Начев, Председател на Регионална колегия 
София-град. Той заяви, че всички констатирани отклонения са по негово нареждане.” 
Инж. Велева: От заключението на СК Прециз разбрах, че тези командировъчни са само за 
2008 г. Ясно е, че е имало нарушение, но въпросът е какво трябва да се направи оттук 
нататък? И следващият въпрос е, след като вие сте ги констатирали, какво направи УС? 

Инж. Динев: Какви наказания трябва да се наложат на нарушителите?  

Инж. Ефремов: За мен е недопустимо избирането на лице в ръководството на РК София-
град, което е било отговорно за тези неща като изпълнителен директор тогава.  

Инж. Куюмджиева: На ОС на КИИП Председателят на КДП докладва за тези нарушения. 
Нищо не се случи след това. 

Инж. Динев: Има ли решение на ОС в това отношение и ако има , то изпълнено ли е? 

Инж. Ефремов: За мен нещата се свеждат до морала на нашата Камара. Не трябва да се 
допускат такива събития. Тука въпросът е по-скоро морално-етичен. 

Адв. Даскалова: Не само морално-етичен, защото това са обществени пари. 

Инж. Динев: Нарушенията не са само на хората, които са ги извършили, но и на КС иУС, 
защото не са предприели нищо да ги накажат. 

Инж. Ефремов напусна заседанието на КС. 

Инж. Куюмджиева: На ОС на КИИП през март 2012 г. е докладвано за тези нарушения и 
близо една година вече няма никаква реакция. Работата на КС се обезсмисля. 

Инж. Велева: Какво точно решение се е взело на УС. Нека да прочетем решенията. 

Адв. Даскалова: УС трябва да вземе решение да се направи външен одит на РК София-
град.  
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Инж. Динев: Нарушенията са и финансови, и дисциплинарни и морални. Щом главата на 
КИИП е неморална, какво може да очакваме от редовите членове. Това продължава с 
години. Инж. Начев не се съобразяваше нито с решенията на УС, нито с решенията на ОС. 

Инж. Тужаров прочете на глас решенията, приети на ОС на КИИП март-април 2012 г. 
Няма прието решение от ОС, касаещо обсъждания въпрос. 

Адв. Даскалова: Мисля, че КС може да се върне и да извърши проверката и по-назад във 
времето. Единият вариант е да потвърдите това, което е констатирала комисията, а 
другият – да направите нова констатация. 

Инж. Динев: Ако заповедта за командировка не е оформена законно това означава, че е 
невалидна и трябва да се възстановят разходите по нея.  

Инж. Куюмджиева: Исках на това заседание да погледнем какви са заплатите, които 
членовете на КС на РК София-град получават. Не може един контролен орган да получава 
заплата. 

Адв. Даскалова: Истината е, че Камарата няма щатно разписание или органиграма. На 
мен ми беше необходимо това във връзка с едни дела, за да докажа, че членовете на УС са 
по трудов договор. Трябва да има и длъжностните характеристики. 

Инж. Тужаров: Ще коментираме този въпрос в т. Разни. 

Инж. Велева: Хората, заемащи изборни длъжности не трябва да получават заплати. 
Никой на сила никого не кара да го избират.  

Инж. Тужаров: Да формулираме решението по т. 1 от дневния ред:  

След като КС разгледа предоставените материали: 

1. Протокол № 2/15.03.2012 г. на КС; 

2. Протокол № 13/22.03.2012 г. на КС към РК София-град; 

3. Доклад на СК Прециз за неточности и нерешени проблеми в отчетността в КИИП 
към 29.01.2009 г.  

констатира, че за периода 2008 г.- март 2012 г. са налице финансови и 
административни нарушения в РК София-град. КС реши материалите да бъдат 
предоставени на всички членове на УС и на следващото заседание на 30.11.2012 г. да 
вземат решение по констатираните нарушения. 
Инж. Куюмджиева се свърза с инж. Милева по телефона и я запозна с решението на КС. 
Инж. Милева подкрепи решението. 

По т. 2 от дневния ред: Инж. Тужаров предложи в състава на комисията за проверката в 
РК Варна да се включи и представител от СК Прециз.  

Присъстващите определиха представители от КС за проверката да  бъдат: 

1. инж. Цветко Тужаров 

2. инж. Милена Куюмджиева 

3. инж Соня Велева 

За проверката се насрочиха дати 13.11 – 15.11.2012 г., които се реши да се потвърдят 
допълнително, след като бъде уведомена и РК Варна. 

По т. Разни от дневния ред: Разисква се изготвянето на щатното разписание на КИИП 

Инж. Тужаров информира присъстващите за действията, предприети от КИИП по 
отношение на председателите на РК, които не са доказали 10 години проектантски трудов 
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