
ПРОТОКОЛ № 65 
от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.02.2010 г. 

  
Присъствали: 

1. инж. Стефан Кинарев – Председател 
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. инж. Илка Симиджиева – представител на НПС “Технологии” 
7. доц. д-р инж. Ивайло Банов – председател на НПС “Отоплителна, вентилационна, климатична и 

хладилна техника, топло и газоснабдяване” 
8. инж. Л. Грънчаров – НПС “Електротехника, автоматика и съобщителна техника” 
9. инж. Хубен Хубенов – представител на НПС “Минно дело и геология” 
10. инж. Тодор Ангелов – представител на НПС “Транспортно строителство и транспортни 

съоръжения”  
11. инж. Никола Гергинов – представител на КС/инж. Марин Йорданов – Председател КС 
12. доц. инж. Петър Драганов – Председател на КДП 
13. инж. Захари Донев – РК Благоевград 
14. инж. Душко Опърлаков – РК Бургас   
15. инж. Румен Иванов – от председателя на РК Варна - болен  
16. инж. Николай Николов – РК  Велико Търново  
17. инж. Румен Рашков – РК Видин  
18. инж. Веселин Колев – РК Враца 
19. инж. Румен Радев – РК Габрово   
20. инж. Янко Радев – РК Добрич   
21. инж. Марушка Каринкова – Бобекова  – РК Кърджали    
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. Кръстинка Дечева  - РК Сливен    
32. инж. Иван Стоянов – РК Смолян 
33. инж. Стефко Драгов – РК Стара Загора 
34. инж. Георги Кордов – упълномощен от председателя на РК София-град (пълномощното е 

приложено към протокола) 
35. инж. Цанко Дилов – РК Търговище 
36. инж. Тончо Тончев – РК Хасково 
37. инж. Станислав Чакъров – РК Шумен 
38. инж. Пейчо Пейчев – РК Ямбол 
 
Отсъствали: 
1. доц. д-р инж. Руска Димитрова – представител на НПС “Геодезия, приложна геодезия, 

ландшафт” 
2. инж. Емилиян Енев – РК Кюстендил 
3. инж. Иван Андреев – РК София-област    

На заседанието присъстват 38 от 41 членове на УС, от тях с право на глас 36. 
 
Председателят на УС на КИИП предложи заседанието да бъде проведено при следния 
ДНЕВЕН РЕД 
1. Приемане на материалите (отчетни доклади, бюджети, предложения и други, съгласно писмо КИИП – 

029/15.02.2010 г.) от Общите отчетни събрания на Регионалните колегии за 2009 година. 
Докладва: инж. Ст.Кинарев 

 
2. Финансов отчет на Централния офис и общи на КИИП. 

Докладва: инж.Ст.Кинарев 
 
3. 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 
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4. 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 
 
5. Информация за работата във връзка с обучението и прилагането на Наредба Iз-1971 за изготвяне на 

проектна част Пожарна безопасност. 
Докладва: инж. Ст.Кинарев 

 
6. Информация за работата по прилагането на Наредба 7 за изготвяне на проектна част Енергийна 

ефективност. 
Докладва: инж. Ст.Кинарев 

 
7. Приемане на изменения и допълнения на Инструкция № 3 за провеждане на избори в КИИП. 

Докладва: инж. М.Младенов 
 
8. Обсъждане предложение за заплащане на председателите на НПС, на КС и на КДП. 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 
 
9. Информация за проведеното на 25.02.2010 г. заседание на Комисията по нормативните актове и 

приемане на окончателен вариант на проект за изменение и допълнение на Устава на КИИП за внасяне в 
Общото събрание. 

 
Докладва: инж. Ст.Кинарев 

 
10. Приемане на състав на Техническите комисии за провеждане на Общите събрания на НПС и Общото 

събрание на КИИП. 
Докладва: инж. Ст.Кинарев 

 
11. Приемане на състав на Бюджетна комисия на КИИП. 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 
 
12. Разни: 

• информация за проведеното съвещание на председателите на НПС на 24.02.2010 г.  
• разпределение на отговорностите за НПС между инж. Стефан Кинарев, инж. Георги Симеонов и инж. 

Марин Младенов 
• други 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 
По предложения дневен ред не постъпиха предложения да допълване или изменение. 
Гласуване на дневния ред. 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение: УС приема предложения дневен ред за провеждане на заседанието. 
 
По т. 1 от дневния ред - Приемане на материалите (отчетни доклади, бюджети, 
предложения и други, съгласно писмо КИИП – 029/15.02.2010 г.) от Общите отчетни 
събрания на Регионалните колегии за 2009 година. 
Инж. Ст. Кинарев информира членовете на УС за постъпилите в ЦО материали от 
проведените общи събрания по РК. (Към протокола е приложен списък на предадените 
документи по РК). 
По тази точка няма взето решение. 
 
По т. 2 от дневния ред - Финансов отчет на Централния офис и общи на КИИП. 
Инж. С. Кинарев съобщи, че финансовият отчет на Централния офис на КИИП е 
раздаден на всички присъстващи. Отчетът съдържа информация за: 
- приходи и разходи за основната дейност на КИИП;  
- приходи и разходи за стопанска дейност на ЦО; 
- справка за дължими суми от КР към ЦО за 2009 г.; 
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- справка за документално необосновани разходи; 
- справка за съответствие на инвентаризационния протокол за касова наличност в ЦО и 

счетоводни данни за сметка “Каса”; 
- справка за несъответствията по касова книга на ЦО и сметка “каса”. 
(Отчетът е приложен към настоящия протокол). 
Инж. Ст. Кинарев накратко обясни съдържанието на финансовия отчет, след което даде 
думата на инж. ик. Донка Витанова за по-подробни разяснения. 
Инж. ик. Д.Витанова обясни, че ЦО получава същия комплект документи за финансовия 
отчет както и регионалните колегии. Допълнително ЦО получава справка за 
събираемостта на приходите от членски внос за 2009 г. Спря се подробно на всички 
записи в отчета – за основната дейност и за стопанската дейност на ЦО. Отговори на 
поставени въпроси. 
Инж. Ст. Кинарев добави, че е подписан договор с консултантска къща “Нинов и 
Танчев”, която ще извърши одита на КИИП. Сумата по договора е 5000 лева. Срокът за 
получаване на доклада по одита в КИИП е пред ОС. Докладът ще бъде представен на ОС 
така, както е по решение на ОС от 2009 г. Фирмата вече е набелязала някои препоръки по 
организацията на работата. 
След това благодари на инж. ик. Д. Витанова. 
По тази точка няма взето решение. 
 
По т. 5 от дневния ред - Информация за работата във връзка с обучението и 
прилагането на Наредба Iз-1971 за изготвяне на проектна част Пожарна безопасност. 
Инж. Ст. Кинарев съобщи, че от страна на Асоциацията на фирмите, които правят ПБ 
(които са или пенсионери или хора, излезли от системата), се упражнява сериозен натиск 
върху КИИП за даване на ПП по част ПБ. Информира накратко присъстващите са 
проведените четири срещи – 2 предварителни и 2 официални по въпросите на Наредбата. 
Становището на КИИП е, че в новата Наредба няма нищо ново, тя е осъвременен вариант 
на старата. Това не налага въвеждане на нова ПП. Въпреки настояванията на КИИП, 
МРРБ нарича ПБ част от инвестиционния проект. 
На 10.02.2010 г. е проведена среща с председателите на НПС при КИИП, на която е 
уточнена комисия, която да подготви документите, необходими за провеждане на 
обучение по Наредбата. Съставът на тази комисия е: Председател – инж. М. Младенов, 
членове – председателите на НПС на КИИП. 
До 10 март 2010 г., основавайки се на Приложение № 3 към Наредбата за ПБ, всяка НПС 
трябва да разработи материали, от които да е видно какво от обхвата и съдържанието на 
Наредбата се отнася до НПС и да се намерят аргументи за необходимата квалификация на 
проектантите и в каква област трябва да бъдат обучени. Целта на това е косвено да се 
докаже, че не може един и същ човек да разработва част ПБ по всички части на проекта 
т.е., че става въпрос за компетентност, която не е присъща на една специалност. 
Освен това в “Строителство, градът” са публикувани мненията на двете страни. В 
публикацията на КИИП не са давани никакви оценки. Такива ще бъдат дадени при 
доказване на недостатъчна подготовка от страна на пожарникарите да правят 
самостоятелно тази част от проекта. 
Инвеститорът може да изиска проучване за ПБ, а може и да ни изиска такова проучване. 
Предвижда се около 15 март от КИИП и вестник “Строителство, градът” да бъде  
организирана кръгла маса по въпросите на ПБ. За тази кръгла маса ще бъдат поканени 
представители на Енерго-машиностроителния и Електротехническия факултети на ТУ-
София, Деканите на АФ, СФ, ХТФ на УАСГ, както и представители на катедрите 
“Сградостроителство”, “Жилищни сгради” и “Обществени сгради”.  
Поставените въпроси бяха коментирани от инж. Т. Ангелов, инж. Н. Николов, инж. М. 
Младенов, инж. Св. Димитров, инж. Р. Иванов. 
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Инж. Ст. Кинарев отправи молба към председателите на НПС като членове на 
цитираната по-горе комисия да се отнесат сериозно към поставените въпроси. Препоръча 
НПС да подготвят подобни аргументирани документи и за останалите 
мултидисциплинарни части, за да може КИИП да бъде подготвена за бъдещи изненади. 
Нагласата е материалите, свързани с Наредбата за ПБ да излязат до края на март, ОС на 
КИИП  да бъде уведомено и, ако е необходимо, то да ги подкрепи. Никой не може да 
задължи КИИП да бъде създадена нова секция без санкцията на ОС. 
За комисията ще бъде издадена заповед.  
По тази точка няма взето решение. 
 
По т. 6 от дневния ред - Информация за работата по прилагането на Наредба 7 за 
изготвяне на проектна част Енергийна ефективност. 
Инж. Ст. Кинарев информира членовете на УС, че на 19.02.2010 г. в София се е състояла 
работна среща на представители на НПС “ОВКХТГ” с авторите на разработени софтуерни 
продукти по Наредба № 7 за ЕнЕф – проф. Никола Калоянов, доц. Станко Щраков и инж. 
Антон Маринов от Бургас.   
Програмният продукт на инж. А. Маринов трябва да бъде доработен. 
Инж. Ст. Кинарев представи накратко трите продукта. 
От трите представени продукта този на доц. Щраков покрива изцяло Наредба № 7. С него 
не може да се прави енергийно обследване на сгради. Първата част от този продукт се 
разпространява от КИИП срещу заплащане. Закупилите първата част ще могат да 
допълнят продукта с втората част срещу заплащане, което е в процес на договаряне с 
автора. 
До програмата има едномесечен гратисен достъп. Заинтересованите лица могат да се 
възползват от този достъп и да тестват програмата, както и да правят забележки и 
препоръки по нея.  
Програмният продукт на колектива на проф. Н. Калоянов отговаря на изискванията за 
енергийно обследване на сгради и решава въпроса с Наредба № 7 като частен случай. В 
момента се води разговор за уточняване на начин на разпространение на продукта, тъй 
като по някакви причини те не могат  
да продават програмата. Предполага се, че срещу определена сума ще провеждат курс и 
посетилите курса ще получат програмата като материал по него. 
След уточняване трите продукта ще бъдат предложени на вниманието на членовете на 
Камарата с публикуване на съобщение на страницата на КИИП. 
Инж. Ст. Кинарев отбеляза, че говори на база на протокола от заседанието, който е 
получил и изръзи съжаление, че инж. Ив. Банов отсъства и не може да представи нещата 
от гледна точка на участник в работната среща. 
След изказването на инж. Ст. Кинарев се проведе кратко обсъждане, участие в което взеха 
инж. Н. Киркова, инж. Д. Опърлаков, инж. Цв. Тужаров, инж. Л. Грънчаров, инж. Х. 
Хубенов, инж. Ст. Кинарев. 
По тази точка няма взето решение. 
 
По т. 8 от дневния ред - Обсъждане предложение за заплащане на председателите на 
НПС, на КС и на КДП. 
Инж. Ст. Кинарев съобщи, че до момента на председателите на НПС, на членовете на КС 
и КДП досега за изплащани само възнаграждения под формата на заседателни. Предложи 
да бъде приета месечна сума, която да се изплаща на председателите на НПС, на КС и на 
КДП в размер на 300 (триста). Предложи на обсъждане това предложение, тъй като 
приетото възнаграждение трябва да бъде заложено в бюджета на ЦО. 
Предложението беше обсъдено при участието на инж. Н. Николов, инж. П. Пейчев, инж. 
Л. Грънчаров, инж. Ст. Кинарев, инж. Ст. Драгов, инж. З. Донев, инж. Р. Иванов, инж. Х. 
Хубенов, инж. Г. Симеонов, инж. Г. Кордов. 
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В края на обсъждането беше гласувано следното предложение: Да бъде давано брутно 
месечно възнаграждение на председателите на НПС, на КС и на КДП в размер на 300  
(триста) лева, без да се начисляват заседателни за участие в комисии, а на членовете на 
НПС, КС и КДП да се изплащат заседателни както досега. 
Гласуване на предложението. 
Гласували 36 души, от тях: “за” – 30, “против” – 2, “въздържал се” – 4. 
Решение: УС на КИИП реши председателите на НПС, на КС и на КДП да получават 
брутно месечно възнаграждение в размер на 300 (триста) лева, а членовете на НПС, КС и 
КДП, КР и ЦКТК да получават заседателни по досегашната схема (25 лева на час, но не 
повече от 50 лева на заседание). 
  
По т. 3 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.  
Инж. М. Младенов, председател на Комисията по регистрите докладва, че в Комисията 
са постъпили 93 заявления, от които 43 за ППП и 50 за ОПП. Разгледани са всичките 
заявления. Освен това в КР са постъпили 30 заявления за регистриране на проектантски 
бюра и 13 заявления за ОПП без членство. 
Комисията предлага на Управителният съвет: 
- да присъди ППП на 28 кандидата, а ОПП – на 43 кандидата  
- да бъде даден отказ на 15 кандидата за ППП и на 5 кандидата за ОПП; 
- да бъдат вписани всичките 13 кандидата в регистъра на лицата с ОПП без членство в 

КИИП; 
- да впише в регистъра на проектантските бюра 28 от кандидатите, а на две кандидатури 

за бъде даден отказ. 
Инж. М. Младенов изложи мотивите за отказ за всеки един заявител поотделно (виж 
приложената към протокола таблица с отказите). 
По отношение на кандидатурите на инж. Стефан Николов и инж. Пламен Радев от Велико 
Търново членовете на УС решиха в почивката още веднъж да бъдат разгледани техните 
документи. 
След станалите разисквания по изложените мотиви за отказ и направените забележки 
членовете на УС преминаха към гласуване на предложенията на КР. 
Гласуване на доклада на КР за вписване в регистрите на лицата с ППП и ОПП. 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” няма. 
Решение: УС приема доклада на инж. М. Младенов – главен секретар на КИИП и 
председател на КР за вписване в регистрите на лицата с ППП и ОПП и 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 № 
02-КР/24.02.2010 г. 28 инженери с пълна проектантска правоспособност и 43 инженери с 
ограничена проектантска правоспособност. На 15 инженери отказва присъждане на ППП 
и на 5 - ОПП.  
Гласуване на доклада на КР за вписване в регистъра на лицата с ОПП без членство в 
КИИП. 
Гласували 29 души, от тях: “за” – 29, “против” – няма, “въздържал се” няма. 
Решение: УС приема доклада на инж. М. Младенов – главен секретар на КИИП и 
председател на КР в регистъра на лицата с ОПП без членство в КИИП да бъдат вписани и 
да им се издадат съответните документи (удостоверения и печат), одобрените от 
комисията с протокол № 02-КР/24.02.2010 г.13 кандидата. 
Гласуване на доклада на КР за вписване в регистъра на проектантски бюра. 
Гласували 29 души, от тях: “за” – 29, “против” – няма, “въздържал се” няма. 
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Решение: УС приема доклада на инж. М. Младенов – главен секретар на КИИП и 
председател на КР в регистъра на проектантските бюра да бъдат вписани предложените от 
комисията 28 проектантски бюра. На две кандидатури дава отказ за вписване.  
 
По т. 4 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 . 
Председателят на ЦКТК инж. Г. Симеонов докладва, че в Комисията са постъпили 
общо три заявления за упражняване на технически контрол. Комисията предлага УС на 
КИИП да утвърди и трите кандидатури. 
Гласували 28 души, от тях “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение: УС на КИИП приема доклада на инж. Г. Симеонов – зам.-председател на 
камарата и председател на ЦКТК и одобрява предложението на комисията в списъка на 
лицата, упражняващи ТК по част „конструктивна”, да бъдат вписани одобрените  с 
протокол № ТК-02/24.02.2010 г. трима инженери и да им се издадат съответните 
документи (удостоверения и печат).  
 
ІІ част 
В началото на втората част от заседанието на УС инж. З. Донев докладва какво е решено 
по отношение на документите на инж. Стефан Николов и инж. Пламен Радев от Велико 
Търново.  
По време на обсъждане на въпроса с колегите от В. Търново инж. Ст. Кинарев предложи 
да бъде взето принципно решение, че когато са подадени документи без подписи, 
разглеждането и приемането им ще бъде отлагано докато бъдат окомплектовани. 
Това предложение беше прието от всички присъстващи без гласуване. 
Инж. Ст. Кинарев прикани присъстващите, ако имат предложения за промяна на 
Наредбата за ПП на КИИП да ги представят за разглеждане в УС. 
Предложението инж. Ст. Николов и инж. Пл. Радев да представят подписани списъци с 
обектите, които са проектирали и да оформят надлежно трудовите си договори 
беше гласувано. 
Гласували 36 души, от тях: “за” – 30, “против” – 1, “въздържал се” – 5. 
Решение: УС приема, че инж. Ст. Николов и инж. Пл. Радев от РК В. Търново ще бъдат 
вписани в регистъра на лицата с ППП след като представят изискваните от тях  
документи. 
 
По т. 7 от дневния ред - Приемане на изменения и допълнения на Инструкция № 3 за 
провеждане на избори в КИИП. 
Инж. Ст. Кинарев информира присъстващите, че на своето заседание от 25.03.2010 г. 
КНА е констатирала, че в Инструкцията има две неща, за които трябва да бъде поискано 
писмено тълкуване от юристи. Основното, за което има разногласия, е проблемът с 
кворума.  
По тази точка не беше взето решение. Ще се чака тълкуването на юристите. 
 
По т. 9 от дневния ред - Информация за проведеното на 25.02.2010 г. заседание на 
Комисията по нормативните актове и приемане на окончателен вариант на проект 
за изменение и допълнение на Устава на КИИП за внасяне в Общото събрание. 
Инж. Ст. Кинарев съобщи, че в сряда преди заседанието на КНА официално са получени 
само три предложения за промени в Устава на КИИП. В деня на заседание на комисията 
са получени още две предложения. Комисията е разгледала правният анализ, направен от 
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адвокат Р. Даскалова и  предложението на РК Бургас. Предстои да бъдат разгледани и 
останалите предложения. УС на КИИП не може да вземе окончателно решение, а ще 
гласува предложение за промени в Устава, което да се внесе за решаване в ОС на КИИП.  
Предложението на УС - да се придържа към промени на Устава, които се налагат от 
промяната на ЗКАИИП. 
Поднесената от инж. Ст. Кинарев информация беше дискутирана от инж. Д. Опърлаков, 
инж. Ст. Драгов, инж. Н. Николов, инж. Св. Димитров, инж. З. Донев, инж. Р. Иванов, 
инж. Г. Кордов, инж. Т. Ангелов, инж. Н. Киркова, инж. Ц. Дилов, инж. В. Господинова, 
инж. Г. Колев. Бяха обсъдени въпроси като:  
- необходимост от дисциплиниране на избраните делегати – да не напускат 

преждевременно събранието; 
- на ОС да бъде предложен регламент за време на изказвания; 
- на ОС да бъде поставено предварително на гласуване, че ще се разглеждат само 

промени в Устава, които се изискват от ЗКАИИП. 
Инж. Н. Киркова направи предложение всички председатели на РК на среща със своите 
делегати да ги информират за становището на УС, за да не се стигне на ОС до излишни 
разговори. 
Инж. Ст. Кинарев се съгласи с направените по време на дискусията предложения. 
Получените писмени предложения ще бъдат разгледани и ако в тях има нещо, свързано с 
изискваните от закона промени, то ще бъде отразено. Предложението за Устав ще бъде 
публикувано на интернет страницата на Камарата след като бъде съгласувано с юрист. 
Инж. Д. Опърлаков настоя в предложението за промяна задължително да се обърне 
внимание на определението за кворум, на дефиницията за проектантско бюро и на 
правомощията на УС. 
Окончателното предложение на УС за промени на Устава, което да бъде предложено за 
гласуване на ОС ще се разгледа и приеме от УС на следващото заседание. 
По тази точка не беше взето решение. 
 
По т. 10 от дневния ред - Приемане на състав на Техническите комисии за 
провеждане на Общите събрания на НПС и Общото събрание на КИИП. 
Инж. Ст. Кинарев информира присъстващите, че на 24.02.2010 г. на заседание на 
председателите на НПС е взето решение, те да представят членове на техническите 
комисии на всяка една НПС. Техническите комисии ще са от по трима души – двама от 
НПС и един служител на КИИП. До момента са пристигнали предложения от: 
- ЕАСТ – инж. Валентина Христова и инж. Атанас Костов; 
- ВС – инж. Ангел Марков и инж. Балчо Балчев; 
- КСС – инж. Иванка Пейковска и инж. Наталия Въкова; 
- МДГ – инж. Валентин Семерджиев и инж. Никола Чушков; 
- ГПГ – инж. Мариела Василева и инж. Георги Гочев; 
- ТСТС – инж. Илиян Иванов и инж. Тодор Ангелов; 
- ОВКХТГ – инж. Антоанета Попова и инж.Грета Йорданова. 
Секция Технологии не е представила членове на техническата комисия. 
Тъй като техническите комисии не се избират, инж. Ст. Кинарев ще издаде заповед за тях. 
Без гласуване членовете на УС приеха, че общите събрания на НПС ще започнат от 
13:00 часа на 27.03.2010 г. 
 
Техническа комисия за ОС на КИИП. 
Досегашната практика е била - техническите сътрудници на ЦО и техническите 
сътрудници на РК София-град са били ангажирани  за регистрацията на делегатите. Освен 
тях е имало и представители на НПС.  
И тази година регистрирането на делегатите ще бъде по професионални секции. 
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Инж. Ст. Кинарев предложи в техническата комисия за кворума на общото събрание да 
бъдат включени: инж. М. Младенов като председател на комисията и техническите 
сътрудници на ЦО и на София-град.  
Инж. М. Младенов предложи в тази комисия да бъдат включени и представители на 
професионалните секции като те ще бъдат използвани и за преброители в залата. 
Инж. Ст. Кинарев предложи представителите на НПС, които са в техническите комисии 
за общите събрания на НПС, да бъдат членове и на техническата комисия за ОС на КИИП.   
Предложението беше прието без гласуване. 
Инж. Ст. Кинарев информира членовете на УС за постъпило писмо от НПС “КСС”. 
Ръководството на секцията счита, че трябва да бъде проведено изборно събрание и 
настоява да бъде обявено събрание за избор на председател на секция “КСС”. Поискано е 
тълкуване на казуса и от КС. Даде думата на инж. Св. Димитров да докладва. 
Инж. Св. Димитров обясни, че този казус е коментиран след предишното заседание на 
УС с представители на секцията и с председателя на КС. Прочел е трите нормативни акта 
– ЗКАИИП, Устав на КИИП и Инструкция № 3. Според него процедурата по избор на 
председател на секцията не е извървяна до край. Пропускът в избора е извършен от УС. 
По нормативните актове на Камарата, изборът на председател на секцията и на 
представител на секцията в УС е регламентиран само в Инструкция № 3, в която се казва, 
че получилият най-много гласове при гласуването, става председател на секцията. Дори 
няма изискване за 50% +1. Двамата с най-много гласове са предлагат на ОС за избиране на 
представител на секцията в УС. В миналогодишната ситуация ОС на КИИП е 
прехвърлило това свое задължение на УС. Съгласно закона и Устава изборът е трябвало 
да бъде извършен с тайно гласуване и получилият 50% + 1 от гласувалите да бъде член на 
УС. УС е направил явен избор и това според инж. Св. Димитров е нарушение. Инж. Св. 
Димитров смята, че изборът на представител на секцията в УС не е извършен по 
съответния законов вътрешен ред. Според неговото мнение – двете кандидатури 
(получили най-много гласове миналата година) трябва да бъдат представени на ОС на 
КИИП и да бъдат гласувани. 
Казаното от инж. Св. Димитров предизвика реплики от страна на инж. Т. Тончев и инж. Т. 
Ангелов. 
Инж. Ст. Кинарев обобщи: 

1. Избор за председател на професионалната секция има. 
2. Професионалната секция няма право да прави общото си събрание изборно, тъй 

като няма фактически основания за това. 
3. На ОС на КИИП да бъдат предложени двамата, събрали най-много гласове на 

миналогодишното събрание на НПС “КСС”, за да бъде направен избор за 
представител на секцията в УС.   

След изказването на инж. Ст. Кинарев думата взе инж. Г. Кордов, който обясни 
позицията на ръководството на секцията. Последва дискусия, която не завърши с 
конкретно решение по въпроса.  
Инж. Т. Тончев предложи УС да довърши работата си и да направи нов таен избор за 
представител на НПС “КСС” в УС. 
Инж. Ст. Кинарев допълни, че има и второ тълкуване на казуса, че ОС е направило 
нарушение на закона, като е делегирало права на УС да гласува вместо него. Поради тази 
причина предложи нещата да свършат до тук и да се даде възможност на ОС на КИИП да 
направи избора за представител на секция “КСС” в УС. 
При тези доводи инж. Т. Тончев оттегли предложението си. 
По този казус не се стигна до окончателно решение. 
 
По т. 11 от дневния ред - Приемане на състав на Бюджетна комисия на КИИП.   
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Инж. Ст. Кинарев прочете на присъстващите заповедта, с която е сформирана 
досегашната бюджетна комисия и направи предложение за промяна в състава й. Новото 
предложение е: 
Председател  - инж. Георги Симеонов 
Членове - инж. Кирил Ганев - София 

- инж. Елка Милева – Пловдив 
- инж. Станислав Койчев – Бургас 
- инж. Румен Иванов – Варна 
- инж. Д. Начев – София  
- инж. Никола Чушков – София 

Инж. Д. Начев предложи вместо него в състава на комисията да бъде включен инж. 
Свилен Иванов. 
Други предложения за състава на комисията нямаше. 
Гласуване на състава на бюджетната комисия с предложението на инж. Д. Начев. 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение:  УС на КИИП приема предложения състав на бюджетната комисия: 
Председател  - инж. Георги Симеонов 
Членове - инж. Кирил Ганев - София 

- инж. Елка Милева – Пловдив 
- инж. Станислав Койчев – Бургас 
- инж. Румен Иванов – Варна 
- инж. Свилен Иванов – София  
- инж. Никола Чушков – София 

 
 
По т. 12 от дневния ред - Разни 

• информация за проведеното съвещание на председателите на НПС на 24.02.2010 г.  
Информацията е представена при разглеждането на т. 10 от дневния ред. 
 

• разпределение на отговорностите за НПС между инж. Стефан Кинарев, инж. Георги 
Симеонов и инж. Марин Младенов 

Инж. Ст. Кинарев предложи  той, инж. Г. Симеонов и инж. М. Младенов да присъстват 
на заседания на НПС, за да могат да имат преки контакти със секциите и тяхната работа. 
Предложението е: 
Инж. Ст. Кинарев да отговаря за секции ВС и ГПГ; 
Инж. Г. Симеонов да отговаря за секции КСС, МДГЕ и ТСТС; 
Инж. М. Младенов да отговаря за секции ЕАСТ, ОВКХТГ и ТЕХ. 
Други предложения не постъпиха. 
Гласуване на предложението. 
Гласували 29 души, от тях: “за” – 29, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение:  УС на КИИП утвърждава предложението за разпределяне на отговорностите: 
Инж. Ст. Кинарев да отговаря за секции ВС и ГПГ; 
Инж. Г. Симеонов да отговаря за секции КСС, МДГЕ и ТСТС; 
Инж. М. Младенов да отговаря за секции ЕАСТ, ОВКХТГ и ТЕХ. 
  
 

• Други 
- Инж. Ст. Кинарев предложи да бъде взето решение УС да възложи на Централния 

офис да провери делегатите и всички делегати, които са платили след 20 декември 2009 г. 
Регионалните колегии да бъдат уведомени, че съгласно решението на ОС на КИИП и 
решение на УС, платилите след 20.12.2009 г. са нелегитимни. 
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3a crerearqoro 3aceAaHvre Ha YC unx. Cr. KnnapeB rrle npeAcraBr{ c[paBKa no Aarr.r Ha
nnarrlaHe. llpe4noxz YC aa B3eMe perneHue 3a rtpceHe Ha orroBopHocr or PK, Kor,rro ca
HanpaBunr.r HapyrrreHr4 flTa rrpvr cr6upane Ha rrJIeHcKLIfl BHoc.
I,Irr.ra petrenne Ha OC u Ha pbKoBoAcrBoro na KkII4fI, tre rqe 6rAar ny6mynanr4 14 [Bara
perucrbpa - ga llilfl u sa OII[. OrnaAuarr.rre qJreHoBe rrle 6rlar ny6rzr<ynanu caMo B
I4nrepner.
flocraeeHr,rsr Bbnpoc 6eure KoMeHTr,rpaH or I,IHx(. T. Ton.res, rIHX. Cn. ,{nrvrrarpon, uux. T.
Enen, unx. M. MnaAenon, rrHX. Cr..{paroe, H. Huroron.
9renoeere Ha YC 6rxa zu$opMlrpaHlr, qe e nocrbrrr,rJro [rrcMo, B Koero [I{Irre, .re YC He
I,I3rrbJrHrBa co6crneruETe cI,I pemeHl,Is.
B rcpaq Ha ae6ara HHrs Cr. Kuuapee npeAfloxn creAHoro:
- .{o cnegnaJuoro 3aceAaHr.re Ha YC Bcr{rrrr.r peruoHirJrHr,r KoJrerIau Aa rrpeAcraB.rrr cnLIcbIII4 Ha
qJreHoBere cr.r, Kor.rro ca [narr.rJ[I cne1,20.12.2009 r. r{lenonere or PK, BKJrroqeHr4 B cnr4cbrlvre,
rqe 6rAar pa3rneAaHra or YC Ha cneABarrloro 3aceAaHve v 3a r.sx HqMa la 6rlar cr6upayu
AOrrbJrHr4TenHh AoKyMeHTI,I.
- !o 10.03.2010 r. BcHrrKH PK la u3rrparsr crrr4cbrlrare Ha qJreHoBere Ha KI4I''I[ sa ny6rurrynane
n.{rpxaneH BecrHr,rK.
- CJreaeauroro race.qaHue Ha YC e Ha 26.03.2010 r.

- llux. Cr. KunapeB rtpoqere orBopeHo rrr4cMo 3a rLIreHcKLIt BHoc, xoftro ce cr6upa or
nr{uara c OIIil. Ornpanu uon6a KbM qJreHoBere Ha YC la o6crAsr rrrrcMoro B perproHanHr{re
KoJrerrir4 H Ha cneABauloro 3aceAaHrre Ha YC ra6rre B3ero pe[reHlre rro ro3LI Bbnpoc.
flpucrcrnaulr{Te ce cbrJracnxa.
flopagu H3qepnBaHe Ha AHeBHLrs.peA 3aceAaHplero na YC 6elre saxpuro.

[4gsrH nporoKona:
LInx. IIn. EanoB 3ano3Ha rrreHoBere na YC 3a npoBeAeHoro s TY CoSur sacelLantre Ha
rpynara no OBK r{ 3a rrpeAcraBeHr.rre npoAyKT}r 3a urrvrcnflBaHe Ha EuEQ - ua unx. A.
Mapuuon or Eyprac, Ha LIHX. Cr. II{paroB LI Ha npo$. H. Kzutosuon.

Ilporoxom.Ipuw ,--\ /" ()

3.AHreron Slnuc-<X
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