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ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КИИП  
ще се проведе на 30 март 2014 г. (неделя)  

от 9 часа в „Аула Максима” на УАСГ– гр. София  
при следния дневен ред: 

регистрация на делегатите – от 8:30 до 9:00 часа 
провеждане на събранието – от 9:00 до 17:00 часа  

 

1. Доклад на Мандатната комисия 
докладва Главният секретар на КИИП    

2. Отчет за дейността на Управителния съвет на КИИП за 2013 година 
докладва инж. Ст. Кинарев 

3. Представяне на годишен финансов отчет за 2013 година         
докладва инж. Ст. Кинарев 

4. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2013 година         
докладва инж. Цв. Тужаров 

5. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2013 година         
       докладва инж. С. Александров 
6. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на КИИП за 

2013 година, отчета за дейността на Контролния съвет и отчета за дейността на 
Комисията по дисциплинарно производство         
води инж. Ст. Кинарев 

7. Провеждане на избор на Комисия по дисциплинарно производство 
 води инж. Ст. Кинарев 

8. Провеждане на избор за попълване състава на Контролния съвет с един нов член, 
представител на НПС „МДГЕ” или НПС „ТСТС” 
води инж. Ст. Кинарев 

9. Приемане годишния финансов отчет за 2013 година        
води инж. Ст. Кинарев 

10. Определяне на членския внос за 2015 година и размера на процента на отчислението 
от членския внос от РК към ЦО 
води инж. Ст. Кинарев 

11. Приемане бюджета на КИИП за 2014 година    
докладва инж. Ст. Кинарев 

12. По предложение на НПС „ТСТС” - обсъждане и приемане изменение и допълнение на 
чл. 18 на Методиката за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на 
проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране 

 води инж. Ст. Кинарев 
13. Разни 


