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ПРОТОКОЛ № 170 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.08.2020г. 

 

На 28.08.2020 г. се проведе неприсъствено заседание на УС на Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране. 

Съставът на УС, избран на ОС на КИИП, проведено на 01 - 02 април 2016 г. и 

допълнен на ОС от 02.04.2017 г. (Мандат 2016-2020г.) е следният: 

 

1. инж. Иван Каралеев  Председател на УС на КИИП 

2. инж. Светлана Николчева Зам.- председател на КИИП 

3. инж. Антони Чипев Главен секретар на КИИП 

4. инж. Емил Крумов Председател НПС „КСС” 

5. инж. Надежда Парлъкова Председател НПС „ТСТС” 

6. инж. Балчо Балчев Председател НПС „ВС” 

7. инж. Мария Попова Председател НПС „ЕАСТ” 

8. инж. Николай Главинчев Председател НПС „ГПГ” 

9. инж. Райна Кожухарова Председател НПС „ТЕХ”                                                             

10. проф. Георги Франгов Председател НПС „МДГЕ” 

11. инж. Михаил Толев Председател НПС „ОВКХТТГ” 

12. инж. Пламен Радев Председател РК Благоевград 

13. инж. Душко Опърлаков Председател РК Бургас 

14. инж. Снежана Милева Председател РК Варна 

15. инж. Стела Кирова Председател РК В. Търново 

16. инж. Наташа Николова Председател РК Видин 

17. инж. Людмила Стоянова Председател РК Враца 

18. инж. Богомил Белчев         Председател РК Габрово 

19. инж. Кольо Атанасов         Председател РК Добрич 

20. инж. Любомир Захариев Председател РК Кюстендил 

21. инж. Любен Бостанджиев Председател РК Кърджали 

22. инж. Радослав Парашкевов Председател РК Ловеч 

23. инж. Иван Когиев Председател РК Монтана 

24. инж. Тодор Калоянов Председател РК Пазарджик 

25. инж. Калин Рангелов Председател РК Перник 

26. инж. Живко Иванов Председател РК Плевен 

27. инж. Емил Бойчев Председател РК Пловдив 

28. инж. Данислав Дочев Председател РК Разград 

29. инж. Деян Димитров Председател РК Русе 

30. инж. Георги Аврамов         Председател РК Силистра 

31. инж. Ирена Аврамова Председател РК Сливен 

32. инж. Георги Кабасанов Председател РК Смолян 

33. инж. Стефко Драгов Председател РК Стара Загора 

34. инж. Георги Кордов Председател РК София-град 

35. инж. Константин Проданов Председател РК София-област 

36. инж. Тодорка Димитрова                Председател РК Търговище 
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37. инж. Красимира Димова Председател РК Шумен  

38. инж. Снежа Янева-Жекова Председател РК Хасково 

39. инж. Петър Филипов Председател РК Ямбол 

 

 

До всички членове на УС предварително е изпратен проект за ДНЕВЕН 

РЕД на неприсъствено заседание на УС на КИИП на 28.08.2020г.  

 

1. Приемане на решение да се отложи ли ОС на КИИП, предвид становището на 

Главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев „за нецелесъобразно“, 

както е посочено в неговото писмо. 

 

Форма 

за неприсъствено приемане на решения на УС на КИИП 

чрез гласуване по e-mail на 28.08.2020 г. 

 

  

Член на УС: ……………………………………………… 

/име, фамилия/ 

ГЛАСУВАНЕ 

Предложение за решение 
ЗА ПРОТИВ 

Въздържал 

се 

 

т.1 

Да се отложи ли ОС на КИИП, предвид становището на Главен 

държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев „за нецелесъобразно“, 

както е посочено в неговото писмо.  

   

 

Подпис: 
 

 

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение да се отложи ли ОС на КИИП, предвид 

становището на Главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев „за 

нецелесъобразно“, както е посочено в неговото писмо. 

 

В изпълнение на  Решение № 1 от Протокол №166/26.06.2020 г.   и  

неприсъствено Решение от 12.08.2020 г. на Управителния съвет, с които се определят 

дата и място за провеждането на Общо отчетно – изборно събрание на КИИП за датите 

26-27 септември 2020 г. в ИЕЦ, гр. София,  Централното ръководство на КИИП 

предприе следните действия: публикува обява за насрочването на ОС на КИИП с 

дневен ред в централен ежедневник – в-к „Труд“ от дата 25.08.2020 г.; обсъжда 

сключването на договор за провеждане на Общото събрание на КИИП  с ръководството 

на ИЕЦ в гр. София; подготвя документи и информация по обявения дневен ред; 

провежда пълна организация на събитието.  
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Обстановката в страната във връзка с разпространението на заразата от COVID 

– 19  след периода на обявено извънредно положение в България, продължава да се 

счита за такава с повишен риск от разпространение на заболяването. Към момента,  в 

сила са следните заповеди на министъра на здравеопазването, с които се въвежда 

извънредна епидемична обстановка в страната и се определят противоепидемичните 

мерки – Заповед № РД-01-446 от 31.07.2020 г. и № РД-01-452 от 04.08.2020 г. и които 

пряко касаят провеждането на нашето Общо събрание. За днес, 26.08.2020 г. е 

насрочено и заседание на МС, за да се вземе решение за евентуалното удължаване на 

извънредна епидемична обстановка и след края на месец август 2020 г. 

По повод на спецификата на нашето мероприятие – широката представителност 

на проектантите на ОС на КИИП, на което ще присъстват повече от 350 човека, 

Централното ръководство на КИИП полага изключително сериозни усилия за 

организиране на събитието по начин, който да гарантира в най-висока степен личната 

безопасност на всеки чрез стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки. 

За внасяне на пределна яснота и получаване на конкретни указания, съставихме и 

изпратихме запитване до Министерството на здравеопазването относно възможността 

за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране на 26 и 27 септември 2020 г. В отговор на това 

запитване, днес в КИИП документ с изх. № 91-00-58/12.08.2020 г., подписано от Главен 

държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, което прилагам и моля спешно да се 

запознаете с него.  В текста на отговора изрично се изтъква, че провеждането на ОС на 

КИИП на 26-27 септември 2020 г. се счита за нецелесъобразно, предвид посочения 

брой делегати – участници в ОС. Въпреки това, Главният държавен здравен инспектор 

указва подробно какви противоепидемични мерки следва да се вземат, ако все пак не 

съобразим становището му и решим да проведем ОС на КИИП, както е обявено към 

момента - на 26-27 септември 2020 г. в ИЕЦ.  

Уважаеми колеги, ясно е, че здравните власти не се ангажират с категоричен 

отговор и указание относно това, безопасно ли е за нашето здраве провеждането  на 26-

27 септември 2020 г. на закрито на толкова многоброен форум с оглед на опасността 

от зараза с COVID -19. Предвидимо е също, че предписаните противоепидемични 

мерки ще се спазват, доколкото е възможно,  като зависи от самодисциплината на всеки 

от нас как точно ще се спазват, но никой не може да гарантира, че и при най-строгите 

мерки струпването на повече от 350 човека в закрито помещение ще бъде напълно 

безопасно.   

В крайна сметка, с оглед на последното развитие на ситуацията в България, на 

нас се пада отговорността да вземем решение по въпроса: да се проведе ли все пак на 

26-27 септември насроченото и обявено ОС на КИИП след становището за 

нецелесъобразност в Писмото на Гл.д.здр.инспектор Ангел Кунчев, или да се отложи 

за други дати? 

С оглед последното развитие на ситуацията в България и писмо Вх.№КИИП-ЦУ-

512_26.08.2020 на Главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев относно 

нецелесъобразността на провеждане на ОС на КИИП на 26-27.09.2020 и в съответствие 
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с писмо Изх.№ КИИП-ЦУ-160_26.08.2020 на Председателя на УС на КИИП се налага 

провеждане на неприсъствено заседание на УС за преразглеждане. 

Резултати от гласуването на УС мандат 2016-2020г. 

 

Резултати от гласуване към 16.00часа на 28.08.2020г.(петък)  

 

Членове на УС мандат 2016-2020г.– 39 души 

Взели участие в гласуването – 29души 

Негласували                    – 10 души: 

Гласували:  „За отлагане”            – 15 

            „Против отлагане”        – 14 

 

При този резултат е преценено, че той не може да се приеме за вземане на окончателно 

решение.  

В тази връзка на 31.08.2020 (понеделник) до членовете на УС беше изпратено 

Обръщение на Председателя на УС. 

Гласуването продължи до края на деня- 31.08.2020г. 

 

Резултати от гласуване на 31.08.2020г. 

 

Членове на УС мандат 2016-2020г. – 39 човека 

Взели участие в гласуването   – 35 човека 

Негласували                                – 4 души: 

Гласували:  „За отлагане”      – 20 

                     „Против отлагане”       – 15 

 

Този резултат съгласувано, с инж. Каралеев е обявен на УС с имейл, на 02.09.2020. 

 

На заседанието на УС на 04.08.2020 г. участваха и новите легитимно избрани 

председатели на РК, съгласно изказаното становище дадено от Зам. председателя на 

КИИП – инж. Светлана Николчева, протокол на УС 168/0408.2020. 

Резултати от гласуването само на новите легитимно избрани  

Председатели на РК 

 
Към 16.00часа на 28.08.2020г.(петък) 

Общ брой                                   – 16 души 

Взели участие в гласуването   –  9души 

Негласували                              – 7 души: 

Гласували:  „За отлагане”    – 1 глас 

                     „Против отлагане”     – 8  гласа 

 

На 31.08.2020г.  
Общ брой                                 – 16 души 

Взели участие в гласуването  – 10души 

Негласували                             – 6 души: 

Гласували:  „За отлагане”       – 1 глас 

                     „Против отлагане”        – 9 гласа 
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В съответствие със становище на адв. Драганова относно състава на УС, което е 

приложено към протокола (Приложение ), резултатите от гласуването на УС в състав, 

обновен с новоизбраните председатели на РК, са следните: 

 

Резултати от гласуването на УС в състав, обновен с новоизбраните 

председатели на РК : 

 

Към 16.00часа на 28.08.2020г.(петък)  
 

Общ състав – 39 души 

Взели участие в гласуването            – 28души 

Негласували                                       – 11 души: 

Гласували:  „За отлагане“                 – 11 глас 

                     „Против отлагане”        – 17  гласа 

 

 

На 31.08.2020г.  

 

Общ състав – 39 души 

Взели участие в гласуването – 31човека 

Негласували – 8 души: 

Гласували:  „За отлагане”            – 13 гласа 

                     „Против отлагане”            – 18 гласа 

 

Решение: УС на КИИП отхвърля предложението „ Да се отложи ли ОС на 
КИИП, предвид становището на Главен държавен здравен инспектор доц. Ангел 

Кунчев „за нецелесъобразно“, както е посочено в неговото писмо“.  

 

 

В заключение на заседанието на УС бяха взети следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. УС на КИИП отхвърля предложението „ Да се отложи ли ОС на КИИП, предвид 

становището на Главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев „за 

нецелесъобразно“, както е посочено в неговото писмо“.  

 

 

 

 

 

 

Председател на УС на КИИП /п/   Изготвил протокола /п/ 

          инж. Иван Каралеев                                       инж. Маргарита Станоева 
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Приложение 1 

Уважаеми колеги, 

 

Обръщам се към вас за да споделя някои свои неказани мисли и тревоги относно събитията от 

последните месеци. Основната ми цел при вземане на решения и действия в КИИП, докато 

съм ръководил Камарата, а и като човек, е свързана с просперитета и утвърждаването, 

повишаване авторитета на проектанта като човек и творец, а така също и на нашата 

организация в обществото. 

Независимо, че не съм бил напълно съгласен, понякога с някои от решенията на ръководните 

органи на КИИП във времето, винаги съм ги подкрепял, и от това не съм правил драма. 

Същевременно се чувствам отговорен и длъжен за запазване здравето на колегите си, особено 

по време на тази пандемична обстановка предизвикана от вируса COVID-19 (независимо 

вярваме или не в нейното съществуване), която за жалост се прояви и в отношенията между 

нас. Съгласете се, че никой не би желал да бъде обвинен, че някой от присъстващите се е 

разболял на ОС по наша вина и да ни се търси отговорност - морална или материална. Може 

би не знаете, но Ректорът на УАСГ беше обвинен, че е допуснал струпването на много хора в 

аулите на Университета и искаха наказанието му. 

От сърце и душа желая да бъде избран най-добрият и отговорен ръководител на КИИП, за да 

поеме възможно най-скоро управлението на Камарата. 

Горещо желаехме цялото ръководство Общото събрание на КИИП да се проведе още в 

началото на месец август, което е отразено в Протокол №166/26.06.2020г.: „Искреното ни 

желание е Общото отчетно-изборно събрание е да се случи възможно най- скоро и да бъде 

съобразено с епидемиологичната обстановка в страната. Мотивите за предложението, 

което подлагаме на гласуване са: 1. Необходимостта от актуализиране състава на 

Управителния съвет за мандат 2020-2024 г., за да може УС в своя нов пълен състав да поеме 

управлението на КИИП. 2. Реалната опасност, изказана от специалистите епидемиолози, за 

нова вълна COVID 19 през есента, което ще затрудни още повече работата на Камарата. 3. 

Изискването за обявяване датата на събранието един месец предварително.“ За жалост УС 

прие друго решение за 26 и 27 септември. Ние подготвихме всичко, което е необходимо за 

това събрание–пуснахме обява във в-к „Труд“ обсъждаме сключването на договор с Интер 

Експо Центъра /ИЕЦ/ в София, подготвихме документи и информация по обявения дневен ред 

и създаваме необходимата организация в това отношение. 

Същевременно се обърнах с писмо към МЗ за да дадат указания във връзка с провеждане на 

Общото събрание, с който отговор на писмото ми сте запознати. Основната им препоръка за 

провеждане предвид посоченият брой делегати е, че провеждането е нецелесъобразно или с 

предпочитание на открито пред закрито помещение, заради което искам да бъде намерено 

оптимално решение. 

Съществена причина, която ме притеснява също е много високата цена за провеждане на ОС, 

която трябва да се заплати от Камарата на ИЕЦ. В резултат на което следващото ръководство 

на КИИП, ще остане с недостатъчни средства за ползване. Следва да вземете под внимание, 

че вече поредни ръководства на КИИП са принудени да използват за бюджета на Централата 

депозита, като основната причина за това е непромененият членски внос от 2006 година 

досега, чийто размер не може да осигури нуждите на организацията ни. Намаляват сумите, 

които постъпват в Централата във времето, а разходите, които заплащаме, същевременно, се 

увеличават с всяка следваща година. 

От всичко, което ми се струпа напоследък, включително упреците към мен и ръководството, 

се чувствам низвергнат. Същевременно, практически аз не съм почивал тази година, въпреки 

че използвах дни от отпуската си, а Централата не е преустановила работа нито за час.  

 



7 

Протокол на УС на КИИП № 170/ 28.08.2020 г 

 

Уважаеми колеги, 

Очаквам да гласувате отговорно дали да се отхвърли предложението, което Ви беше изпратено 

или да се отложи ОС. Това е ваше правомощие, и единственият начин да се управляваме 

демократично е чрез зачитане на волята Ви. Моля срочно дайте вота си! Така ще се вземе от 

УС на КИИП легитимно решение. 

 

Моля гласувайте с разум и отговорност! 

 

С уважение, 

 

инж. Иван Каралеев 

Председател на УС на КИИП  
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Приложение 2 
 

СТАНОВИЩЕ 

 

 Относно:  Състав на УС на КИИП след провеждане на изборите в Регионалните 
колегии през периода януари – февруари 2020 г. 
 
І. На първо място,  поради въвеждане на извънредното положение в Р 

България, ОС на КИИП за 2020 г., което трябва да бъде отчетно –изборно за 
приключил 4-годишен мандат на органите, бе отложено и не се проведе на 

03-04. Април 2020 г.  Висшата сила, форс мажорното обстоятелство, както 
виждаме, наложи да се предприеме нещо, което противоречи на Устава:  
Чл. 5.6. (1) Общото събрание на Камарата е редовно или извънредно.  
(2) Редовно Общо събрание се свиква ежегодно по решение на УС до 31 
март на текущата година.  

(3) Извънредно Общо събрание може да се свика по решение на УС или по 
искане на най-малко една десета от членовете на Камарата.  
Следователно, при условията на извънредното положение в продължение на 2 

месеца до 13.05.2020 г., а и в момента – при обявената извънредна 
епидемична обстановка, , управителните и представителните функции на 
председателя на КИИП и, разбира се, на УС на КИИП, са единствено в 

състояние да поддържат организационния живот на Камарата и да осигурят 
провеждането на ОС на КИИП на 26-27 септември 2020 г. 
Позовавам се тук не само на чл.5.12., т.1, т.3 и т.4 от Устава, но и на 

законовата норма на чл.16 от ЗКАИИП – „Камарата на архитектите и 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се 
представляват от председателите на управителните им съвети, а в тяхно 
отсъствие - от определени от тях заместник-председатели.“ 
Нека не забравяме, че на Председателя на КИИП е вменено важното 

правомощие да бъде орган по признаването на проектантска правоспособност, 
а основният смисъл за съществуването на КИИП е професионален и браншови. 

УС на КИИП е подпомагащият председателя орган при признаване на 
правоспособност, и такава  се признава по решение на УС.  Т.е., УС не може 
да спре да действа,   

ІІ. Повдиганият многократно въпрос за персоналния състав на УС на КИИП 
може да намери удачно решение единствено чрез съвместното тълкуване и 

прилагане на КТ, Устава и  ЗКАИИП. 
2. Фактите и разпоредбите, които следва да се вземат под внимание, са: 

2.1. Всички председатели на Регионалните колегии на КИИП са 

назначени по трудови правоотношения. В този случай, нормативният акт, 

който урежда тези отношения, е Кодексът на труда. Кодексът е най-висш по 

ранг след Конституцията и чл.15 от Закона за нормативните актове е валиден 

и приложим, независимо дали ни се иска, или не. 

2.2. Председателите на Регионалните колегии се избират на принципа 

на пряката демокрация – от Общото събрание на регионалните колегии. -  

Чл.5.2., ал.(7) Общото събрание на регионалната колегия: 1.избира и 

освобождава ръководството на регионалната колегия, председател и 

заместник-председател. По решение на Общото събрание на 
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колегията съставът на ръководството й може да се разшири със 

секретар; 

2.3. При положение, че длъжността на Председателите на РК е изборна, 

както се предвижда в чл.5.2., ал.(7), т.1 от Устава, и правоотношението е 

трудово, приложими са нормите на КТ – чл.83 и следващите. Да не се зачете 

волята на общите събрания на Регионалните колегии, означава да се 

пренебрегне принципа на самоуправление на КИИП, което е наистина 

нарушение на принципа на демократичност – чл.2.1., т.2 от Устава. В тази 

насока са и съжденията на Върховния касационен съд в Решение № 93 от 

03.07.2015 г. по гр. д. № 5507/2014 г., ІІІ Г. О. НА ВКС, касаещо избора на А.А. 

за председател на РК – Русе за трети мандат: „ПРИ ЗАЕМАНАТА В РЕЗУЛТАТ 

НА ИЗБОР ДЛЪЖНОСТ ПО ЗКАИИП, ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА И УПРАВИТЕЛНА 

ФУНКЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ КАТО 

ЧЛЕНОВЕ НА УС НА КИИП НЕ СА ОТДЕЛЕНИ ЕДНА ОТ ДРУГА, А ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ПОСЛЕДНАТА НЕ Е ПРЕДВИДЕНО НЕЙНОТО ВЪЗЛАГАНЕ 

С ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КАКТО Е ПРИ КАПИТАЛОВИТЕ ДРУЖЕСТВА И 

ДРУГИ ПРАВНИ СУБЕКТИ С ОГЛЕД ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ 

РЕЗУЛТАТИ. ЗАТОВА И ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В СЛУЧАЯ 

ВЪЗНИКВА С ОБЯВЯВАНЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБРАН.“   

Актуален състав на УС на КИИП: 

С встъпването в длъжност на новите председатели съставът на УС се промени, 

както следва – новите председатели заемат мястото си на членове на УС по 

право – чл.21 от ЗКАИИП, председателят също е член по право, а заместник 

председателят и секретарят  УС на КИИП - се избират и освобождават от ОС. 

За председателите на НПС Уставът поставя допълнително изискване да бъдат 

одобрени от ОС, ето защо те не встъпват в длъжност от момента на избирането 

си, а от момента на одобряването им от ОС – чл.5.9.1 ал.(1), т.2.  Следователно, 

към момента съставът на УС е обновен с новоизбраните председатели на РК, а 

всички други 11 членове са същите, тъй като те се избират или одобряват 

непосредствено от ОС на КИИП.  

 

УС в стария си състав ще трябва, съобразно чл.5.7.,ал.(1), т.7 във връзка с 

точка  т.3 от същия член на Устава,   формално да бъде освободен от 

отговорност  с приемането на отчета му от ОС на КИИП, и в този смисъл е 

издадена заповед №27/14.04.2020 г.  

 

Адв. Албена   Драганова  

 


