
ПРОТОКОЛ № 173

от неприсъствено извънредно заседание на УС на КИИП, проведено на 14.12.2020 г.

Днес, 14.12.2020 г. от 11:00 часа се проведе неприсъствено извънредно заседание на УС
на КИИП през система Cisco Webex за онлайн видео-конферентна връзка.

Съставът  на  УС,  след  проведеното  Отчетно-изборно  събрание  на  КИИП,  26-27
септември 2020 г., е следният:

1 инж. Марин Гергов Маринов Председател на УС на КИИП
2 инж. Огнян Огнянов Атанасов Зам.-председател на КИИП
3 инж. Антони Стаменов Чипев Гл.секретар на КИИП
4 инж. Соня Никифорова Велева Председател на НПС ВС
5 инж. Иван Костадинов Деянов Председател на НПС ГПГ
6 инж. Красимир Любенов Велинов Председател на НПС ЕАСТ
7 инж. Атанас Андонов Георгиев Председател на НПС КСС
8 инж. Георги Иванов Франгов Председател на НПС МДГЕ
9 инж.Михаил Димитров Толев Председател на НПС ОВКХТТГ
10 инж. Райна Бакунова Кожухарова Председател на НПС ТЕХ
11 инж. Надежда Стефанова Парлъкова- Жекова Председател на НПС ТСТС
12 инж. Пламен Иванов Радев Председател на РК Благоевград
13 инж. Душко Янев Опърлаков Председател на РК Бургас
14 инж. Снежана Иванова Милева Председател на РК Варна
15 инж. Евгения Николаева Кърджиева Председател на РК В.Търново
16 инж. Борислав Петков Борисов Председател на РК Видин
17 инж. Людмила Якимова Тодорова-Стоянова Председател на РК Враца
18 инж. Румен Богомилов Матев Председател на РК Габрово
19 инж. Янко Диамандиев Радев Председател на РК Добрич
20 инж. Наташа Василева Чичкова Председател на РК Кърджали
21 инж. Любомир Тодоров Захариев Председател на РК Кюстендил
22 инж. Донка Пенчева Петкова Председател на РК Ловеч
23 инж. Пламен Петров Иванов Председател на РК Монтана
24 инж. Тодор Запринов Калоянов Председател на РК Пазарджик
25 инж. Николай Христов Арнаудски Председател на РК Перник
26 инж. Стефан Цеков Лишковски Председател на РК Плевен
27 инж. Емил Михайлов Бойчев Председател на РК Пловдив
28 инж. Светлана Божанова Христова Председател на РК Разград
29 инж. Деян Великов Димитров Председател на РК Русе
30 инж. Венелин Димитров Велев Председател на РК Силистра
31 инж. Илко Желязков Аврамов Председател на РК Сливен
32 инж. Георги Николов Кабасанов Председател на РК Смолян
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33 инж. Стефан Иванов Кинарев Председател на РК София-град
34 инж. Николай Рафаилов Жечев Председател на РК София област
35 инж. Стефко Бялков Драгов Председател на РК Ст.Загора
36 инж. Любен Младенов Христов Председател на РК Търговище
37 инж. Снежа Вълчева Янева-Жекова Председател на РК Хасково
38 инж. Красимира Вълчева Димова Председател на РК Шумен
39 инж. Пейчо Димитров Пейчев Председател на РК Ямбол

По Устав, със съвещателен глас, в заседанието могат да се включат:

  40.   инж. Георги Симеонов                   Председател на КС на КИИП 
  41.   инж. Серафим Александров       Председател на КДП                  

В онлайн заседанието взеха участие 36 от общо 39 членове на УС. Не се включиха: инж.
Борислав Борисов – Председател на РК Видин, инж. Людмила Стоянова – Председател
на  РК  Враца  и  инж.  Илко  Аврамов  –  Председател  на  РК  Сливен.  На  заседанието
присъства адв. Мариана Якимова – юридически съветник на КИИП. 

По време на заседанието се  води запис със  съгласието на всички членове  на УС на
КИИП. 

ДНЕВЕН РЕД на неприсъствено заседание на УС на КИИП – 14  .1  2.20  20   г.   
начало   11:00   часа:  

1. Промяна на Инструкцията за провеждане на избори в КИИП във връзка с организиране 
на Общите събрание на Регионалните колегии през 2021 г.

2. Разни.

Инж.  Гергов  обясни,  че  решенията  на  УС  ще  се  гласуват  онлайн,  но  официално  в
протокола ще бъдат отразени резултатите, изпратени писмено от членовете на УС след
приключване на заседанието.

По т. 1 от дневния ред: Промяна на Инструкцията за провеждане на избори в КИИП
във връзка с организиране на Общите събрание на Регионалните колегии през 2021 г.

Инж. Соня Велева, инж. Михаил Толев и инж. Румен Иванов са представили писмени
предложения за промени в Инструкцията за провеждане на избори в КИИП.

Инж.  Драгов  издигна  отново  предложението  за  промяна  на  чл.  4  (5)  от
Инструкцията за провеждане на избори в КИИП, така че да се даде възможност на
регионалните колегии да провеждат своите общи събрания на квотен принцип, без
ограничения от броя на членовете им.

Той прочете предлагания от него текст на чл. 4 (5): «ОСРК може да се провежда
на делегатски принцип, на база редовно отчетените членове към 20 декември на
предходната година, при квота до 1:50, определена по решение на регионалното
ръководство.» Допълни, че същата квота «....до 1:50» трябва да се промени и в ал. 7
на същия член от Инструкцията.
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Инж. Кинарев подкрепи предложението на инж. Драгов като обясни, че старият текст
задължава РК София-град да провежда общото си събрание при делегатска квота 1:30, за
което колегията няма възможност.

Инж. Пейчев също подкрепи инж. Драгов, но предложи делегатската квота да бъде 1:45.

Адв. Якимова представи оформеното от нея предложение на Централното ръководство
за промяна на Инструкцията за провеждане на избори в КИИП. В чл. 4 се създава нова
ал. 10, която да гласи:  „При установено с нормативен акт задължение да се спазват
определени  ограничителни  мерки  при  събиране  на  хора,  които  правят  невъзможно
провеждането на общото събрание на регионалните колегии с участие на всички техни
членове,  Ръководството  на  регионалната  колегия  може  да  вземе  решение
провеждането му да е с участие на делегати. Нормата на представителство, може
да  се  определи  като  един  делегат  да  представлява  двама  или  повече  членове  на
регионалната колегия, но не повече от 45. Нормата се потвърждава от УС.
Изборът на делегати за общото събрание на регионалните колегии да се извърши от 
общите събрания на регионалните професионални секции. 
Настоящата разпоредба няма приложение при отчетно изборните общи събрания на 
регионалните колегии“.

Необходимостта от потвърждаване от УС на нормата на делегатското представителство
на общите събрания на регионалните колегии произтича от разпоредбите на чл. 5.2. (3)
от Устава,  според който  ОС на РК може да се формира на делегатски принцип при
норма на представителство, определен от УС на КИИП.

Инж. Гергов обърна внимание на предложението на инж. Румен Иванов. Той предложи в
момента  да  се  обсъди  само  последната  част  от  него  като  се  създаде  нов  чл.  18  в
Инструкцията, който да гласи: „При установено с нормативен акт задължение да се
спазват  ограничителни  мерки  при  събиране  на  хора,  което  прави  невъзможно
провеждането  на  Общото  събрание  на  КИИП  и  предхождащите  го  събрания,  те
могат да бъдат отложени от УС на КИИП до отмяна на тези ограничителни мерки.“

Предложението на  инж.  Соня  Велева  за  промяна  на  чл.  4  (6)  на  Инструкцията  за
провеждане на избори в КИИП е: „Членовете на УС, Регионалните ръководства (РР),
Регионалните  КС (РКС),  КДП и  КС са  участници  по  право  в  общите  събрания  на
регионалните  колегии,  когато  членуват  в  съответната  регионална  колегия,  извън
лицата, определени от квотата по ал. 5“.

Премина се към гласуване на направените предложения за промяна на Инструкцията за
провеждане на избори в КИИП.

Гласуване предложение на инж. Соня Велева за промяна на чл. 4 (6):

Гласували:  „За” – 33
                       „Против” – 0

 „Въздържали се“ - 0

Решение: УС приема текстът на чл. 4 (6) от Инструкцията за провеждане на избори
в  КИИП да  гласи:  „Членовете  на  УС,  Регионалните  ръководства  (РР),
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Регионалните  КС  (РКС),  Комисията  по  дисциплинарно  производство  (КДП)  и
Контролния съвет (КС) са участници по право в общите събрания на регионалните
колегии,  когато  членуват  в  съответната  регионална  колегия,  извън  лицата,
определени от квотата по ал. 5“.

Гласуване предложение на Централното ръководство.

Гласували:  „За” – 32
                       „Против” – 0

 „Въздържали се“ - 0

Решение: УС приема в чл. 4  на Инструкцията за провеждане на избори в КИИП да
се  създаде  нова  ал.  10,  която  да  гласи:  „При  установено  с  нормативен  акт
задължение да се спазват определени ограничителни мерки при събиране на хора,
които правят невъзможно провеждането на  общото събрание  на  регионалните
колегии  с  участие  на  всички  техни  членове,  Ръководството  на  регионалната
колегия  може  да  вземе  решение  провеждането  му  да  е  с  участие  на  делегати.
Нормата  на  представителство,  може  да  се  определи  като  един  делегат  да
представлява двама или повече членове на регионалната колегия, но не повече от 45.
Нормата се потвърждава от УС. 
Изборът  на  делегати  за  общото  събрание  на  регионалните  колегии  да  се
извърши от общите събрания на регионалните професионални секции. 
Настоящата  разпоредба  няма  приложение  при  отчетно  изборните  общи
събрания на регионалните колегии“.

Гласуване предложение на инж. Румен Иванов.

Гласували:  „За” – 32
                       „Против” – 0

 „Въздържали се“ - 1

Решение: УС приема да се създаде нов чл. 18 на  Инструкцията за провеждане на
избори в КИИП, който да гласи: „При установено с нормативен акт задължение да
се спазват ограничителни мерки при събиране на хора,  което прави невъзможно
провеждането на Общото събрание на КИИП и предхождащите го събрания, те
могат да бъдат отложени от УС на КИИП до отмяна на тези ограничителни
мерки.“

Повдигна се въпросът за определяне датата за провеждане на ОС на КИИП през 2021 г. 

Мнението на инж. Толев е да се отложи ОС за края на м. май 2021 г.

Предложението на инж. Гергов е ОС да се проведе, както е по Устав, на 03 и 04 април
2021 г.

След обсъждане, в което се включиха инж. Велев, инж. Чипев, инж. Кожухарова, инж.
Жекова, инж. Велева, инж. Кинарев, инж. Пл. Радев се стигна до заключението да се
изчака  до  21.12.2020  г.,  което  е  крайният  срок  на  въведените временни
противоепидемични  мерки  на  територията  на  Република  България,  определен  в
заповедта на Министъра на здравеопазването, с която се  преустановява провеждането на
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конгресно-конферентни  мероприятия,  семинари,  конкурси,  обучения,  тимбилдинги,
изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

В  тази  връзка  инж.  Гергов  обяви,  че  на  22.12.2020  г.  от  11:00  часа ще  се  проведе
неприсъствено извънредно заседание на УС на КИИП, на което ще се обсъдят и приемат
нормата  на  представителство  на  делегатите  на  регионалните  колегии  за  общите  им
събрания през 2021 г. и датата за провеждане на ОС на КИИП през 2021 г.

По т. 2 от дневния ред: Разни.

По тази точка инж. Атанасов:

 Уведоми  участващите  в  заседанието,  че  ще  предложи  на  Комисията  по
нормативните актове цялостно да се разгледа Инструкцията за провеждане на избори в
КИИП.

 Представи информация за проведените разисквания в Комисията по регионална
политика  и  местно  самоуправление  към  Народното  събрание,  относно  предлаганите
промени в ЗУТ;

 Ангажира се да изпрати на всички членове на УС текста на чл. 28а от Закона за
местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), който урежда провеждането
на  неприсъствени, чрез видеоконференция, заседания на общинския съвет или неговите
комисии като направи аналогия с провеждане неприсъствено заседание на ОС на КИИП.

В заключение на заседанието на УС се приеха следните 

решения:

1. УС приема текстът на чл. 4 (6) от Инструкцията за провеждане на избори в КИИП
да  гласи:  „Членовете  на  УС,  Регионалните  ръководства  (РР),  Регионалните  КС
(РКС), Комисията по дисциплинарно производство (КДП) и Контролния съвет (КС)
са участници по право в общите събрания на регионалните колегии, когато членуват
в съответната регионална колегия, извън лицата, определени от квотата по ал. 5“.

2. УС приема в  чл.  4   на  Инструкцията  за  провеждане  на избори в  КИИП да  се
създаде нова ал. 10, която да гласи: „При установено с нормативен акт задължение
да се спазват определени ограничителни мерки при събиране на хора, които правят
невъзможно провеждането на общото събрание на регионалните колегии с участие
на всички техни членове,  Ръководството на регионалната колегия може да вземе
решение  провеждането  му  да  е  с  участие  на  делегати.  Нормата  на
представителство, може да се определи като един делегат да представлява двама
или  повече  членове  на  регионалната  колегия,  но  не  повече  от  45.  Нормата  се
потвърждава от УС. 
Изборът  на  делегати  за  общото  събрание  на  регионалните  колегии  да  се
извърши от общите събрания на регионалните професионални секции. 
Настоящата разпоредба няма приложение при отчетно изборните общи събрания
на регионалните колегии“;
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3. УС приема да се създаде нов чл. 18 на Инструкцията за провеждане на избори в
КИИП,  който  да  гласи:  „При  установено  с  нормативен  акт  задължение  да  се
спазват  ограничителни  мерки  при  събиране  на  хора,  което  прави  невъзможно
провеждането на Общото събрание на КИИП и предхождащите го събрания,  те
могат да  бъдат отложени  от УС на  КИИП до  отмяна  на  тези  ограничителни
мерки.“

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 14:45 часа.

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

инж. Марин Гергов                                                   инж. Маринела Цветкова
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