
ПРОТОКОЛ № 174

от неприсъствено извънредно заседание на УС на КИИП, проведено на 22.12.2020 г.

Днес, 22.12.2020 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
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32 инж. Георги Николов Кабасанов Председател на РК Смолян
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 35 от общо 39 членове на УС. Не се включиха: инж.
Борислав Борисов – Председател на РК Видин, инж. Надежда Парлъкова – Председател
НПС ТСТС, инж. Светлана Христова - Председател на РК Разград 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 –   22.1  2.20  20  г.   
начало   11:00   часа:  

1. Утвърждаване нормата на представителство (квотата) на делегатите за общите 
събрания на регионалните колегии през 2021 г.

2. Определяне дата за провеждане на Редовното отчетно ОС на КИИП, 2021г. 

3. Разни.

 РК Силистра – отпускане на безлихвен заем в размер от 20000 лв. (за офис) 

 РК  София-град  –  писмо  вх.  №  КИИП-ЦУ-762/21.12.2020  г.,  относно
промени в процедурата за плащане на членски внос за 2021 г.

 Инж. Янко Радев, РК Добрич, относно отлагане на ОСРК и ОС на КИИП
през 2021 г.

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. Ако член на УС не е гласувал за някое от решенията по
време на онлайн заседанието на УС, няма да му се зачете вотът за съответното решение в
хартиената форма.  На членове на УС,  които не са  се  включили за  участие в онлайн
заседанието няма да се изпраща хартиената форма за гласуване.
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Предложи се разглеждането на писмото на инж. Янко Радев от т. Разни да се включи в т.
2, защото има отношение към нея.

Премина се към гласуване предложения дневен ред с направената промяна:
1.  Утвърждаване  нормата  на  представителство  (квотата)  на  делегатите  за  общите

събрания на регионалните колегии през 2021 г.
2.  Определяне  дата  за  провеждане  на  Редовното  отчетно  ОС  на  КИИП,  2021г.,

вземайки  предвид  писмото  на  инж.  Янко  Радев-Председател  на  РК  Добрич,
относно отлагане на ОСРК и ОС на КИИП през 2021 г.

3.   Разни.
    •  РК Силистра – отпускане на безлихвен заем в размер от 20000 лв. (за офис)

    •  РК  София-град  –  писмо  вх.  №  КИИП-ЦУ-762/21.12.2020  г.,  относно
промени в процедурата за плащане на членски внос за 2021 г.

Гласували:  „За” – 24
                       „Против” – 0

 „Въздържали се“ - 0

Решение: УС приема дневния ред с направената промяна.

По т. 1 от дневния ред: Утвърждаване нормата на представителство (квотата) на 
делегатите за общите събрания на регионалните колегии през 2021 г.

За да се спазят изискванията на чл. 5.2. (3) от Устава на КИИП предсседателите на РК
изпратиха  в  Централния  офис,  приетата  от  регионалните  им  ръководства,  норма  на
представителство на делегатите на регионалните колегии  за общите им събрания през
2021 г.

След уточняване и изясняване на някои запитвания се премина към гласуване анблок на
квотите, както са посочени в Таблица 1.

Таблица 1

РК
Избрана норма на представителство на делегатите

(квота) за ОСРК, 2021 г.

Благоевград 1:10

Бургас 1:15

Варна 1:10

Велико Търново 1:12

Видин 1:3

Враца 1:10

Габрово без квота

Добрич 1:4

Кърджали 1:10

Кюстендил 1:5

Ловеч без квота

Монтана 1:4

Пазарджик 1:7
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Перник без квота

Плевен 1:17

Пловдив без квота

Разград 1:4

Русе 1:20

Силистра 1:5

Сливен 1:10

Смолян 1:10

София-град 1:45

София-област 1:15

Стара Загора 1:12

Търговище 1:2

Хасково 1:10

Шумен 1:8

Ямбол 1:3

Гласували:  „За” – 27
                       „Против” – 0

 „Въздържали се“ - 0

Решение: УС утвърждава анблок избраните от регионалните ръководства норми на
представителство на делегатите (квоти) за ОСРК, 2021 г., съгласно чл. 5.2. (3) от
Устава на КИИП.

По т. 2 от дневния ред: Определяне дата за провеждане на Редовното отчетно ОС на
КИИП,  2021г.,  вземайки  предвид  писмото  на  инж.  Янко  Радев-Председател  на  РК
Добрич,  относно отлагане на ОСРК и ОС на КИИП през 2021 г.

Адв. Якимова обясни, че пред УС има две възможности: 

1. Да се спази Устава и да се свика ОС в определения в  чл. 5.6. (2)  срок и ако се
наложи да се провеждат извънредни заседания с оглед отлагането му, съобразно
обстановката в страната.

2. Да  се  отложи  ОС  като  по  този  начин  се  помага  на  РК  при  организиране  на
регионалните общи събрания, подпомага се деиността на КНА, но това е оспоримо
в съда.

Инж. Чипев припомни, че на предстоящото ОС на КИИП най-важните решения ще са
свързани с приемане промени в Устава и бюджета на Камарата. Относно бюджета може
да се разходват средства в размер на 1/12 на месец от миналогодишния бюджет.

Инж. Гергов обясни, че този въпрос е обсъждан с г-жа Витанова. Можем да използваме
възможността за месечни разходи в размер на 1/12 от последния утвърден бюджет, но
трябва да се въведе корекционен коефициент, който да отчита реалните приходи.
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Инж. Атанасов: С отлагане датата за провеждане на ОС се увеличава срокът за подаване
предложения за промяна на Устава.

Около първото предложение се обединиха инж. Пейчев, инж. Велев, инж. Кабасанов.

Второто предложение беше подкрепено от инж. Чипев, инж. Я. Радев, инж.Толев, инж.
Кинарев, инж. Драгов, инж. Велева.

Във връзка с него инж. Милева предложи конкретен текст за гласуване: На заседанието
си на 29.01.2021 г. УС да определи дата за провеждане на ОС през 2021 г.

Премина се в режим на гласуване.

Гласуване  Редовното отчетно общо събрание на КИИП да се проведе  до 31.03.2021 г.,
съгласно разпоредбите на чл. 5.6. (2) на Устава на КИИП.

Гласували:  „За” – 4
                       „Против” – 23

Решение: УС не приема Редовното отчетно общо събрание на КИИП да се проведе
до 31.03.2021 г., съгласно разпоредбите на чл. 5.6. (2) на Устава на КИИП.

Гласуване предложението на инж. Милева.

Гласували:  „За” – 25
                       „Против” – 1

 „Въздържали се“ - 1

Решение: УС приема на заседанието си на  29.01.2021 г.  да  се   определи  дата за
провеждане на Редовното отчетно ОС на КИИП, 2021г.

По т. 3 от дневния ред: Разни.

 Относно отпускане на безлихвен заем в размер на 20000 лв. за закупуване офис на
РК Силистра инж. Велева попита ЦУ има ли възможност да осигури тази сума.

Инж. Гергов обясни, че тези пари са целеви и ще се отпуснат в момента на сключване на
сделката.

Гласуване отпускане на безлихвен заем в размер на 20000 лв. на РК Силистра.

Гласували:  „За” – 23
                       „Против” – 0

 „Въздържали се“ - 3

Решение: УС приема  ЦУ да отпусне на РК Силистра  безлихвен заем в размер на
20000 лв.,  предназначен за закупуване офис на Регионалната колегия, съответно
срещу представен погасителен план.

 В писмото  си  инж.  Кинарев  предлага  във  връзка  с  извънредната  обстановка  в
страната,  по  изключение,  за  2021  година,  на  платилите  членски  внос  в  интервала
01.01.2021 г. ÷ 31.03.2021 г. да не се събира допълнително встъпителен членски внос в
размер на 150 лв., каквато е практиката до момента, съгласно приетата от УС процедура.
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Инж. Арнаудски изказа мнение, че това ще наруши създадената дисциплина.

Инж.  Милева  се  съгласи  и  инж.  Арнаудски  и  предложи  гратисният  период  да  е  до
31.01.2021 г.

Адв. Якимова се изказа, че подобна процедура е в противоречие с Устава. При закъсняло
плащане,  всеки  случай  може  да  се  разглежда  индивидуално  и  при  наличие  на
основателни причини УС да решава възстановяване на проектантската правоспособност.

Инж. Чипев припомни, че има направени две процедури – за спиране и възстановяване
на проектантски права, които са приети от УС и са публикувани на сайта на КИИП

Премина се към гласуване предложението на инж. Кинарев.

Гласували:  „За” – 15
                       „Против” – 7

 „Въздържали се“ - 3

Решение: УС приема, във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, да се
отмени  плащането  на  таксата  от  150  лв.  за  възстановяване  на  проектантска
правоспособност на платилите членски внос в периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021г.,
без санкция на Комисията по регистрите.

 Инж. Атанасов информира, че две от предложенията на КИИП за промени в ЗУТ
са приетите  на последното заседание на Комисията  по регионална политика и местно
самоуправление  към Народното събрание.  Предстои нова  комисия за  разглеждане  на
ЗУТ на второ четене.

Инж.  Атанасов  обяви,  че  на  сайта  на  КИИП ще се  публикува  новият  краен срок  за
получаване предложения за промени в Устава.

В заключение на заседанието на УС се приеха следните 

решения:

1. УС приема дневния ред с направената промяна.

2. УС утвърждава анблок (Таблица1) избраните от регионалните ръководства норми
на представителство на делегатите (квоти) за ОСРК, 2021 г., съгласно чл. 5.2. (3)
от Устава на КИИП.

3. УС  не  приема Редовното  отчетно  общо  събрание  на  КИИП  да се  проведе  до
31.03.2021 г., съгласно разпоредбите на чл. 5.6. (2) на Устава на КИИП.

4. УС приема на заседанието си на 29.01.2021 г. да се  определи дата за провеждане
на Редовното отчетно ОС на КИИП, 2021г.

5. УС приема ЦУ да отпусне на РК Силистра безлихвен заем в размер на 20000 лв.,
предназначен  за  закупуване  офис  на  Регионалната  колегия,  съответно  срещу
представен погасителен план.
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6. УС приема, във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, да се отмени
плащането  на  таксата  от  150  лв.  за  възстановяване  на  проектантска
правоспособност  на  платилите  членски  внос  в  периода  01.01.2021  г.  до
31.03.2021г., без санкция на Комисията по регистрите.

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 14:00 часа.

В гласуването са включени попълнените от членовете на УС форми, получени до 13:00
часа на 05.01.2021 г.

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

инж. Марин Гергов                                                   инж. Маринела Цветкова
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