
 

РЕШЕНИЯ 

Приети на ОС на КИИП, 01 април  2018 г. 

 

1. ОС на КИИП приема дневния ред.  

Гласуване: за – 207     против – 8   въздържали се – 4 

2. ОС на КИИП приема т. 8 и т. 9 от дневния ред да са с обща продължителност 30 

мин., след което да се направи почивка и продължаване по регламент. 

Гласуване: за – 221     против – 1   въздържали се – 6 

3. По т. 5 от Регламента времето за изказване по същество да бъде три минути. 

Гласуване: за – 223     против – 0   въздържали се – 7 

4. ОС на КИИП приема Регламента на ОС с направените корекции. 

Гласуване: за – 237     против – 0   въздържали се – 7 

5. ОС на КИИП приема предложения състав на Комисията по предложенията: инж. Г. 

Симеонов, инж. И. Терзиев , инж. М. Попова, инж. Г. Рафаилова, инж. К. Рангелов, 

инж. Б. Готов 

Гласуване: за – 237     против – 8    въздържали се – 0 

6. ОС на КИИП приема Председател на Комисията по предложенията - инж . Мария 

Попова. 

Гласуване: за – 221     против – 1    въздържали се – 13 

7. ОС на КИИП приема годишния финансов отчет на КИИП за 2017 г.  

Гласуване: за – 148     против – 1    въздържали се – 13 

8. ОС на КИИП приема отчета за дейността на Управителен съвет за 2017 г. 

Гласуване: за – 171     против – 1    въздържали се – 9 

9. ОС на КИИП приема отчета на Контролния съвет за 2017 г. 

Гласуване: за – 178     против – 2    въздържали се – 5 

 

10. ОС на КИИП приема отчета на Комисията по дисциплинарно производство за 

2017 г. 

Гласуване: за – 175     против – 6    въздържали се – 11 

 

11. ОС на КИИП приема отчета за изпълнение на решенията на Общото събрание на 

КИИП, 2017 г. 

Гласуване: за – 175     против – 6    въздържали се – 11 

 

12. ОС на КИИП приема 15 мин. Почивка: от 11.45 до 12.00 ч. 

Гласуване: за – 150     против – 29    въздържали се – 6 

13. ОС на КИИП приема запазване на членския внос  от 120 лв. за 2019 г. 

Гласуване: за – 254     против – 15    въздържали се – 9 



14. ОС на КИИП приема всеки делегат да гласува само един път „за“ за всяко от 

предложенията. След това, ако никое от предложенията не е събрало 50 плюс 1 

гласове, двете предложения, събрали най-голям брой гласове „за“, се обявяват на 

балотаж и се избира едно от двете – което е събрало максимален брой „за“. 

Гласуване: за – 208     против – 33    въздържали се – 15 

А) Гласуване разпределение на членския внос – 65% за регионалните колегии, 25% 

за Централно управление и 10% за фонд „Солидарност“. 

за – 118 

Б)  Гласуване разпределение на членския внос – 75% за регионалните колегии, 25% 

за Централно управление.  

за – 67 

В) Гласуване разпределение на членския внос – 5% от 100-те% за НПС. Останалата 

сума се разпределя: 75% за регионалните колегии, 25% за Централно управление.  

за – 64 

Г) Гласуване разпределение на членския внос – 75% за регионалните колегии, от 

които 10% за фонд „Солидарност“; 25% за Централно управление, от които по 6000 

лв. за всяка НПС. 

за – 19 

Д) Гласуване разпределение на членския внос – 100% за Централно управление. 

Всички регионални колегии и национални професионални секции, както и 

Централно управление, да съставят собствени бюджети за годината, които да се 

защитят на заседание на Управителния съвет, пред регионалните събрания и на 

Общо събрание на КИИП, след което парите се превеждат по съответните колегии. 

за – 2 

15. ОС на КИИП приема разпределение на членския внос – 65% за регионалните 

колегии, 10% за фонд „Солидарност“, 25% за Централно управление. 

за – 159 

16. ОС на КИИП  не приема разпределение на членския внос – 75% за регионалните 

колегии, 25% за Централно управление. 

за – 103 

17. ОС на КИИП приема бюджета на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране за 2018 г. 

Гласуване: за – 147     против – 2    въздържали се – 10 

18. ОС на КИИП приема всички направени предложения, извън финансовата част, да 

се насочат към КНА. 

Гласуване: за – 168     против – 3    въздържали се – 15 

19. ОС на КИИП приема в Устава чл. 1 (2) да гласи: „Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране е правоприемник /наследник/ и продължител на 

дейността и традициите на Инженерно-архитектурната камара, създадена с 

отменената Наредба-закон за инженерно-архитектурната камара и за академичната 

организация на инженерите и архитектите в България от 1937 г. (обн., ДВ, бр. 221 от 

1937 г.; попр., бр. 226 от 1937 г.).“  



Гласуване: за – 156     против – 6    въздържали се – 17 

20. ОС на КИИП приема в Устава чл. 1 (5) да гласи: „КИИП е компетентният орган, 

който взима решения и становища по всички професионални въпроси и проблеми на 

инженерите-проектанти.“ 

Гласуване: за – 172     против – 5    въздържали се – 15 

21. ОС на КИИП приема в Устава в чл. 2.1. нова т. 4, която да гласи: „законност и 

целесъобразност в действията, съблюдаване на висшия интерес на Камарата.“ 

 Гласуване: за – 151     против – 8    въздържали се – 22 

22. ОС на КИИП приема текстовете, предложени от адв. Драганова да не се гласуват от 

ОС. 

Гласуване: за – 109     против – 36    въздържали се – 32 

23. ОС на КИИП приема в Устава чл. 2.3., т. 1 да гласи: „Чрез своите органи признава 

пълна и ограничена правоспособност за регулираната професия инженер – проектант.“ 

Гласуване: за – 136     против – 23    въздържали се – 17 

24. ОС на КИИП приема в Устава чл. 2.3., т. 2 да гласи: „Създава, поддържа, 

актуализира и съхранява регистри на проектантите с пълна проектантска 

правоспособност, който се обнародва ежегодно в "Държавен вестник".  

Гласуване: за – 142     против – 4    въздържали се – 5 

25. ОС на КИИП приема в Устава чл. 2.3., т. 3 да гласи: „Създава, поддържа, 

актуализира и съхранява регистри на проектантите с ограничена проектантска 

правоспособност“. 

Гласуване: за – 147     против – 5    въздържали се – 6 

26. ОС на КИИП приема в Устава чл. 2.3., т. 4 да гласи: „Създава, поддържа, 

актуализира и съхранява регистрите на проектантските бюра“. 

Гласуване: за – 146     против – 8    въздържали се – 4 

27. ОС на КИИП приема в Устава чл. 2.3., т. 5 да гласи: „Създава, поддържа, 

актуализира и съхранява регистър на отписаните от регистрите, поддържани от 

КИИП“ 

Гласуване: за – 148     против – 4    въздържали се – 6 

28. ОС на КИИП приема в Устава чл. 2.3., т. 6 да гласи: „Издава удостоверения и 

персонални печати на лицата, вписани в регистрите“ 

Гласуване: за – 150     против – 4    въздържали се – 5 

29. ОС на КИИП приема в Устава чл. 2.3., т. 10 да гласи: „Приема и актуализира 

Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги“ 

Гласуване: за – 134     против – 13    въздържали се – 12 

30. ОС на КИИП приема в Устава чл. 2.3., т. 16 да гласи: „Организира „Централен 

експертен съвет” и „Регионални експертни съвети” към КИИП. Дейността им се 

регламентира с Правилник, изготвен от Управителния съвет на КИИП.“ 

Гласуване: за – 122     против – 17    въздържали се – 17 

31. ОС на КИИП приема в Устава в чл. 3.1., (2) да остане старият текст. 



Гласуване: за – 124     против – 18    въздържали се – 10 

32. ОС на КИИП приема в Устава чл. 3.1., (5) т. 2 да гласи: „при изключване поради 

невнасяне на годишна вноска в срока по чл. 3.3, т.3“. 

Гласуване: за – 110     против – 18    въздържали се – 18 

33. ОС на КИИП приема в Устава чл. 3.1., (5) т. 3 да гласи: „със смъртта на лицето или 

поставянето му под пълно запрещение“. 

Гласуване: за – 133     против – 3    въздържали се – 7 

34. ОС на КИИП не приема в Устава, въвеждането на нов член 3.4. с текст: 

„Собственици, притежатели на дялове и/или участници  в органи на управление на лица 

по смисъла на Търговския закон както и свързани с тях лица  по права и съребрена линия,  

които извършват дейност като участници в строителния процес – строител или 

консултант съгласно ЗУТ, както и служители на постоянен трудов договор със същите 

лица, а също и служители в общинската и държавната администрация, както и 

служители на експлоатационни дружества за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура нямат право да представляват КИИП, нейните 

регионални колегии и професионални секции и да участват в органите им на управление, 

с изключение на Общото събрание на КИИП и в събранията на регионалните колегии и 

на професионалните секции“. 

Гласуване: за – 86     против – 62    въздържали се – 15 

35. ОС на КИИП приема в Устава чл. 3.1., (5) т. 3 да гласи: „При прекратяване на 

членството, проектантът се отписва от съответните регистри по реда на ал. 4 и ал. 

5 на чл. 14 ЗКАИИП.“ 

Гласуване: за – 96     против – 1    въздържали се – 19 

36. ОС на КИИП приема в Устава чл. 4.1., (2) да гласи: „Инженерите, придобили 

образователно квалификационна степен “бакалавър”, могат да придобият единствено 

и само ОПП като представят диплома за завършено обучение, съответстващо на ниво 

6Б от Националната квалификационна рамка по специалност от регулираната 

професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ с доказателства за най-малко 

четири години стаж по специалността съвместно с проектант/и от същата 

специалност с ППП“. 

Гласуване: за – 99     против – 12    въздържали се – 9 

37. ОС на КИИП приема гласуването по Устава да продължи на следващото редовно 

ОС на КИИП. 

Гласуване: за – 121     против – 2    въздържали се – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


