
ПРОТОКОЛ № 2 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 07.03.2017 г. 

 

Днес, 07.03.2017 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Централния офис на КИИП се  

проведе заседание на Контролния съвет.  

Съставът на КС, избран на ОС на КИИП, проведено на 02 и 03 април 2016 г. е следният: 

Председател: инж. Ивайло Банов 

Членове:    инж. Константин Гочев 

     инж. Маргарита Тончева 

     инж. Георги Симеонов 

     инж. Здравка Стоилова 

     инж. Соня Велева 

    инж. Пейчо Пейчев 

Отсъства инж. Константин Гочев. 

Заседанието премина при следния дневен ред: 

1. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-001/13.02.2017 г. от инж. Светослав Пламенов 

Димитров; 

2. Обсъждане отчетния доклад за дейността на КС за 2016 г. 

3. Информация за направените проверки по регионални колегии. 

4. Разни. 

По т. 1. от дневния ред: С писмото си инж. Светослав Димитров обжалва отказа на УС 

от 25.11.2016 г. за вписването му в регистъра на проектантите с ОПП по част ОВКХТТГ. 

Инж. Банов покани инж. Каралеев да вземе участие при разискването на случая. 

След като прочете жалбата и запозна присъстващите с изучаваните от инж. Димитров 

дисциплини, изброени в приложените към документите му дипломи с ОКС „бакалавър“ 

и „магистър“, инж. Банов подчерта, че те не отговарят на изискванията за секция 

ОВКХТТГ и отказът  е съвсем основателен. Той обърна внимание, че има несъответствие 

между мотивите за отказ, посочени в решението на УС и мотивите, цитирани в 

уведомителното писмо изх. № КИИП-КР-002/31.01.2017 г. до инж. Димитров, въпреки 

направените от КС към УС препоръки в това отношение. 

В процеса на разискванията инж. Каралеев на кратко поясни принципа на работа на 

Комисията по регистрите. Той се съгласи с доводите на КС, че трябва текстовете в 

писмата за отказ да съвпадат с решенията на УС. 

Членовете на КС единодушно стигнаха до следното решение: КС връща документите 

на инж. Светослав Димитров в УС за преразглеждане. 

Инж. Банов  запозна всички с постъпилото в ЦО на КИИП и препратено на КС писмо вх. 

№ КИИП-ЦУ-075/23.02.2017 г. от РК София-град относно предложения за промяна на 

Устава на КИИП. Той поясни, че предложението беше внесено за разглеждане в УС и 

след гласуване не беше прието. Общо е мнението, че предложенията за промени трябва 

да минат през Комисията по нормативните актове /КНА/ преди да се внесат на ОС.  

Инж. Велева: Има решение на ОС, съгласно което в двугодишен срок трябва да се 

промени Устава. Въпросът ми е, до момента КНА по това решение на ОС, предприела ли 

е нещо? Никой не е обявил по регионалните колегии да се изпращат предложения. 
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Инж. Каралеев обясни, че на ОС на регионалните колегии се правят предложения за 

промяна на Устава, които след като се съберат ще се предоставят на КНА за обобщаване. 

Инж. Велева: Трябва на сайта да се обяви, че се събират предложения за промяна на 

Устава и да се посочи краен срок на получаването им. 

Инж. Банов: Решението на ОС на КИИП през 2016 г. е: „ОС на КИИП задължава 

Управителния съвет да започне работа по промяна на Устава, като най-късно на 

следващите две Общи събрания да бъде внесен за приемане от Общото събрание.“ 

Процедурата е задействана. 

Инж. Велева обърна внимание, че не се спазват сроковете, посочени в Устава за 

публикуване на протоколите,  което е в разрез с него. 

Инж. Каралеев поясни, че за изготвяне на протоколите се ангажира външен човек, на 

когото са му необходими 10 дни за написването и от там идва забавянето.  

Присъстващите коментираха и обсъдиха размера на членския внос и политиката на 

преразпределение на средствата в КИИП. Стигна се до заключението, че е необходима 

промяна. 

Инж. Велева подчерта, че преди да се извършат промените е необходимо да се направи 

задълбочен анализ и всичко да се докаже с цифри и така да се убедят членовете на 

Камарата. 

По т. 2. от дневния ред: инж. Банов прочете задълженията на КС, определени в Устава 

на КИИП. Той предложи при изготвянето на отчетния доклад, КС да се съобрази главно 

с тези текстове. 

Инж. Пейчев: Предлагам отчетът да е конкретен и по-компактен.  

Инж. Банов: Основните моменти в отчета да отразяват: 

 Брой проведени заседания за отчетния период, разглеждани проблеми и приети 

решения; 

 Констатации от направените проверки по регионалните колегии; 

 Да се проследи изпълнението от УС на решенията на ОС и препоръките на КС;  

 Да се направи оценка на дейността на КДП; 

 Броят на постоянните комисии в КИИП и техния състав. 

 По отношение на финансите – да се обърне внимание, че вече всяка година ще се 

прави одит, съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти и 

Закона за счетоводството, приложими в РБългария. 

Инж. Пейчев: Не е изяснен принципът за формиране на възнагражденията на 

председателите на регионалните колегии.  

Инж. Банов: В това отношение има препоръка на КС към УС относно изразходване на 

средства за заплати в КИИП да се регламентират ясно разумни граници за размера на 

заплатите и почасовите възнаграждения в КИИП за всеки вид позиция и длъжност в 

КИИП, както и кой има право на ДМС, при какви условия и т.н., като се изготви и приеме 

единно щатно разписание за всички заети лица в КИИП. Необходимо е да се изготви 

регламент за формиране на фонд работна заплата, съобразно натовареността на всяка 

позиция в КИИП.  

Инж. Тончева: Това се говори от четири години и все още нищо не е направено. 



IrInN. Ilefi.res: Currarr, rre 3alrarr4Te Ha rrpeAceAareJrr4Te Ha perr{oHaJrHr4Te KoJrerprr4 rpr6ra ga

ce orpeAerrrr or perr{oHanHnre OC uaKVll4tl.

kInN. EaHoe: Cnope4 MeH 3alJraruaHero Ha Bcr,rqKr4, Kolrro ca Ha rpyAoB AoroBop rpr6na ga

6rle or I{eHrpa;ruua oSuc ua KZIrIil.

IrInN. Beresa: B Vcrasa e 3arrr4caHo, ue PmoBoAcrBoro Ha PK olpeAeJrtr Br3HarpaxreuuflTa
Ha perr4ouitJlHoro pbKoBoAcrBo, TexHr{qecKuf, [epcoHaJr 14 Ha cBTpyAHr4rIr4Te s PK.

I4lax.Ilefiqee: 3a la cna3r,rM Ta3r,r roqKa or YcraBa, Krnero e Ka3aHo, .re KC ce flporr3Hac, rro
Bcr4qKr4 xar6u B orKpr4To 3aceAaHr{e, c IroKaHBaHe Ha 3ar,IHTepecoBaHrzTe crpaHr4 rrpeAJraraM

ra3r,r rroKaHa Aa ce ny6;ruxyBa Ha cairra na KI4I4[I.

Izlnx. Banoe: Cnel Karo craHe roroB AoKJraAbr, ue Btz ro r4snpar-s no eJreKTpoHHa nortla.ua ro
csuracyBaMe, 3a Aa Moxe Aa ce AaAe 3a pa3MHoxaBaHe.

[Io r. 3. or.[HeBHuq pe,rl: r4Hx. EaHos: Mon6ara MI4 KBM BcurrKr4 qJIeHoBe na KC e rr{cMeHo

Aa Mr4 r,r3rrpaTr4Te HarrpaBeHI4Te u3BoArr r4 3aKJllogeHrrf, oT noceueHrreTo c}r B peruoHarrHr4Te

KoJrerr4r4, sa Aa Mora Aaril o6o6uq I4 orpa3.,I B AoKJIaAa.

I4nN. Belena: Eux ucrara Aa or6erexa, qe nporoKonzre:a 6par or perr4oHaJrHure KoJren4r{ He

ce orpa3flBar or CK llpeqzs.

IzInN.Ilefi.res: Ilpra nocerleHr4rra Mr4 KoHcrarvpax, qe Hf,Ma yHu$uqupaHe rrpr4 [oApexAaHero
Ha AoKyMeHTr4Te tro pefr4oHaJrHra KoJrerI4]I. Karo 4o6sp flpkrMep Mora Aa rrocoqa, ue r PK Pyce
Ca HaIIpaBI4JII,I OII4C Ha BCI4TIKI{ AOKyMOHTI4 I4 KT,AO Ce CbxpaHflBUT, KOOTO MHOfO yJIeCH.f,Ba

pa6orara c rf,x.

Zsx. Eanos: B ra3r4 BpB3Ka La nperopbrraMe na ce zspa6oru uHcrpyKur4-r 3a

AoKyMeHroo6opora.

Karo frocJreAeH cpoK 3a rr3rrpaulaHe 4o npo$. Banor 3aKmoqeHnfl'ra Ha lrJreHoBere na KC or
flocerueHr{ero rzM B perr4oHaJrHr4Te Konerrrr4 ce perxr4 Aa e 10.03.2017 r.

IIo r. 4. or AnesHtlq peA:

Koueurupa ce za1aB.f,Hero r43rrpauaHero rro per[oHanHr4 KoJrerr4rr Ha y.qocroBepeulr{Ta r4

rrerrarr4Te, v3p.aBrra TeKyuro [pe3 r-oAr4Hara. B rasr.r Bpb3Ka raux. CrozJroBa [peAJroxu Aa ce

rrpoBepl{ BpeMeTo 3a r43roTBflHe Ha [eqaTr4Te.

IrInN. Bauon o6.f,criu KaK6B e MexaHI43Ma Ha o6pa6otxa Ha AoKyMeHTr{Te Ha KaHAr4Aarrrre sa IIII
or I-{eurpa-irurr o$uc.

3acegauuero rrpr4KJrroqra s 13:30 q.

Ilpegce4arer na KC:
LIn. EaHosIIpoQ. a.


