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ПРОТОКОЛ № 149 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.06.2018 г. 

 

Днес, 29.06.2018 г. от 13:30 часа в град Хасково, в заседателната зала на 

КИИП РК Хасково се проведе изнесено 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. 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 
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35. инж. Константин Проданов Председател РК София-област 

36. инж. Тодорка Димитрова        Председател РК Търговище 

37. инж. Красимира Димова Председател РК Шумен  

38. инж. Станислав Видев Председател РК Хасково 

39. инж. Петър Филипов Председател РК Ямбол 

 

По устав на заседанието могат да присъстват: 

 

40.  инж. Стойо Боснев Председател на КДП 

41.  проф. Ивайло Банов Председател на КС на КИИП 

 

На настоящото заседание на УС присъстват 33 от 41 членове на УС.  

За участие в заседанието на УС са дадени пълномощни: 

от инж. Ивайло Банов, председател на „КС” - на инж. Георги Симеонов,  

от инж. Любен Бостанджиев, председател на РК Кърджали - на инж. Наташа 

Чичкова,  

от инж. Георги Кордов, председател на РК София-град - на инж. Илка 

Симиджиева,  

от инж. Петър Филипов, председател на РК Ямбол на инж. Пейчо Пейчев. 

Упълномощените присъстват на заседанието на УС само със съвещателен 

глас.  

От заседанието отсъстваха: инж. Стойо Боснев – председател на „КДП“, инж. 

Емил Крумов – председател на НПС „КСС“, инж. Балчо Балчев – председател 

на НПС „ВС“, инж. Пламен Радев – председател на РК Благоевград, инж. 

Наташа Николова – председател на РК Видин, инж. Любомир Захариев – 

председател на РК Кюстендил, инж. Иван Когиев – председател на РК 

Монтана, инж. Константин Проданов – председател на РК София-област.  

По време на заседанието се води запис със съгласието на всички членове на 

УС на КИИП.  

Една седмица преди заседанието до всички членове на УС е изпратен проект 

за ДНЕВЕН РЕД 

на редовно заседание на УС на КИИП – 29.06.2018 г. – РК Хасково – гр. Хасково,  

начало 13:30 часа: 

 
1. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, относно вписване 

на кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски бюра. 
               Докладва: инж. А. Чипев 

2. Решение относно постъпил в КИИП сигнал от "ЕЛМЕКС ГРУП" ООД, гр. Бургас за 

възникнали проблеми по отношение на проекти по част “Пожарна безопасност“. 

                                                                            Докладва: инж. Ив. Каралеев 

3. Запознаване със сигнал вх. № КИИП-ЦУ-447/12.06.2018 г. от инж. Ивелина Иванова 

                                                                           Докладва: инж. Св. Николчева 

4. Приемане решение за заплащане на заявени и неизползвани резервации. 

                                                                          Докладва: инж. Ив. Каралеев 

5. Приемане решение за делегиране права на Председателя на УС на КИИП за участие в търг 

за наемане на офиса, в който понастоящем се помещава ЦО на КИИП 
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                                                                           Докладва: инж. Ив. Каралеев 

6. Приемане решение по предложение на НПС ВС за финансова подкрепа за включване на 

реклама на цяла страница при издаването на практическо помагало „Канализационни 

мрежи и съоръжения“, автор проф. д.т.н. инж. Румен Арсов. 

                                                                           Докладва: инж. Ив. Каралеев 

7. Представяне бюджета на ЦУ и информация за изпълнението му. 

                                                                                       Докладва: г-жа Д. Витанова 

8. Приемане Правилник за провеждане на неприсъствени заседания на УС, комисии и 

работни групи в КИИП. 

                                                                           Докладва: инж. Св. Николчева 

9. Запознаване с решенията от заседанието на КС на 22.06.2018г.  

                                                                                      Докладва: инж. Г. Симеонов 

10. Разни. 

 

При наличието на кворум в 13:40 часа инж. Иван Каралеев откри изнесеното 

заседание на УС на КИИП с приветствие за добре дошли в новия офис на РК 

Хасково на всички присъстващи членове на УС.  

Преди да премине към Дневния ред, инж. Иван Каралеев информира, че се 

провеждат целенасочени действия срещу интересите на членовете на КИИП 

и КАБ, като основния натиск идва от страна на Камарата на строителите, с 

цел създаване регистър и окрупняване на отделните проектантските бюра. 

Материалът е изпратен до членовете на УС, в него се посочват две неща. 

Първото е - всички членове на КИИП да влязат в проектантски бюра и бъдат 

назначени на постоянен трудов договор. А второто - минимум по трима 

проектанти да има по всяка част в едно проектантско бюро. Централно 

ръководство подготвя категоричен отговор в това отношение. На срещите на 

които и инж. Каралеев е присъствал е изказал категоричното мнение, че 

независимостта на проектантите гарантира качеството на продукта.  

Инж. Каралеев очерта  непосредствените задачи, които стоят пред КИИП: 

- Честването на 15 години от създаването на Камарата 

- Участието на КИИП в търг за наем на помещенията за ЦО.  

Инж. Каралеев прочете извадка от предложението на арх. Леонидов относно 

промените в ЗУТ: „премахване на основните противоречия с изискванията 

на договорните условия на Фидик… Участници в строителството са 

възложителят и изпълнителят подписали договор за изпълнение, трети 

лица не включени в този договор нямат право да участват в 

администрирането му“…Възложителят може да наеме консултант, който 

от негово име и като негов представител да участва в инвестиционния 

процес, от вземането на решение за реализация на проекта до въвеждането 

му в експлоатация. Консултантската дейност се състои в:…избор на 

проектант, контрол на работния проект“.  

Инж. Каралеев продължи със становището на инж. Зарев: „трябва да се 

създаде и води регистър на проектантските фирми, проектантските бюра 

като същите бъдат разпределени по групи и категории, разработени в 

съответствие със спецификата на проектантските услуги. Регистърът 

може да се води и от съответната браншова организация. 
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Проектантските бюра (юридическите лица) ще носят отговорност за 

качеството на проекта… Предлагам да бъде върната старата редакция в 

Наредба 3 чл. 7 като при съставянето на акт образец 12 да не е необходимо 

да участват и проектантите по съответните части“.  

В отговор на тези становища Централно ръководство подготвя писмо, с което 

да изрази отношението на КИИП.  

Същевременно, от КСБ са изпратили до КИИП писмо, в което се иска до 

10.07.2018 г. да бъде изпратено становище по промените в ЗУТ.  

Инж. Каралеев се обърна към членовете на УС с молба, всеки който иска да 

подготви мотивирано становище, което да бъде използвано.  

В последвалата дискусия по темата взеха участие на инж. Дочев, инж. 

Попова, инж. Белчев.  

Инж. Каралеев прочете извадка от становището на арх. Леонидов: 

„Инженерът ежедневно контролира работата и нейното изпълнение 

съгласно проекта“, без да е ясно кой е този инженер.  

Инж. Каралеев отвори скоба и отбеляза, че ЦР е изпратило предложение до 

господин мин. Нанков, че обсъждането на ЗУТ трябва да бъде до 30.11.2018 

г.  

 

След този увод  се гласува предложението на инж. Чипев – след Т. 1, в 

дневния ред да  бъде добавена нова точка – Преразглеждане на решението на 

УС от месец април, 2018 г. относно присъждане на проектантска 

правоспособност на инж. Никифорова, която да бъде Т. 2 от Дневния ред и 

следователно целия Дневен ред да мине с номер надолу. 

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се: добавянето на Т.2 в Дневния ред - Преразглеждане на 

решението на УС от месец април, 2018 г. относно присъждане на 

проектантска правоспособност на инж. Никифорова и промяна на 

следващите точки от дневния ред с номер надолу.  

След това се гласува целия Дневен ред с направената промяна – нова Т.2 в 

Дневния ред, съгласно предходното решение.  

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се уточнения Дневен ред с направените промени – с 

добавената Т.2 в Дневния ред - Преразглеждане на решението на УС от месец 

април, 2018 г. относно присъждане на проектантска правоспособност на инж. 

Никифорова и промяна на следващите точки от дневния ред с номер надолу.  

 
По Т. 1 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. А. Чипев 

Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, 

относно вписване на кандидати в регистрите за проектантска 
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правоспособност и за проектантски бюра. 

Инж. Чипев докладва предложенията на КР към УС от заседанието на КР 

състояло се на 19.06.2018 г. Общият брой на заявленията за вписване в 

регистрите на КИИП за проектантска правоспособност, които са постъпили 

за разглеждане от КР в срок е 74. Общият брой на разгледаните заявления от 

КР е 74. 

От тях: 30 броя за ППП 

   44 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП: 

   за ППП – 26 броя    

   за ОПП – 41 броя, в това число 8 броя проектанти БЧ в КИИП. 

Инж. Чипев премина към гласуване анблок Табл. 1.1, в която са отразени 

предложенията на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ППП, 

които са 26 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.16)  

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се Табл. 1.1 в която са отразени предложенията на КР до 

УС за вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  26 на брой с 

решение „ДА”. (Виж Приложения, стр. 16) 

Инж. Чипев продължи с разглеждане на Табл. 1.2, в която са отразени 

предложенията на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ОПП с 

и без членство в КИИП, които са 41 на брой с решение „ДА” и предложи 

гласуване анблок на Табл. 1.2. (Виж Приложения, стр.17)  

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР до 

УС за вписване в регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в КИИП, 

които са 41 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.17) 

Инж. Чипев продължи с Табл. 1.3, в която са представени предложенията на 

КР до УС за доокомплектоване на документи, особени случаи, както и откази 

за признаване на ПП – пълна или ограничена.  

▪ Инж. Петър Божилов Минин рег. № 42965, секция ЕАСТ, РК София-град, 

кандидатства за ППП. Становището на РК е без забележки. КР изисква 

допълване на документи. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за 

допълване.  

Инж. Кирил Пламенов Здравков, рег. № 42271, секция ЕАСТ, РК София-

град, кандидатства за ППП. Становището на РК е, че няма забележки. КР 

определя, че образованието, специалността не отговарят на изискванията за 

проектант с ППП в част „Електрическа“. Кандидатът е завършил 

„Мехатроника“ в Машинния факултет, но има придобита ОПП от 29.05.2015 

г. Представил е декларация „Информационно приложение 6“ за обекти 2016 

г., 2017 г., 2018 г., както и трудова книжка от „Оскар Ел“ ЕООД на длъжност 
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проектант от 01.01.2017 г. Инж. Попова каза, че съгласно класификатора е в 

направление 5.1, а секция ЕАСТ работи с 5.2, 5.3, 5.4. Предложи се на 

гласуване отказ за вписване в регистрите на проектанти с ППП, съгласно чл. 

7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП, тъй като няма 2 

години проектантски стаж на трудов договор с проектант с ППП.  

Гласували:  „За” – 24 

                       „Против” – 1 

                       „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ППП на 

инж. Кирил Пламенов Здравков, рег. № 42271, съгласно чл. 7, ал. 5, т. 1 от 

ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.  

▪ Инж. Марин Стоянов Джуджев, рег. № 42441, секция ГПГ, РК София-град, 

кандидатства за ППП. Становището на РК е без забележки. КР изисква 

допълване на документите. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за 

допълване.  

▪ Инж. Илиян Стойчев Златев, рег. № 31079, секция ГПГ, РК Русе, 

кандидатства за ОПП. Становището на РК е без забележки. КР изисква 

допълване на документите. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за 

допълване.  

▪ Инж. Борислав Ангелов Ангелов, рег. № 38145, секция ОВХКТТГ, РК 

Хасково, кандидатства за ОПП. Становището на РК е, че не съвпадат 

бакалавърската и магистърската степен - ОКС „бакалавър“ от НБУ е 

специалност „Информатика“, ОКС „магистър“ от ТУ-София е специалност 

„Топлоенергетика“. Магистратурата е в направление 5.1, а не 5.4 каквото е  

изискването на МОН от Наредбата за държавните изисквания за придобиване 

на висше образование на ОКС „бакалавър“ по специалности от регулираната 

професия „инженер в инвестиционното проектиране“ и  Наредбата за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС 

„магистър“ по специалности от регулираната професия „инженер в 

инвестиционното проектиране“, приета с Постановление 318. Предложението 

е отказ на основание чл. 229 ал.1 от ЗУТ, чл. 1, ал. 3, чл. 1, ал. 6 и чл.3, ал. 2 

т.3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.  

Гласували:  „За” – 27 

                       „Против” – 0 

                      „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ОПП на 

инж. Борислав Ангелов Ангелов, рег. № 38145, съгласно чл. 229 ал.1 от ЗУТ, 

чл.1, ал. 3, чл. 1, ал. 6 и чл. 3, ал. 2 т. 3 от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13 

от ЗКАИИП.  

▪ Инж. Красимир Георгиев Костадинов, секция ТСТС, РК София-град. 

Кандидатът не е бил разглеждан в РК, той смята, че съгласно предходните 

разпоредби на параграф 13 от ЗУТ и чл. 230 може да кандидатства директно 
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за ППП. Становището на КР е, че може да се предложи ОПП, тъй като чл. 7, 

ал. 1 и ал. 5 посочват как се придобива ПП. Предложението за решение е: 

преписката се връща в РК София-град за надлежно администриране с 

указания към РК за съдействие за правилно оформяне на документите. 

Кандидатът може да кандидатства за ОПП, връща се в РК София-град.  

Гласували:  „За” – 22 

                       „Против” – 0 

                „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се връщане на преписката в РК София-град за надлежно 

администриране с указания за съдействие за правилно оформяне на 

документите на инж. Красимир Георгиев Костадинов.  

▪ Инж. Антония Илиева Ламнева, рег. № 14114, секция ТЕХ, РК 

Благоевград, кандидатства за ОПП. РК няма забележки, КР препоръчва да 

кандидатства в секция ОВКХТТГ-завършила е „Топлотехника“. Има диплома 

за ОКС „бакалавър“ по „Топлотехника“ от ПУ „Паисий Хилендарски“, след 

това и ОКС „магистър“ по „Топлотехника“.  Случаят се отлага, като се дава 

възможност на кандидата да подаде ново заявление за смяна на националната 

професионална секция.  

Инж. Чипев продължи с Табл. 2, в която са отразени предложенията на КР до 

УС за вписване на Проектантски бюра в регистрите на КИИП.  

▪ „Ей Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, рег. № 

0411ПБ, ръководител инж. Константин Любомиров Жипонов с рег. № 01035, 

РК София-град.  

Инж. Чипев подложи на гласуване утвърждаването на проектантското бюро.  

Гласували:  „За” – 25 

                      „Против” – 0 

                     „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се утвърждаване на проектантско бюро „Ей Кей Джей 

България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, рег. № 0411ПБ. 

 
По Т. 2 добавена в дневния ред, докладваха инж. А. Чипев, инж. Св. Николчева 

Преразглеждане на решението на УС от месец април, 2018 г. относно 

присъждане на проектантска правоспособност на инж. Никифорова 

 

▪ Инж. Стефка Стойчева Никифорова, рег. № 01865БЧ, КСС и ОИС. 

Инж. Николчева обясни, че на 27.04.2018 г. УС на КИИП е присъдил 

проектантска правоспособност на инж. Никифорова само за ОИС. В молбата 

си инж. Никифорова е заявила желание да й бъде призната правоспособност 

по КСС-ОИС.  

Инж. Никифорова е завършила УАСГ през 2017 г. с ОКС „магистър“, 

специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, професионална 

квалификация строителен инженер. Получената квалификация отговаря на 

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование 

на ОКС „магистър“ по специалности от регулираната професия „инженер в 
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инвестиционното проектиране“, приета с Постановление 318. Следователно, 

взетото на 27.04.2018 г. решение е неправилно. 

По тази причина, инж. Николчева предложи на гласуване присъждане на 

ОПП по КСС-ОИС на инж. Стефка Стойчева Никифорова, рег. № 01865БЧ. 

Адв. Драганова поясни, че по този начин УС отговаря на искането на инж. 

Никифорова за повторно преразглеждане на кандидатурата й за ПП.  

Гласували:  „За” – 25 

                      „Против” – 0 

                      „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се присъждане на ОПП по КСС и ОИС на инж. Стефка 

Стойчева Никифорова, рег. № 01865БЧ. 

 
По Т. 3 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Решение относно постъпил в КИИП сигнал от „ЕЛМЕКС ГРУП" ООД, гр. 

Бургас за възникнали проблеми по отношение на проекти по част „Пожарна 

безопасност“. 

Инж. Каралеев съобщи за постъпил сигнал от „ЕЛМЕКС ГРУП" ООД, град 

Бургас за възникнали проблеми по отношение на проекти по част „Пожарна 

безопасност“.  

Инж. Опърлаков изнесе подробности по казуса пред УС.  

Инж. Попова предложи въпроса да се разгледа и да се подготви адекватен 

отговор със съдействие на адв. Драганова, както и да се организират срещи 

на високо ниво по посочените проблеми.  

Инж. Каралеев припомни, че е взето решение по този въпрос на УС през 

месец януари 2018 г., което гласи следното: ЦО да изпрати писмо до всички 

общини, през съответната РК за отпадането на удостоверенията по 

„Пожарна безопасност”, които са по частта на основното удостоверение 

за ПП.  

УС премина към гласуване на следното предложение за решение: Във връзка 

с постъпилите сигнали в КИИП по отношение изпълнение на част „Пожарна 

безопасност“, УС възлага на Ръководството на КИИП да осъществи среща за 

разрешаване на проблемите с Ръководството на ГД „Пожарна безопасност и 

защита на населението“. 

Гласували:  „За” – 20 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 1 

Инж. Драгов поясни, че е гласувал „въздържал се“, защото е предложил в 

срещата да бъдат включени и хора от ръководството на КАБ.  

 

Решение: Приема се: Във връзка с постъпилите сигнали в КИИП по 

отношение изпълнение на част „Пожарна безопасност“, УС възлага на 

Ръководството на КИИП да осъществи среща за разрешаване на проблемите 

с Ръководството на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. 
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След това се гласува предложението на инж. Драгов УС да не разглежда 

документи, които не са минали през съответна РК. 

Гласували:  „За” – 5 

             „Против” – 9 

             „Въздържали се” – 6 

Решение: Не се приема: УС да не разглежда документи, които не са минали 

през съответната РК. 

 
По Т. 4 от дневния ред, докладва инж. Св. Николчева 

Запознаване със сигнал вх. № КИИП-ЦУ-447/12.06.2018 г. от инж. Ивелина 

Иванова 

Инж. Николчева представи на УС информация за инж. Иванова, която има 

две правоспособности – КСС и ТСТС, с 9 годишен стаж и е председател на 

секция КСС Варна. Инж. Иванова е изключително добре подготвена по 

въпросите с плана за  управление на строителните отпадъци (ПУСО).  

Инж. Николчева припомни, че писмото от инж. Иванова е разпратено до 

членовете на УС и те би трябвало да са запознати с проблема. Инж. Иванова 

е подала жалба до КАБ - РК Варна и по съвет на инж. Николчева е подала 

сигнал и до КИИП.  

Инж. Николчева е провела разговор с арх. Борислав Игнатов, който е поискал 

да му бъде изпратен сигнала.  

Предложението за решение бе формулирано с добавка от инж. Симиджиева 

от КАБ да отговорят за взетите мерки по дадения сигнал. Инж. Каралеев 

подложи на гласуване: Материалът да се изпрати до Централното 

ръководство на КАБ с молба ни информират за взетите мерки и подобни 

сигнали да бъдат поставяни на сайта „kiip.bg“. 

Гласували:  „За” – 24 

             „Против” – 0  

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се: Материалът от сигнала на инж. Ивелина Иванова да се 

изпрати до Централното ръководство на КАБ с молба да ни информират за 

взетите мерки и подобни сигнали да бъдат поставяни на сайта „kiip.bg“. 

 
По Т. 5 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Приемане решение за заплащане на заявени и неизползвани резервации. 

Инж. Каралеев информира членовете на УС, че има резервации, които не се 

използват, но се заплащат от ЦО. Необходимо е да се вземе решение кой ще 

поема тези разходи.  

Премина се към гласуване на решение: Разходите за заявени резервации от 

членовете на дадени РК, които не са използвани и не са своевременно 

отменени да се заплащат от съответната РК.  

Гласували:  „За” – 22 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 1 
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Решение: Приема се: Разходите за заявени резервации от членовете на 

дадени РК, които не са използвани и не са своевременно отменени да се 

заплащат от съответната РК.  

 
По Т. 6 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Приемане решение за делегиране права на Председателя на УС на КИИП за 

участие в търг за наемане на офиса, в който понастоящем се помещава ЦО на 

КИИП. 

Инж. Каралеев напомни, че всички са запознати с писмото от УАСГ, в което 

се казва, че се налага да бъде прекратен договора за наем между УАСГ и 

КИИП сключен на 01.12.2015 г. В писмото се посочва  възможност за 

участие на КИИП в тръжна процедура за отдаване под наем на ползваните от 

ЦО до настоящия момент помещения, която ще бъде обявена в началото на 

новата учебна година. Инж. Каралеев предложи да се гласува следното 

решение: УС  делегира права на Председателя инж. Иван Каралеев за участие 

в търг за наемане на помещения на ЦО, с цел сключване на нов договор за 

наем.  

Гласували:  „За” – 24 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се: УС  делегира права на Председателя инж. Иван 

Каралеев за участие в търг за наемане на помещения на ЦО, с цел сключване 

на нов договор за наем.  

 
По Т. 7 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Приемане решение по предложение на НПС ВС за финансова подкрепа за 

включване на реклама на цяла страница при издаването на практическо 

помагало „Канализационни мрежи и съоръжения“, автор проф. д.т.н. инж. 

Румен Арсов. 

Инж. Каралеев обърна внимание, че всички членове на УС са запознати с 

предложението, подписано от Председателя на НПС „ВС“ инж. Балчо Балчев. 

В него се отбелязва: „че до сега НПС„ВС“ не е използвала средства за 

нуждите на професионалната секция. Считам, че по този начин КИИП ще 

подкрепи работата на всички проектанти, практикуващи проектиране на 

канализационни мрежи и съоръжения“.  

Инж. Парлъкова изрази мнението си, че отново има неравнопоставеност 

между професионалните секции и е необходимо е да се представи регламент 

как да бъдат използвани 5 % от бюджета на ЦО за нуждите на НПС.  

След направени коментари инж. Каралеев предложи да се гласува: Да се 

отпуснат 1000 лева за финансова подкрепа и за включване на реклама на цяла 

страница при издаването на практическо помагало „Канализационни мрежи и 

съоръжения“, автор проф. д.т.н. инж. Румен Арсов.  

Гласували:  „За” – 23 

             „Против” – 0 
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             „Въздържали се” – 1 

Решение: Приема се: Да се отпуснат 1000 лева за финансова подкрепа и за 

включване на реклама на цяла страница при издаването на практическо 

помагало „Канализационни мрежи и съоръжения“, автор проф. д.т.н. инж. 

Румен Арсов. 
По Т. 8 от дневния ред, докладва г-жа Д. Витанова 

Представяне бюджета на ЦУ и информация за изпълнението му. 

Госпожа Витанова представи бюджета на ЦУ и отчета на приходите и 

разходите на ЦУ от основна дейност към 31.05.2018 г., като напомни, че това 

се случва за пръв път откакто тя обслужва организацията. КИИП има 

особеност за признаване на приходи – приходите стават приходи и се 

признават за такива в началото на финансовата година на 01.01.  

Представеният финансов резултат към толкова ранна дата (31.05.) е верен, но 

неговорящ. Освен това, представената бланка на бюджет на КИИП е приета 

2009 г. и е необходимо да бъде променена в някои части. Госпожа Витанова 

направи детайлна справка по бюджета на ЦУ. Разглежданият материал е 

изпратен до всички членове на УС. Формално ЦУ към 31.05.2018 г. е с 

положителен финансов резултат в размер на + 266 хил. лева. 

Инж. Толев посочи, че в предишни отчети е имало „пари на каса“, на което 

госпожа Витанова отговори, че това е част от бланката, но не се представя 

във формата на междинния отчет.  

Инж. Драгов повдигна темата относно взетото решение през месец март, 2018 

г. планираните минуси в приетия бюджет за 2018 г. на всяка РК да бъдат 

покривани от резервите на съответната РК. Госпожа Витанова обърна 

внимание, че не е регламентиран резерва на всяка една РК.  

Има две неща, за които УС трябва да мисли: стратегия за реагиране относно 

търг за наем на помещения за ЦО и заделянето на ресурси за защита на лични 

данни.  

Последва изказване от инж. Пейчев и други членове на УС.  

В разискванията  Адвокат Драганова каза, че е правилно решението  за 

делегиране на права на Председателя, тъй като  в Устава на КИИП, в т. 5.10, 

ал. 1, т. 2 е записано, че имуществото се управлява от УС.  

 
По Т. 9 от дневния ред, докладва инж. Св. Николчева 

Приемане Правилник за провеждане на неприсъствени заседания на УС, 

комисии и работни групи в КИИП. 

Инж. Николчева посочи, че всички са запознати с предложения проект за 

Правилник за провеждане на неприсъствени заседания на УС, комисии и 

работни групи в КИИП. Досега не са постъпили коментари или възражения 

по предложените текстове. 

Инж. Симиджиева направи предложение, което е обсъдено в РК София-град 

да се провери за фирми, които срещу 200 лева на месец могат да обезпечат 

провеждането на онлайн заседания.  
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Инж. Толев добави, че е редно - при провеждане на неприсъствени заседания, 

ако има въпроси касаещи финансова дейност да се представя обосновка от 

Ръководството. 

Премина се към гласуване на първото предложение да се приеме Правилник 

за провеждане на неприсъствени заседания на УС, комисии и работни групи 

в КИИП. 

Гласували:  „За” – 25 

            „Против” – 0 

            „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се: Предложеният проект за Правилник, без забележки да 

стане Правилник за провеждане на неприсъствени заседания на УС, 

комисии и работни групи в КИИП. 

Инж. Драгов предложи РК София-град да проучи възможността за 

изработване на онлайн платформа и да докладва на УС. 

След станалите разисквания се премина към гласуване на второто 

предложение за решение:   

УС възлага на РК София-град да проучи въпроса с възможността за 

изработване на онлайн платформа за провеждане на неприсъствени заседания 

на УС и да докладва на УС през месец юли, 2018 г.  

Гласували:  „За” – 25 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 1 

Решение: Приема се: УС възлага на РК София-град да проучи въпроса с 

възможността за изработване на онлайн платформа за провеждане на 

неприсъствени заседания на УС и да докладва на УС през месец юли, 2018г.  

По предложението на инж. Толев -  Ръководството приема и ще се съобрази, 

без да е нужна санкция на УС. 

 
По Т. 10 от дневния ред, докладва инж. Г. Симеонов 

Запознаване с решенията от заседанието на КС на 22.06.2018г. 

Инж. Симеонов докладва, че заседанието на КС се е провело на 22.06.2018 г. 

и на него са били взети следните решения: 

- КС приема, че след запознаване със стенограмата от ОС на КИИП, проведено 

на 01.04.2018 г., КС установи, че в гласувания бюджет липсва част за ЦУ; 

- КС не приема предложението във връзка с чл. 7, ал. 2 от Инструкцията за 

финансовата организация на КИИП, приемане и отчитане на годишния 

бюджет за периода до приемане на бюджета на ЦУ за текущата година, 

месечния разход за дейности по присъща дейност да не надвишава 1/12 от 

утвърдения бюджет за предходната година. 

- КС приема информацията по отчета за стопанската дейност на ЦУ за 2017 г. 

и сметки: 206, 302, 601, 602, 609, предоставена от СК „Прециз“. 

- КС връща за преразглеждане в УС въпроса за допълване „ЕЕ“ в 

удостоверенията на секция ОВКХТТГ на основание Наредба № 7, наредбите 

за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 
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образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по 

специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране“ и чл. 229, ал. 1 от ЗУТ. 

- Задължава УС на КИИП да изпълни процедурата по утвърждаване на 

приетите от ОС на НПС ОВКХТТГ, 2017 г. квалификационни 

характеристики, съгласно чл. 5.3., ал. 5 , т. 6 от Устава на Камарата. 

- КС потвърждава решението на УС от 30.03.2018 г. за отказ за вписване на 

инж. Иван Мишев в регистрите на проектантите с ОПП по част „ОВКХТТГ“. 

- КС приема в писмото-отговор от Председателя на УС на КИИП до 

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно  

самоуправление към НС да се посочи, че решението на КС напълно се 

препокрива с текста в писмото. 

- КС приема, че повдигнатият в писмо вх. № КИИП-КС-028/09.05.2018 от инж. 

Михаил Бакърджиев въпрос не е от правомощията на КС и следва по него да 

се произнесе КДП. 

- КС предлага УС да изготви списък на избраните от общите събрания на НПС 

експерти. 

 
По Т. 11 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Разни 

- Инж. Каралеев благодари на РК, които са направили дарения за Частна 

профилирана гимназия „Антоан Дьо Сент – Екзюпери”, град Варна - РК 

София-град, РК Бургас, РК Варна, РК Пловдив, ЦО; 

- Инж. Каралеев помоли когато се изпращат писма до ЦУ от членове на РК 

ясно да бъде посочена мотивировка и да се изпращат  копия до съответната 

РК; 

- Наблюдава се увеличение на анонимните сигнали, достигащи до ЦО. Това 

говори за напрежение в някои РК. Редно е  Регионалните ръководства да 

обърнат внимание на своите членове и на техните проблеми; 

- Направен бе отчет за изпълнение на Решенията  от заседанието на УС през 

месец май, 2018 г:  

• УС възлага на председателя на КИИП изготвяне на график за работа на 

КНА по изготвяне на Правилник за работа на ЕТС на КИИП и да се внесе 

в УС през месец ноември за обсъждане – работи се;  

• УС задължава Централното ръководство да организира и проведе 

процедура за изготвяне на Правилник за неприсъствено провеждане на 

заседания на УС, Комисии и Работни групи, в срок до края на месец юни, 

2018 г.;  УС задължава Централно ръководството на КИИП на заседанието 

през месец юни, 2018 г. – приключено на това заседание; 

•  Да се  представи пред УС бюджета на ЦУ и информация за изпълнението 

му към момента – приключено на това заседание;  

• Приема се създаването на Работна група свързана с предстоящи промени в 

строителното законодателство в състав: инж. Николчева, инж. Кордов, 

инж. Стоянова и резерви: инж. Каралеев и инж. Чипев; 
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•  Приема се инж. Кордов да организира среща с представители на ECEC в 

град София за запознаване със законодателството в областта на 

строителството – изпълнява се в момента;  

• Приема се в удостоверенията на проектантите от секция ТСТС за всички 

членове да се запише „Транспортен планиране и транспортно 

проектиране”, „Конструктивна на транспортните съоръжения” 

Организация и безопасност на движението и ВОБД, което влиза в сила от 

2019 г.;  

• Приема се предложения рамков договор за сътрудничество със Сдружение 

на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата 

/САПЗАПА/ се приема, като се допълни с текст в края: „Финансовите 

ангажименти по настоящия рамков договор ще се уреждат с допълнителни 

споразумения между страните.”;  

• Приема се: УС задължава Централно ръководство да съдейства по случая 

за некачествено изпълнение на строителните дейности  на ЦДГ „Свобода“ 

град Ямбол и  да препрати спешно сигнала до МРРБ, ДНСК, Районна 

прокуратура Ямбол и Община Ямбол, КСБ, МРРБ, БААИК, поради 

заплахата за живота и здравето на много хора и деца – изпълнява се в 

момента;  

• Приема се Централното ръководство на КИИП със съдействието на 

юридическия консултант на КИИП Албена Драганова да окомплектоват 

материалите и да се изпратят за информация до НС /във връзка със сигнал 

от инж. Ангел Стоилов/ - изпълнява се в момента;   

• Приема се:  Съобразно финансовите възможности на  КИИП да се 

обезпечи участието на членовете на НПС на база часова заетост, които 

представляват КИИП при обсъждане на Наредби и Закони в НС, МС и 

други организации, както и заплащане на база часова заетост, когато 

председателите на НПС бъдат замествани от тях на заседания на Комисии 

и УС – срокът е постоянен;  

• Приема се да се проведе изнесен УС свързан с честването на 15 

Годишнината на КИИП на 11.10 и 12.10.2018 г. в град Русе. Приема се 

създаването на организационен комитет за честване 15 Годишнината на 

КИИП в състав: председател – инж. Каралеев и участници: инж. 

Димитров, инж. Кордов инж. Милева, инж. Станоева - изпълнява се в 

момента;  

 

- Изпратена е заповед до всички РК за лицата, заемащи изборни длъжности и 

са на трудов договор в КИИП, неприсъствените дни през месец август да 

бъдат оформени като платен годишен отпуск; 

- Изпратена е заповед съгласно, която са определени за участници в 

разглеждането на некачествено изпълнение на строителните дейности  на 

ЦДГ „Свобода“ град Ямбол да бъдат инж. Филипов и инж. Дерибеев. Инж. 

Бойчев добави и инж. Елена Горанова; 
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- Инж. Каралеев благодари на инж. Николчева за участието в разглеждане на 

проблемите свързани с РК Шумен и задържането на плащанията; Получено е 

писмо от арх. Ч. Шишкова в което изказва благодарност към Ръководството 

на КИИП за разбирането и усилията относно проблем, поставил на изпитание 

отношенията между архитекти и инженери. Инж. Каралеев заяви, че 

естественият съюзник на КИИП е КАБ; 

- В Комисия по регистри има нов член инж. Зорница Тодорова от РК Велико 

Търново; 

- По отношение на сигнала за блок 231 в жилищен квартал „Борово“ град 

София:  За блока е изготвен технически паспорт, допълнително е изготвена и 

експертиза от проф. Бараков. Със съдействие на Централно ръководство на 

КИИП се е стигнало до споразумение с представители на живущите в блока - 

когато се прави проект за саниране на същия, което е задължителна част от 

процедурата да се включат допълнителни изисквания за изследване на 

конструкцията и сеизмичната й устойчивост; 

- Работи се по директивата за защита на личните данни и връзката с регистъра 

на КИИП. Ще се вземе решение и то ще бъде оповестено; 

- Инж. Драгов повдигна темата за писмо относно регионален съвет по радон и 

изготвянето на обща позиция по темата. Инж. Каралеев съобщи, че 

представител на КИИП в обсъжданията за радона е инж. Ирена Колева от 

НПС „ОВКХТТГ“;  

- Инж. Каралеев заяви, че с активното съдействие на инж. Г. Кордов е 

осъществен контакт с Европейската камара на инженерите и те ще изпратят 

представители, които да запознаят с практиката в областта, свързана със 

законодателството на инвестиционното проектиране в страните Германия и 

Италия; 

- Инж. Кирова направи заявка за изнесено заседание на УС в РК Велико 

Търново през пролетта на 2019 г.; 

- Инж. Попова посочи, че Комисията по нормативните актове е необходимо да 

обсъди кои конкретни точки от ЗУТ трябва да се атакуват; 

- Инж. Каралеев изказа благодарност към госпожа Донка Витанова и адвокат 

Албена Драганова; 

 

Инж. Иван Каралеев благодари за търпението и закри заседанието на УС в 

17:30 часа. 
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Приложения: 

 

Таблица 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рег.№ Име ОКС Секция РК ПП Решение 

1.  14113 Мартин Стефчов Йорданов м ГПГ Благоевград ППП Да 

2.  15201 Деница Вълчева Мащикова м ВС Бургас ППП Да 

3.  16296 Борислав Георгиев Романски м ОВКХТТГ Варна ППП Да 

4.  12820 Методи Илиев Методиев м КСС Монтана ППП Да 

5.  26063 Тихомир Николов Николов м ЕАСТ Пазарджик ППП Да 

6.  
29136 

Благовеста Георгиева 

Георгиева 
м ТСТС Пловдив ППП Да 

7.  29004 Тодор Стефанов Колев м ТСТС Пловдив ППП Да 

8.  29146 Ана Николова Дойчева м ОВКХТТГ Пловдив ППП Да 

9.  31045 Ангел Георгиев Агаларов м ТЕХ Русе ППП Да 

10.  11349 Весела Димитрова Тодорова м КСС Силистра ППП Да 

11.  33058 Донко Иванов Иванов м ГПГ Сливен ППП Да 

12.  
34012 

Красимира Розалинова 

Славчева 
м ВС Смолян ППП Да 

13.  42959 Гергана Тодорова Буюклиева м КСС София град ППП Да 

14.  42956 Александър Валериев Ценов м КСС София град ППП Да 

15.  42958 
Кристина Благовестова 

Джингарева 
м КСС София град ППП Да 

16.  09334 Ваня Стоянова Кирова-Хамаме м КСС София град ППП Да 

17.  42713 Живко Борисов Стоянов м КСС София град ППП Да 

18.  42955 Калина Валериева Христова м ГПГ София град ППП Да 

19.  42601 Йордан Пламенов Петров м ГПГ София град ППП Да 

20.  42523 Неделчо Милчев Копчев м ТЕХ София град ППП Да 

21.  42785 Иван Григоров Иванов м ТЕХ София град ППП Да 

22.  41550 Соня Иванова Илиева м ЕАСТ София град ППП Да 

23.  
42522 

Димитър Красимиров 

Каравелов 
м МДГЕ София град ППП Да 

24.  42521 Стефан Мартинов Зейнелов м МДГЕ София град ППП Да 

25.  35057 Петрослав Цветанов Петров м МДГЕ София област ППП Да 

26.  38088 Росена Христова Минкова м ТЕХ Хасково ППП Да 
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        Таблица 1.2. 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция РК ПП Решение 

1.  14115 Владимир Валентинов Стойков м ЕАСТ Благоевград ОПП Да 

2.  15254 Биляна Павлинова Бъчварова м КСС Бургас ОПП Да 

3.  15256 Георги Улиянов Войнов м ГПГ Бургас ОПП Да 

4.  15257 Радослав Русков Симионов м ЕАСТ Бургас ОПП Да 

5.  15255 Галин Иванов Хасърджиев м КСС Бургас ОПП Да 

6.  16384 Петър Любомиров Терзиев м КСС Варна ОПП Да 

7.  16385 Валентин Валентинов Кирязов м КСС Варна ОПП Да 

8.  
17023 Веселина Иванова Мошева м ТЕХ 

Велико 

Търново 
ОПП Да 

9.  19057 Ивалин Николаев Джанабетски м ТСТС Враца ОПП Да 

10.  10940 Антоанета Асенова Иванова м ТЕХ Кюстендил ОПП Да 

11.  24047 Димитър Симеонов Симеонов м ГПГ Ловеч ОПП Да 

12.  
24046 

Десислава Радославова 

Парашкевова 
м ГПГ Ловеч ОПП Да 

13.  27057 Борислав Драгомиров Димитров м КСС Перник ОПП Да 

14.  29334 Костадин Манолов Горев м ВС Пловдив ОПП Да 

15.  29335 Стефан Албертов Тоталов м  ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

16.  29336 Гавраил Драгоев Ангелов м ТЕХ Пловдив ОПП Да 

17.  30025 Деница Цветанова Цанева м КСС Разград ОПП Да 

18.  30039 Асен Димитров Тодоров м ЕАСТ Разград ОПП Да 

19.  31077 Ивайло Венциславов Йовчев м ТЕХ Русе ОПП Да 

20.  12400 Димитър Пенчев Велев м ГПГ Русе ОПП Да 

21.  31078 Дилян Николаев Симеонов м ТЕХ Русе ОПП Да 

22.  34069 Емил Росенов Димитров м ТЕХ Смолян ОПП Да 

23.  42962 Славчо Антонов Котев м КСС София град ОПП Да 

24.  42957 Мирослава Иванова Рударска м ГПГ София град ОПП Да 

25.  42954 Александър Пламенов Маринчев м ЕАСТ София град ОПП Да 

26.  41504 Димитър Стоянов Димитров м ВС-ПБ София град ОПП Да 

27.  42961 Стефан Викторов Ризов м ТСТС София град ОПП Да 

28.  42960 Мартин Любенов Михайлов м ТСТС София град ОПП Да 

29.  35152 Ивайло Тодоров Николов м МДГЕ София област ОПП Да 

30.  35150 Емил Живков Стаменов м ТСТС София област ОПП Да 

31.  35149 Владимир Точков Точков м ВС София област ОПП Да 

32.  01889БЧ Люба Атанасова Панчова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

33.  01890БЧ Теодор Росенов Тодоров м КСС ЦУ ОПП Да 

34.  01891БЧ Живко Атанасов Трингов м ТСТС ЦУ ОПП Да 

35.  01892БЧ Соня Йовчева Григорова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

36.  01893БЧ Николай Митков Леков м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

37.  01894БЧ Валерий Сергеев Инджов м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

38.  01895БЧ Недялко Иванов Иванов  м ТЕХ ЦУ ОПП Да 

39.  01896БЧ Герасим Каменов Каменов м ОВКХТТГ ЦУ ОПП Да 

40.  40072 Стойчо Динков Петков м ОВКХТТГ Ямбол ОПП Да 

41.  40073 Елена Дечкова Дечева м ТСТС Ямбол ОПП Да 
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В заключение на заседанието на УС бяха взети следните решения: 

  

 

1. Приема се добавянето на Т.2 в Дневния ред - Преразглеждане на 

решението на УС от месец април, 2018 г. относно присъждане на 

проектантска правоспособност на инж. Никифорова и промяна на 

следващите точки от дневния ред с номер надолу.  

2. Приема се целия Дневен ред с направената промяна – нова Т.2 в Дневния 

ред, съгласно предходното решение. 

3. Приема се Табл. 1.1 в която са отразени предложенията на КР до УС за 

вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  26 на брой с решение 

„ДА”. (Виж Приложения, стр. 16) 

4. Приема се Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР до УС за 

вписване в регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в КИИП, 

които са 41 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.17) 

5. Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ППП на инж. 

Кирил Пламенов Здравков, рег. № 42271, съгласно чл. 7, ал. 5, т. 1 от 

ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.  

6. Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ОПП на инж. 

Борислав Ангелов Ангелов, рег. № 38145, съгласно чл. 229 ал.1 от ЗУТ, 

чл.1, ал. 3, чл. 1, ал. 6 и чл. 3, ал. 2 т. 3 от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 

13 от ЗКАИИП.  

7. Приема се връщане на преписката в РК София-град за надлежно 

администриране с указания за съдействие за правилно оформяне на 

документите на инж. Красимир Георгиев Костадинов. 

8. Приема се утвърждаване на проектантско бюро „Ей Кей Джей България 

Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, рег. № 0411ПБ. 

9. Приема се присъждане на ОПП по КСС и ОИС на инж. Стефка Стойчева 

Никифорова, рег. № 01865БЧ. 

10. Приема се: Във връзка с постъпилите сигнали в КИИП по отношение 

изпълнение на част „Пожарна безопасност“, УС възлага на Ръководството 

на КИИП да осъществи среща за разрешаване на проблемите с 

Ръководството на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

11. Не се приема: УС да не разглежда документи, които не са минали през 

съответната РК. 

12. Приема се: Материалът от сигнала на инж. Ивелина Иванова да се изпрати 

до Централното ръководство на КАБ с молба да ни информират за взетите 

мерки и подобни сигнали да бъдат поставяни на  сайта „kiip.bg“. 

13. Приема се: Разходите за заявени резервации от членове на дадени РК, 

които не са използвани и не са своевременно отменени да се заплащат от 

съответната РК.  
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14. Приема се: УС  делегира права на Председателя инж. Иван Каралеев за 

участие в търг за наемане на помещенията на ЦО, с цел сключване на нов 

договор за наем.  

15. Приема се: Да се отпуснат 1000 лева за финансова подкрепа и за 

включване на реклама на цяла страница при издаването на практическо 

помагало „Канализационни мрежи и съоръжения“, автор проф. д.т.н. инж. 

Румен Арсов. 

16. Приема се: Предложеният проект за Правилник, без забележки да стане 

Правилник за провеждане на неприсъствени заседания на УС, комисии 

и работни групи в КИИП. 

17. Приема се: УС възлага на РК София-град да проучи въпроса с 

възможността за изработване на онлайн платформа за провеждане на 

неприсъствени заседания на УС и да докладва на УС през месец юли, 2018 

г.  

 

 

 

 

 

 

 

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

  инж. Иван Каралеев                               Моника Златинова 

 


