
Ao npeAceAaTem Ha KMMn

MHH.  M.  reproB

OTBopeHo nMCMo Ao  npeAceAaTem  in  L{MMn  MHH.  M.  reproB

OT AOLi. A-p  MHH.  noHi{O  M.  rleHeB,  per.N9184,

3arinaTMn  a cpoi{ HneHci{Mfl  BHoc 3a  2021  r.

OTHocHo:  Baum oTroBop (npMn.1)  Ha Mofl cMrHan  (npMn.  2)

yBaH<aeMM  MHH.  reproB,

1.  Ha  npaRTMKa, oT L`enMflT yc M  npeAceAaTenure  Ha  HeroBure opra"  KC (KOHTponeH cbBeT)  M  l{An

(KOMMcm  3a AMCLMnnMHapHo  npoM3BOACTBo)  caMo  BMe cTe  M36paH ne"TMMHo, Thja  KaTo cTe  cna3Mfl T.5  M

T.6 oT peiljeHMflTa  Ha  OC  Ha  KMMrl  oT 2012  r., T.e.  He cTe ilneH  a ilacTHaTa  ®MPMa  Ha  MHH.  HaueB  M

MHH{.  CMMeoHOB „Cbio3  Ha  cTpoMTenHMTe  MHHeHepM  a 5bnrapm``  (CCMB)  M  CTe  npeACTaBMn AonyMeHT oT

i{oMMCMflTa  no AocMeTaTa, lie  He  npMHaA/1e"MTe  KbM cTpyi{TypMTe  Ha AC (a  e  MOH<eno Aa  noAaAeTe  CaMO

AeMapaLim 3a  cbrnacMe 3a  npoBepKa,  aKo 6bAeTe M36paH). ToiiKM  5  M  6 Ca  npMe" c KBanMd)MLiMpaHo

MHo3MHCTBo c Had 2/3 oT OC Ha  KMMn  M  MMaT cwiaTa  Ha ycTaB.  OcBeH TOBa  ca  o6H{anBa"  oT MHH{.  HaiieB  M

cbflbT " e  noTBbpun  Ha TPM  MHCTaHLiMM, 3a  i{oeTo cTe  MHbopMMpaH  M Te ca  a 3ai{oHHa cMna.

OCBeH  Bac, AeKflapaLim faj!49 3a cbrnacMe 3a  npoBepi{a 3a  npMHaA/TeH{HocT i<bM AC cbrnacHo T.  6,

aKo 6bAaT M36pa", ca  noAam  8 noctleAHMflT MOMeHT npeAM  ii36opMTe, £a±!4g MHH{.  HaiieB  M  MHx{.

CMMeoHOB.  Ho Te  He MoraT 4a  noAaT 4eMapaLunM  no T.5, 3aLII,oTo  ca co6cTBeHMUM  Ha CCMB.  BCMui{M Apy"

uneHOBe  Ha YC M  npe4ce4aTemT Ha  l{4rl,  He ca  noAanM  HMr{aKBL4 4eMapai|MM.

rlDM TOBa  nonoHeHMe yc M  npe4ceflaTenMTe Ha KC M l{flrl ca Henerim"" M BcflKo TflxHo peLueHMe

e  HenMrMTMMHo oT ropMAMilecKa  "eAHa Tout{a. TOBa  Ha  nbaRTMKa  npaBM  HeBaflM4" TexHMTe  peiJJeHm  M

M34a4eHMTe v4ocTOBepeHm 3a  nnn  M TK.  ETo KaKBo 3Ha" TOBa 3a o6eKHOBeHHMflT nDoet{TaHT:

- Bcei{Ii MHBec"Top Jvioxe 4a Ce no3oBe Ha To3l. ¢aRT 11 4a oTi{axe Aa 3anna" npel"PaHeTo ii roBa 4a

40Be4e 4o Ab/lroroAMLLIHM CnopoBe 8 Cb4a c HeflceH M3xo4.
-npM He4aji 6oxe, npo6neJVM M/" aBapMfl no BpeMe Ha cTpoMTe/)CTBOTO, npoei{Tall"Te 4a 6bAaT

6e33aLJ+MTi" npe4 MHBec"Topure, Ha43opHMi+MTe, 3acTpaxoBaTe/"re M 4HCK a Cb4a.

3a6ene"Ka:  rlonoH<eHMeTo MOH{e Aa ce ycflo"" ollie noBeile, ibJi  KaTo He e TacaHa, lie nnn  He e rapaHqufi

3a  peanHa  npoeRTaHTct{a  npaBocnoco6HocT M onMT,  KaRTo TOBa e oileBMAHo cneA HaTo ilneHOBeTe  Ha CCMB

MHH{.  KMHapeB  M  MHH<.  CTe¢aHOBa  MMaT  Hrlrl,  6e3  KaKBaTo  ii Aa  6Mno  npoei<TaHTci{a  npat{"Ka.  OcBeH TOBa

4a  He roBOPL" 3a 4aBaHeTo  Ha  npaBocnoco6HocT 3a TK,  KoeTo e  Hanb/iHo  t{oMnpoMeTMpaHo M

npai{"iieci{M  e  ceMejaHa  M  i{oMUMffici{a Aej4HocT.  HanpMMep  BceKM  BTopM iineH  He3aBMCMMo oT

KBa"¢MKaL+MflTa  My oT cekLLm  kcc MMa  npaBo 3a TK,  KoeTo  MMaT M xopa oT cneu,MaflHoc" ,  HflMau+M

ct.oTBeTHOTo o6pa3oBa"e.  M36poe"Te no rope npo6fleMM c nerrmMMHocTTa MoraT Aa 6bAaT peLiJe"

MHoro necHo , a  npeAceAaTenflT e A/ibHKeH Aa  HaripaBM TOBa, a  MMeHHo  :

A.  BCMiiKM iifleHOBe  Ha yc M  npeAceAaTemT Ha  Karl Aa AaAaT AeMapaum  (M"{.  r. CMMeoHOB e  noAan)

cbrnacHo ropenocoiieHaTa T. 6 oT peLueHMflTa Ha  OC Ha  KMMn oT 2012 r. Aa 6bAaT npoBepe" 3a

CtinpMliacTHocT KbM AC. TOBa  He  " nMLiJaBa  or npaBa,  He3aBMCMMo  oT M3Xo4a  Ha  nDOBeDt{aTa. TW  He MOHe

pe  MMa  HMr{ai{BM  nDo6fleMM.

8.  IloAo6Ho  Ha MHH{.  KMHapeB,  Kot4To i{aTo  rlpeAceAaTen  Ha  KMMn  npe3 2012r.  BOAeuje Aefla cpeLLiy

MHH{.  P.  MBaHOB oT  BapHa  M  MHH{.  A. Anel{caHApoB oT Pyce  BMe cTe A/ib"eH Aa 3aBeAeTe Aena  rio cl>u+in

HaiiMH  cpeLuy  MH".  KMHapeB,  MHH.  CMMeoHOB  M  MHH{.  CTe®aHOBa,  t{aTo  ilneHOBe  Ha  CCMB  M  cboTBeTHo



незаконно заемащи ръководни длъжности, а на инж. С. Иванов, че не е освободен от финансова 

отговорност в РК София-град. 

Забележка: Членовете на ССИБ са само 5-6, шест човека , само строителни инженери и само от 

София. Ръководствата на другите колегии и председателят на КДП нямат проблеми по този въпрос. 

2. Трябва лично да предприемете решителни действия за заемане от КИИП полагаемото му се 

място в Европейският Съвет на Строителни Инженери (ЕССЕ), което в момента е заето от частна 

фирма - ССИБ на инж. Начев, инж.Г. Симеонов , инж. Кинарев, инж. Стефанова и още няколко човека. 

В ЕССЕ може да членува само по една организация от всяка страна членка на ЕС. 

Освен това като председател на КИИП сте длъжен безкомпромисно да пресечете изземането 

на изконните права и задължения на КИИП от ССИБ и в България. И то от така некомпетентни лица, за 

което Ви изпратих доказателствени материали в мое писмо (прил. 2). Защо не ги публикувате на 

сайта на КИИП? Нали затова бяхте избран Вие , а не незаконно  кандидатиралия се инж. Начев. 

За казаното по-горе не Ви е необходимо обсъждане в УС, защото тава са публични факти и 

трябва да защитите проектантската гилдия от некоректните попълзновения на ССИБ. 

3. Учудвам се, че във Вашето писмо (прил. 1) не споменавате за действията на т.н. „Мандатна 

комисия“ под егидата на инж. Кинарев, които са престъпления по служба, и изложени подробно в 

прил. 2, за които няма давност и за които трябва да сезирате прокуратурата. 

За това не Ви трябва да се съветвате с никого, защото е обективна истина, която засягаше 

косвено и Вас! 

4. Пропуснали сте да забележите, че цялото ръководство на РК София-град е нелегитимно и 

там трябва да се проведат нови избори. Припомням Ви: „Председателят“ инж. Кинарев и 

„Секретарят“ инж. Стефанова са в структурата на ССИБ, а нямат и никаква проектантска практика, 

което е задължително съгласно Устава на КИИП, а „Зам. председателят“ инж. С. Иванов не е 

освободен от финансова отговорност. 

За това повтарям, не са спазени и изискванията на по горе цитираните по-горе т. 5 и т. 6 на ОС 

на КИИП през 2012 г., които са спазени единствено от Вас. 

5. Не казвате нищо дали продължава изплащането на възнаграждения на нелегитимно 

„избрани“ лица (вече на Ваша лична отговорност). Освен това финансовите резерви на РК София-град 

(най-големите в КИИП), трябва да са кризисен резерв на КИИП, а не да се използват за нуждите на 

ССИБ. Как да стане това е описано в прил. 2. Какво направихте по този въпрос? 

6. На моето искане за публикуване на моят сигнал (прил. 2) на сайта на КИИП, за да може да 

се чуе мнението на колегията по повдигнатите въпроси, отговаряте уклончиво (цитат от прил. 1): 

„По повод вашият сигнал и отворено писмо, направих предложение пред Управителният съвет, 

всички сигнали и предложения във връзка с дейността на КИИП, ако не съдържат обидни изразни 

средства и квалификации, да се публикуват на електронният сайт на КИИП.“ 

Въпросът ми е , има ли „обидни изрази и квалификации“ в моя сигнал, поради което не е 

публикуван и точно, кои са те? 

Смятам, че изнасянето на истината пред колегията е задължително. А отказът от публикуване 

е укриване на информация от нея. 



7. Не отговаряте дори дали сте внесли моя сигнал за разглеждане в УС. И вземате ли вече 

мерки (и какви), за съхраняване на КИИП като сериозна, законова структура, а не да бъде чисто 

чиновнически регистрационен орган, с изброените по-горе недъзи в ущърб на колегията.  

8. Не реагирахте на сигнала, а Вие отлично знаете това, че сайта на РК София-град обслужва 

предимно интересите на ССИБ, а не на КИИП. Там строго трябва да се забрани рекламирането на 

ССИБ (те си имат сайт) и колегията да бъде честно информирана за случващото се в КИИП. 

Уважаеми господин Председател, 

Като единствен за сега легитимно заемащ ръководна длъжност в КИИП, като неин 

Председател трябва да оглавявате и легитимен УС с легитимни органи. Тогава ние обикновените 

членове ще бъдем легитимни при изпълняването на възложените ни от закона дейности. 

ЗА ТОВА НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ СТЕ ДЛЪЖЕН: 

1. Да осигурите  легитимност на УС и Председателите на КС и КДП, като ги задължите (което е 

елементарно) да спазват решенията т. 5 и т. 6 на ОС 2012 г., съгласно по- горе изложеното в точка 

А. 

2. Съгласно изнесеното в т. Б, инж. Кинарев през 2012 г. е завел дела за неуставния избор на инж. 

Р. Иванов и инж. А. Александров за Председатели на РК Варна и РК Русе. По същия начин, трябва 

да заведете дела срещу инж. Кинарев и инж. М. Стефанова за липса на какъвто и да е 

проектантски стаж съгласно устава на КИИП и членство в ССИБ, изрично забранено в решение 

т. 5 на ОС от 2012 г. с квалифицирано мнозинство от 2/3 и потвърдено на три инстанции в съда. 

На инж. Кинарев и за евентуално продължаващ конфликт на интереси за сътрудничество му със 

строителната камара и други фирми, което беше изнесено по рано. На инж. Г. Симеонов за 

неспазване на т. 5 от решението на ОС през 2012 г. като член на ССИБ, а на инж.С. Иванов („Зам. 

председател“ на РК София град) за неосвобождаването му от финансова отговорност на 

предишно заемане на тази длъжност. 

След казаното по-горе в т. 1 и завеждане на делата , съгласно т. 2, КИИП ще бъде 

абсолютно легитимна. След решението на съда, последиците от него ще бъдат избиране или не, 

на нов Председател на КС и изцяло на ново ръководство на РК София-град. 

3. Да сезирате прокуратурата за умишлените престъпления по служба на така наречената 

„Мандатна комисия“, доминирана от инж. Кинарев (той и там е в конфликт на интереси). 

Нейните предумишлени действия са заблудили и подвели ОСна КИИП, относно някои 

кандидати. 

4. Да осигурите реална прозрачност и достъпност до сайта на КИИП за дискусии и сигнали във 

връзка с дейноостта на КИИП и трябва категорично да се забрани използването на сайта на РК 

София-град за нуждите и рекламата на ССИБ. 

5. Трябва лично да се срещнете с ръководството на Европейският Съвет на Строителни Инженери 

(ЕССЕ) и КИИП да заеме полагащото му се място там, което сега е заето от частната фирма ССИБ 

на инж. Начев с 6-7 члена. 

PS.1. Инж. Гергов, ако Вашата дейност винаги е в полза на КИИП, без съмнение ще срещнете 

трудности ( в повечето случаи доста префинени) от хора пряко заинтересовани (или близки до тях) 

КИИП да продължава да бъде инструмент в техните ръце. Тогава това неминуемо ще бъде в тяхна 

полза за постигането на лични цели, в ущърб на колегията и в интерес на други структури. За това не 

би било лошо, от време на време да си припомняте думите на великият американски Президент Ф.Д. 

Рузвелт по време на неговото управление : 

„Искам да съдите за мен по враговете,които съм си създал“ 



 и българската сентенция:  

„ Приятелят на моят приятел не винаги ми е приятел, но врагът на моят враг, винаги ми е приятел.“ 

PS.2. Инж. Гергов, нямам никакво намерение да престана да се боря за легитимността на 

КИИП, защото в противен случай може да престане да съществува в този си вид и нейните функции 

да поеме Държавата. Такова желание имат вече и хора от КИИП, което е в техен личен интерес, тъй 

като не са реални проектанти. 

PS.3. Ако не прекратите затъмнението на сайтовете на КИИП и на РК София-град, ще се 

принудя по актуални въпроси да контактувам с КИИП само индиректно по следния начин: 

 До ХХХХ (някоя държавна структура - МРРБ, ДНСК, Правителство , Парламент) чрез 

ХХХХ до КИИП. Но това ще бъде твърде смешно и пълно излагане на ръководството на КИИП. 

Освен това ,няма да се поколебая да създам дискусионен сайт, с неприятно за някои хора 

съдържание за състоянието на КИИП. 

Приложения: 

1. Писмо –отговор изх. №КИИП ЦУ-013/02.02.2021 г. на инж.М.Гергов. 

2. Сигнал с вх.№ КИИП- ЦУ -015/18.01.2021г.от доц.д-р инж.Й.Пенев 

 

Очаквам входящия номер на писмото ми електронната поща. 

 18.02.2021 г.   С уважение: 

      /Доц. д-р инж. Йонко Пенев/ 

 

  



Приложение 1 

 



Приложение 2 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 


