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ПРОТОКОЛ 
от Общо отчетно събрание на НПС „КСС“ към КИИП, 

проведено на 30.03.2019 г. в зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва“, 
гр. София 

Днес, 30.03.2019 г. в 14:00 ч. се проведе Общо, отчетно събрание на НПС „КСС“. 

 На събранието присъстваха следните членове на Националното ръководството на 
НПС КСС: 

1. Инж. Емил Крумов – Председател на НПС „КСС“;
2. Инж. Иванка Пейковска – Член на НР на НПС „КСС“ и член на ЦКТК;
3. Инж. Валентина Дикова - Член на НР на НПС „КСС“;
4. Инж. Веселин Миланив - Член на НР на НПС „КСС“ и член на КР;
5. Инж. Радостина Богданова – Член на НР на НПС „КСС“ и член на КР;
6. Инж.Евгения Кърджиева - Член на НР на НПС „КСС“ и член на КР.

По уважителни причини отсъства проф. д-р инж. Васил Кърджиев, Заместник
председател на НР на НПС „КСС“.  

В 14.0 ч. инж. Иванка Пейковска, Председател на Комисията по правомощията 
/Мандатната комисия/, след като приключи с регистрацията на делегатите, обяви, че събранието 
е делегатско при квота 1/45. От редовно отчетените членове и тези, които присъстват по право 
са избрани 103-ма делегати. Към момента са регистрирани 92-ма делегати, които присъстват в 
залата. Събранието се счита за редовно и може да започне работа. В хода на работа на 
събранието, присъстващите в залата делегати достигат 98. 

За правилно протичане на събранието, инж. Пейковска предложи за Председател на 
събранието инж. Емил Крумов, Председател на НР на НПС КСС. Не постъпиха други 
предложения и се премина към процедура на гласуване: 

  Гласували: 
 „ЗА“ - 88;  
„ПРОТИВ“ - няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –няма. 
  Приема се. 

За Протоколчик бе предложена  инж. Радостина Богданова. Други предложения няма. 
  Гласували: 
„ЗА” – 88; 
 ”ПРОТИВ” – няма; 
 ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. 
   Приема се. 

Преди започване на работата по дневния ред, бяха направени следните процедурни 
предложения относно изказванията  и  часовия график: 

За изказвания и обсъждане на докладите – по един въпрос 3 мин. на един делегат. 
За краен срок за завършване на събранието - 17.00 часа. 
  Гласували: 
„ЗА” – 88; 
”ПРОТИВ” – няма; 
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”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
  Приема се. 

Необходимо е да изберем и състава на две комисии – Комисия по правомощията и 
Комисия по предложенията. 

 Националното ръководство (НР) предлага Комисия по правомощията в състав от 3-ма 
души:  

1. инж. Иванка Пейковска – Председател;
2. инж. Веселин Миланов;
3. инж. Евгения Кърджиева.

Не постъпиха други предложения. 
Гласуване: 
 „ЗА” – 87; 
 ”ПРОТИВ” – няма; 
 ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
  Приема се. 

Националното ръководство (НР) предлага Комисия по предложенията в състав от 4-ма 
души:  

1. инж. Марин Гергов – Председател;
2. инж. Валентина Дикова;
3. инж. Десислава Филипова;
4. инж. Илко Маринов.

Тъй като не постъпиха други предложения се премина към гласуване: 
„ЗА” – 91; 
 ”ПРОТИВ” – няма; 
”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
  Приема се. 

За правилното протичане на събранието се налага избиране на 3-ма преброители. 
Преброители:  
1. инж. Мариан Пирпиров,   от 1 до 4 ред;
2. инж. Илиан Николов,        от 5 до 8 ред; 
3. инж. Валентина Дикова,  от 9 до 16 ред.

Тъй като не постъпиха други предложения се премина към гласуване. 
Гласуване: 
 „ЗА” – 88;  
 ”ПРОТИВ” – няма;  
 ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
   Приема се. 

Беше предложен следния Дневен ред : 
1. Отчет за дейността на  НПС „КСС”  към КИИП за периода 03.2018 - 03.2019 г.
1.1.  Общ отчетен доклад   -  докладва инж. Крумов - Председател на НР на НПС „ КСС;
1.2.  Отчет за работата на ЦК ТК – докладва инж. Проданов – Председател на ЦК на ТК

към КИИП;  
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1.3.  Отчет за изпълнение на програмата за обучение и повишаване на квалификацията – 
докладва проф. Кърджиев.  

2. Проектопрограма за работата на НПС „ КСС” към КИИП – докладват инж. Крумов и
проф. Кърджиев.  

3. Обсъждане предложение на  НР на НПС „ КСС” за  актуализиране на Наредба РД 02-
20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни  райони –2012г.;

4. Обсъждане предложение на Методика за участие на членове на КИИП в
Обществените поръчки на  НР на НПС „ КСС”;   

5. Обсъждане предложението на НР на НПС „ КСС”  Договора за Техническия контрол
за Обществените поръчки задължително  да бъде регистриран в КИИП;  

6. Разни.

Проф. д-р инж. Димитър Даков, РК София-град предложи т.1 да се допълни с 
обсъждане и приемане на Докладите, което беше прието. 

Инж. Неделчо Ганчовски, РК София-област, гост на събранието, пожела да внесе като 
т.2 в Дневния ред Декларация, подписана от 25 членове на КИИП, за несъгласие с работата на 
ръководството на НПС КСС и искане за оставка. Поради това, че същият не е делегат, 
Декларацията беше внесена от инж.Рени Байкова, РК София-област, която пожела да бъде в т.6 
– „Разни“. Инж. Ганчовски, тропайки по президиума, и инж. Климент Давидков, РК София-град
обвиниха Председателя в манипулация на събранието.

Инж. Марин Йорданов, РК София-град, предложи Декларацията да влезе като т.6 от 
Дневния ред, преди точка „Разни“. Предложението му беше подложено на гласуване: 

  Гласуване: 
 „ЗА“ – 68; 
„ПРОТИВ“ – 4; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 
Приема се. 

На гласуване бе подложен променения Дневен ред: 
  Гласуване:  
„ЗА” – 87; 
 ”ПРОТИВ” – 2; 
 ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1. 
  Приема се. 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

По т. 1 от Дневния ред инж. Крумов прочете Доклада, неразделна част от настоящият 
протокол, като акцентира на Методиката за преглед на обществените поръчки, която КАБ са 
приели, предложението КИИП да работи съвместно с КАБ в тази насока, като това е последна 
надежда и „последния влак“ за нормализиране на цените в проектирането. Спазването на 
Методиката за минималните цени при обществените поръчки, би довело до постепенно 
спазване и при останалите обекти. 

Друг акцент в доклада бяха преговорите с БИС за обновяване на стандартите за 
материалите и предоставянето им за закупуване на преференциални цени на членовете на 
КИИП след подновяване на съществуващия договор. 
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Инж.Крумов предложи актулаизиране на Наредба РД 02-20-2 за проектиране на сгради 
и съоръжения в земетръсни  райони – 2012г. (Наредба 2), което е съгласувал с МРРБ и е опитал 
да направи работна група от експерти и хабилитирани лица. 

Следваща точка от доклада на инж. Крумов включваше предложение за определяне на 
ТК за обекти по обществени поръчки на случаен принцип от КИИП, тъй като в момента се 
извършва по „шуро-бадженашки“ като заплащането е жалко. 

Инж. Константин Проданов, председател на ЦК по ТК не присъстваше на събрабието на 
секцията и не изнесе доклад за работата на комисията. 

Инж. Емил Крумов представи доклада на проф. д-р инж.Васил Карджиев за 
изпълнението на програмата за обучение и повишаване на квалификацията, според който е 
необходимо да се работи върху интерактивни курсове, за подготвянето на които е нужно време 
и средства. 

Пръв думата при обсъждането на докладите взе инж. Илко Маринов, РК София-град, 
който смята, че КИИП не бива да контролира цените и основната ѝ дейност е да води регистъра 
за ППП, ОПП и ТК, но не във вид на електронна таблица както е в момента. Той беше 
категоричен, че ТК не трябва да се контролира. 

Инж. Димитър Начев, РК София-град, взе думата и изрази недоволство от доклада по 
отношение на защита на цените и концепцията на КАБ, както и подкрепата за нея. Той обърна 
внимание, че КАБ иска да се издава Разрешение за строеж без инженерни части. Инж. Начев 
подкрепи идеята за обновяване на стандартите и преподписване на договора с БИС. Той е 
шокиран, че се говори за преработка на Наредба 2, като според него МРРБ и хабилитираните 
лица не биха били съгласни. 

Инж. Румяна Милева, РК Русе, изрази несъгласие с атакувеането на инженеринга, като 
каза, че минималният стаж не е дискриминационно условие. Според нея стандартите трябва да 
се закупят от КИИП и да са на разположение за изплозване в РК. Актуализирането на Наредба 2 
е безмислено щом ще е в синхрон с Еврокод. Тя приема предложението за ТК като 
монополизиране. Желае изготвяне на Методически указания като тези в кн.5/1988г. на Бюлетин 
по строителство и архитектура (червените книжки). 

Инж. Крумов отговори, че актуализирането на Наредба 2 не е негова идея, а се  иска от 
много от колегите. Още веднъж обърна внимание, че са водени разговори с МРРБ и те 
приветстват идеята. 

Доц. д-р инж. Йонко Пенев, РК София-град, обяви, че в РК София-град са приети 
указания за „Добра практика при преустройство на стари сгради, неосигурени на земетръс“. 
Той припомни за 2 сгради в Свищов на един и същи проектант, едната, от които не е постардала 
от земетресението, а другата напълно разрушена поради това, че тухлените стени в партерния 
етаж били съборени. Инж. Пенев обърна внимание, че в неосигурени на земетръс сгради могат 
да се пипат зидове само, ако се проектира заместваща конструкция. В такива случаи той 
определи конструктивното становище като документ с невярно съдържание. Конструктивното 
становище може да играе роля само на Идеен проект. Инж. Пенев изрази мнение, че Наредба 2 
трябва да се преработи. 
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Инж. Георги Кордов, РК София-град, обърна внимание, че НПС не е някакво отделно 
тяло, като включва и РК КСС. И няма да изброява всички мероприятия организирани от РК 
София-град. Той съобщи, че указанията за „Добра практика при преустройство на стари сгради, 
неосигурени на земетръс“, може да се свали от сайта на РК София-град, както и че са приели 
предложения подобни на концепцията за обществените поръчки. Инж.Кордов смята, че трябва 
да се потърси финансиране от европейските фондове. Това е препоръка по-скоро към 
Централното ръководство. ТК трябва да остане на досегашния принцип. Никой не си критикува 
собствения труд – нито КАБ, нито БАИК, макар че много неща е необходимо да се променят в 
строителния процес. Той също така обърна внимание, че повечето професионални секции 
придърпват чергата към себе си, така че е необходимо сериозно да се разгледат 
професионалните характеристики на другите секции. 

Инж. Емил Крумов напомни за разправията между ТС и Геодезия, но каза че нещата, 
които конструкторите могат да проектират са защитени. 

Инж. Свилен Димитров, РК Пловдив, изрази мнение, че са изминали 15 години от 
създаването на КИИП и си говорим едни и същи неща, нормативни документи, които са от 10 
години не се спазват, договорите трябва да се регистрират. Според него проблемът не е в 
залата, а идва от колегите извън нея. Инж. Димитров изрази категорично несъгласие с това, че 
младите колеги са причина за ниското качеството и ниските цени на проектиране, а напротив 
подобни проблеми има при колеги с 30-40 години стаж. В немското законодателство всички 
плащания стават в срок от 21 дни. Според инж. Димитров вървим в тотално грешна посока, 
необходимо е тотална промяна на нормативната уредба, системата за оправомощаване е 
прекалено либерална, липсва контрол, изпуснат е влакът за квалификацията на проектаните. В 
РК Пловдив от около 350 човека в секция КСС, квалификационните мероприятия се посещават 
от около 50 едни и същи колеги. Камарата е призвана да гарантира на обществото качествени 
проекти, което тя не осъществява и няма как да осъществява при сегашната нормативна уредба. 

Инж. Светла Спасова, РК София-град смята, че Националното ръководство нищо не е 
свършило до този момент. Тя попита защо никой не обръща внимание, че участието в 
експертните съвети трябва да се заплаща. Във връзка с чл.154 от ЗУТ трябва да се забрани 
Промяна по време на строителство след подписване на Акт обр.14. 

Инж. Марин Гергов, РК София-град, подкрепя промяната на Наредба 2, тъй като тя ще 
се използва дълго като преход чрез DCL за ниските категории сгради, което е просто за 
проектиране, но близко до Ееврокод. Той поясни, че КАБ предлага да се издава Разрешение за 
строеж на база Архитектура и Конструкции, а инсталационните специалности присъстват на 
ниво предаване на обекта, така че те не са ощетени. Външно ТК би било добре, стига да е 
квалифицирано. Инж. Гергов е на мнение, че трябва да се работи качествено и така цените сами 
ще се повишат. Той подкрепя Методиката за ОП и промяната в Наредба 2. 

Инж. Богомил Белчев, РК Габорово, смята, че не е задължение на КИИП да преработва 
Наредба 2. Не е редно с членския внос да се изпълняват задължение на държавата. На КИИП 
работата е да осигури обучение по наличната нормативна уредба. Необходимо е да се изготви 
списък с документите, които трябва да се актуализират. Подготовката и обучението не е 
стигнала до всички РК. Необхидими са усилия за провеждане на курсове. Трябва да се напишат 
ръководства след изготвяне на устойчива нормативна уредба. Цените са многостранен процес, 
но ние сме причина за неспазването им. Инж. Белчев е на мнение, че трябва да се свие пътеката, 
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по която се оправомощават ТК и да могат само проектанти да бъдат ТК, без служители в 
Общините. 

Инж. Климент Давидков, РК София-град, смята, че трябва да се направи правилник за 
прилагане на Еврокод, където да се изчистят неточностите в него, вместо да се преработва 
Наредба 2, като в изготвянето му участват БИС и МРРБ.  

Възложителят е необходимо действително да си тръси сам ТК. При оправомощаването 
е необходимо да се гледа не само колко години трудов стаж има даден колега, а и къде са го 
придобили. 

Инж. Борис Готов, РК София-град, е на мнение, че КИИП трябва активно да участва в 
ЕСУТ и РЕСУТ на Общините. Според него е необходима дискусия за цените, дали да се 
спазват, както и промяна в устава. 

Проф. д-р инж. Димитър Даков не е съгласен с някои неща. Например, че младите 
проектанти не са виновни за дъмпинга. Само през последната година инж. Даков, може да даде 
няколко примера за професинална некомпетентност на колеги с голям стаж – проблема със 
стъклените куполи на Ларгото, експертизата на сградите в Радомир, закупени от Киноцентъра, 
20 етажна сграда. Когато искаме възнаграждение, трябва да има и добро качество. 

Доц. д-р инж.Йонко Пенев се извини пред събранието посмъртно на проф.д-р инж. 
Тодор Карамански за настояването си ТК да се присъжда от КИИП, а не от държавните 
институции, като призна че сега вижда, че не е бил прав, а е трябвало да уважи мнението на 
проф.Карамански. Според инж.Пенев ТК в този си вид е вредно за обществото. 

Инж. Крумов предложи прекратяване на изказванията по докладите. Премина се към 
процедура на гласуване за приемане на докладите:  

„ЗА“ – 51; 
„ПРОТИВ“  - 9;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 11. 
Приемат се. 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Гласуване на предложението за промяна на Наредба 2: 
„ЗА“ – 36; 
„ПРОТИВ“ – 25;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 13. 
 Предложението се отхвърля. Наредба 2 няма да се преработва. 

Инж. Марин Йорданов, РК София-град взе думата за обяснение на отрицаелен вот. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Гласуване на Методиката за обществените поръчки:  
„ЗА“ – 55;  
„ПРОТИВ“ – 1; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 21.  
Методиката се приема от Общото събрание на НПС КСС и ще се внесе за гласуване от 

Общото събрание на КИИП. 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:



HH)l(.KpyMoB o651BH, t.Je npe,DJIO)l(eHHeTO 3a TK He cpew.a nOAKpena H H51Ma Aa ce rnacysa, 

IIIECTA TOqKA OT ,l(HEBHIDI PE,[(: 

HH)I(. HeAe11t:io faHt.JOBCKH 3a51ssrna, t:ie HCKa TOH Aa t:ieTe .[{eKJiapau.ustTa (Hepa3Ae1rna t:iacT OT 
HaCT051lll,HSl rrpOTOKOJl), KOSITO e H3fOTBHJ1, 3a Aa SI o6S1CHS1Ba. T51 e IIOAIIHCaHa OT 25 KOJlerH, HO He 
AeJ1eraTH. HH)I(. f aHt:iOBCKH 3ano•ma Aa l.feTe .[{eK11apaU.H51Ta KaTo rrpeAH TOBa ce H3BHHH 3a 
HerrpHCTOHHOTO CH IIOBeAeHHe s Hat.JaJIOTO Ha Cb6paHHeTO. Tst rnacu, t:ie IIOAflHCaHHTe He ca CbrJiaCHH 
11 He rrpueMaT AOKJiaAa, qe He ca cornacHu c orrHTHTe Aa ce u.eHTpa1111311pa cpyHKU:HstTa Ha TK. CrropeA 
.[{eKJiapau.ustTa TO Ba ce e rrpeA11ara110 11 OTXB1>p11o rrpe3 2018r. OT HH)I(. EMHJl .6ouqes. IlopaAH 
Hec1>rnacue c pbKOBOACTBOTo Ha HnC KCC B .[{eKJiapau.HstTa ce ucKa ocTaBKaTa My. 

HH)I( . .[{HMHThp KyMaHOB, PK Coc)>H51-rpaA, ce H3Ka3a, t:ie H51Ma noBOA 3a ApaMa, Tosa ca 
rrpeAJ10)1(eHH51, o6Cb)l(,l(aT ce H ce rnacysaT, HHKOM Ha HHKOro HHlll,O He HaJlara. 

HH)I(. MapHH f epros CMSlTa, 'le rrpH'-IHHaTa 3a Hepa36upaHeTO Ha rrpeAJIO)l(eHHSITa e JIHIICaTa 
Ha HHq>OpMHpaHOCT. Tott rrpe.L(Jiara Aa ce rrpaBSIT WHpOKH o6Cb)l(AaHHSI BbB cJ>euc6yK HJlH 4pe3 Apyra 
IIJiaTq>O p Ma. 

HH)I(. MapuH HopAaHOB rrpeAJ10)l(H .[{eKJ1apau.11S1Ta Aa He ce rnacysa, HO HH)I(. 6oi1'-IeB Aa 
B3eMe AyMaTa, 3a .L(a 06SICHH, 3alll,OTO HeroBOTO e eAHHCTBeHOTO MMe KOHKpeTHO CIIOMeHaTO B 
.[{eKnapau.1rnTa. 

HH)I(. EMHJI .6oi1'-IeB, PK nnoBAHB, 06S1CHH, 'le rrpeAJIO)l(ettueTo MHHanaTa roAHHa e 611110 3a 
TeXHHqecKH eKcnepTHH CbBeTH K'hM PK H QY 3a o6eKTH 1, 2 H 3-Ta KaTeropm1, HO HHKora 3a 
u.eHTpan11311paHe Ha TK. 

HH)I(. HsaH 3naTeB, PK BapHa, Ka3a, qe OT cKopo e '-!aCT OT KHHn, HO CMSlTa qe aKo HCKaMe 
Aa 6bAeM yBa)l(aBaHH KaTO HH)l(eHepH e Heo6XO.L(HMO Aa XOAHM no Cb6paHHSI H Aa H3Ka3BaMe 
MHeHHeTO CH.  

HH)I(. .6orOMHJ1 .6anlfeB CMSITa, t.Je .[{eKJiapau.HSITa HMa HHq>OpMaTHBeH xapaKTep H He e 
Heo6xOAHMO Aa ce rnacysa. 

C TOBa H3Ka3BaHHS1Ta no .[{eKnapaU.HSlTa rrpHKJIIOlJHXa H He ce npHCThnH KbM rnacysaHe. 

CE,l(MA TOqKA OT ,l(HEBHIDI PE.I(, PA3HH: 

I1H)I(. MapHH f epros, KaTO npe.L(Ce.L(aTeJl Ha KoMHCHSITa ITO rrpe.L(JlO)l(eHHSITa, 3aS1BH qe HMa 
rrpeAJIO)l(eHHe Aa ce H3AaBa Pa3peweHHe 3a CTpOe)I( caMO cne,l( npeACTaBSlHe Ha YAOCTOBepeHHe OT 
KHHn, 'le ca crra3eHu MHHHManHHTe u.eHu. CnopeA Hero Tosa HstMa KaK Aa ce o6ocH0Be 3aKoHoBo. 
IlpeAJIO)l(eHHeTO He ce IIOAJIO)l(H Ha rnacysaHe. 

C TOBa AHeBHHSI peA ce H3Lfepna H c1>6paHHeTo Ha HnC KCC 6ewe 3aKpHTO B 17: 10. 

IlpeACeAaTen Ha HP Ha HTIC KCC: ...................... .. 
/ HH)I(. E. KpyMOB I

/ 
' 

-_/ IlpOTOKOJI'fHK: .... r. . --... . 
- / 

/ HH)I(. P. EorAaHosa / 
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