
.Qo l-lpe4ceAarenn Ha VC aaKAVlll
r4Hx. MaprH leproa

Curnan

or Aoq. A-p. r4HH{. iloHxo [1euea, per.Ne L84

OrHocHo: Tpeeoxuoro cbcroflHhe Ha KIAU1

Vaaxaen v vtH>N. [eproe,

llonarau-1Nre Bw ce 100 AHvl cnoxoilcrere, 3a Aa ce 3ano3Haere c

aAMhHt4crparhBHara pa6ora e KIAVII r uefiHoro cbcroflHile B MoMeHra hsn hHaxa. 5es

cbMHeHrle Beqe cre Hanb,nHo HaflcHo c He3aB[AHoro, 6nx Ka3a,rl nnaqeBHo

HacneAcrBo, ocraBeHo Br or Heh3MeHHhfl qenh 12 rogulu raHAeM rHx. KrHapeB h

hHx. Ha,{eB r nphcbe4rtvlntt+ ce nocneAHrre 8 roAVHtA KbM Tflx l4Hx. Hapaneee. Vl to
He caMo vMt4Att<oBa a o6qecrBoro, ra{a n or opraHr3aq14oHHa r QruaHcoBa rnera,HLl

TOt{K14, a nMeHHO:

1. Kaxro Br e n3BecrHo, qacrHara Qr,rpnna Ha hHH{.Haqee CCUE envMulrpa
ycneuHo Kl4nn or yL{acrile e ECCE (EaponeilcKr4 cbBer Ha crpohrenHilre rHxeHepr).
Tam nnoxeAa qneHyBa caMo eAHa crpyKTypa or BcRKa crpaHa h e cav.{an roea e CChE

(Cutos Ha crpohrerHilre hHxeHeph e Sbaraphn). eA ecro Khh[1.

2. B nocneAHo BpeMe, c noMot{Ta Ha nHx. Kruapea CCt4E no uail-6e3qepeMoHeH

n Harbn HaqhH, Ha npaKThKa, il33eMa ot RAVII1 ra 4efinocrv1,3a Kohro Kannapara e

cb3AaAeHa e Stnraprn. OcseH cHr4MKhre (l-lpraa. 1) ,canno Karo eAt4H nphMep (l1pnn.2),

ce BhxAar hHx, Kruapee n vHH<. M. CreQanoBa or hnnero Ha Khhll. Ho xaro,{aenoee
ua CChE h 3aeAHo c Haqa,nH[Ka ch raM, ,rH]K. HaueB, .a,a ce 3aHhMaBar c 4efiuocr, KoflTo

He no3HaBar, He pas6rapar r,r eto6r.4e He e rflxHa pa6ora. Ha rash cHl4MKa, eArHcrBeHo
KoMnereHTHoro nhqe B Ta3h o6nacr e Aoq. A-p r4HH{. P. 3axapueBa il To caMo e o6aacrra
Ha crpol4Te,nHhre Marepranuuza6enexere, rn He e qleH Ha Khhll c [fi1.l, rrrfi Karo He

ce e 3aHilMaBana h He ce 3aHhMaBa c npoeKTilpaHe il ToBa ia npaen qecr. 3a paaarxa or
Hefl hHx. KrHapea v vH>t<. M. CreQaHoBa, Kor4To HflMar HrKaKBa npoeKTaHTcKa

npaKThKa,3a Koero cBrAerencrBaM or cbBMecrHara Hr pa6ora e YAC[, rnnar [1[1[

(nonyveno xax?). A aa hHx. Knnapea roBa e BhAHo 14 or nilcMeHoro My npr3HaHre B

noAaAeHara a Kl/iln aaro6rorpaQran. Ho ocaeH ToBa h ABaMara nporllBoycraBHo, Karo
q.neHoBe Ha CC[,'|5, 3aeMar us1opnu AnbxHocrn e KVIV|I1.



Уважаеми инж. Гергов, 

Очевидно безпомощността на КИИП пред инж. Кинарев, инж. Начев, 

инж. Г  Симеанов, инж М. Стефанова и др., я принизява до чисто регистрационен, 

чиновнически орган в техните очи. За съжаление не само там, а и в обществото. 

Оказва се, че всеки може да си присвои нашите права и да ни „представлява“ 

некомпетентно не само пред ЕС, но и в България. А ние сме длъжни само да 

плащаме членски внос. 

Основната причина за това е дългогодишното противоуставно присъствие 

на инж. Кинарев, инж. Начев, инж. Г. Симеонов и инж. М. Стефанова в 

ръководството на КИИП. Основният инструмент в техните ръце за манипулиране  

на изборите е т.н. „Мандатна комисия“. Тя е „изпълнителният“ им орган за 

осигурява неуставното им избиране. За сведение в (Прил. 3) са показани 

задължителните за изпълнение от тях решения №5 и 6 на ОС на КИИП от 2012 г. 

Те са обжалвани от инж. Начев в съда , но на три съдебни инстанции са 

потвърдени (Прил. 4) и са в сила. Обаче т.н. „Мандатна комисия“ под егидата на 

инж. Кинарев допуска членовете на ССИБ инж. Начев, инж. Кинарев, 

инж. Симеонов, до избор в ръководството на КИИП. Съгласно документите в 

прил. 4, това е умишлено престъпление по служба и подлежи на търсене на 

наказателна отговорност. Нещо повече: така наречената „Мандатна комисия“ е 

прикрила липсата на каквато и да е проектантска практика, камо ли 10 години на 

инж. Кинарев. Но за камуфлаж на това си действие и заблуда на ОС на КИИП по 

отношение на инж. Кинарев, първоначално „не признава“ 10 г. проектантска 

практика на инж. О. Атанасов, но после му ги „набавя“ (а той минава за човек на 

инж. Кинарев). Това също е престъпление по служба. 

Сега за случващото се в РК София град: 

Цялото ръководство : инж. Кинарев - Председател, инж. Свилен Иванов - 

Зам. председател и инж. М. Стефанова - Секретар е нелегитимно избрано, тъй 

като е „избрано“ в разрез с устава на КИИП, решенията на ОС на КИИП и 

триинстанционните решения на съда (Прил. 3). „ Изборът“ е станал чрез 

манипулиране, с помощта на организирана група от УАСГ (за което ще стане дума 

по долу), начело с инж. В. Костов, инж. Д. Димов, инж. М. Цанков. Инж.Кинарев и 

инж. М. Стефанова са членове на ССИБ (Прил. 3) и нямат никакъв проектантски 

стаж, а инж. Свилен Иванов не е освободен от финансова отговорност като бивш 

Зам. председател на РК София - град до 2012 г. 

  



 Сега за инж. Кинарев: 

1. Няма никакъв проектантски стаж, камо ли 10 г. съгласно изискванията на 

устава на КИИП. Това личи (както беше казано по горе) и от писменото му 

признание в подадената в КИИП автобиография. Къде е гледала 

доминираната от него „мандатна комисия“? 

2. Член е на ССИБ (Прил. 1 и 2), в нарушение на т. 5 от решението на ОС на 

КИИП от 2012 г. и съдебни решения на три инстанции (Прил. 4) и съответно 

няма право да бъде кандидат за изборна длъжност, а камо ли член на УС. 

3. Не е подал декларация за сътрудничество или не, с органите на ДС, 

съгласно изискването на решение т. 6 на ОС на КИИП от 2012 г. Началниците 

му в ССИБ инж. Начев и инж. Симеонов са подали деклерации. 

4. По време на Председателството на КИИП (два мандата) е сътрудничел на 

строителна камара, вероятно срещу заплащане. Това е за софтуерна 

дейност и вероятно нейната поддръжка продължава. Това е остър 

конфликт на интереси и се чудим, защо КИИП губи „територии на 

влияние“ и авторитет. 

5. Като член и реален ръководител на т.н. „Мандатна комисия“ сам 

проверява себе си и своите началници в ССИБ – инж. Начев и 

инж. Симеонов и както казах по-горе, „добавя“ липсващия проектантски 

стаж на инж. О. Атанасов, който минава за негово протеже. 

По голям конфликт на интереси и презрително отношение към 

истинските проектанти , едва ли може да има. 

 

Уважаеми инж. Гергов, 

От казаното по-горе е очевидно, че всеки член на КИИП, платил членския си 

внос за 2021 г., може да обжалва в съда, решенията ва УС и КС, поради наличието 

на нелегитимни членове в тях. Това няма нищо общо с обжалване на резултатите 

от проведените избори, тъй като ОС е работило уставно, но е манипулирано и 

подведено от т.н. „ мандатна комисия“ под егидата на инж. Кинарев. За това няма 

давност , а може да бъде сезирана и Прокуратурата. 

От финансова гледна точка всички плащания в РК София град (с изключение 

на режийните разноски и заплатите на назначените без избори служители) може 

да се окажат незаконни и с непредвидими  последици от това. 



 За да се избегнат вероятните многобройни дела и се съхрани КИИП, като 

сериозна и коректна институция като минимум е необходимо: 

 1.В РК София град,  да се проведат нови избори за Председател, Зам. 

Председател и Секретар. 

 2. Тъй като сме в пандемична криза, финансовите средства в РК София град 

(най-големите в КИИП) трябва да се считат за кризисен резерв на КИИП. За това 

всички нейни разходи с изключение на по-горе упоменатите, трябва да стават с 

одобрение на УС, зада не бъдат насочени към ССИБ. За целта УС може да 

упълномощи Председателя на КИИП. Така беше, когато Председател на КИИП 

беше инж. Ташков и всичко беше наред, а инж. Начев и инж. Кинарев, много 

добре помнят това. 

Само по този начин и при сериозно намалелия брой на членове на КИИП, 

платили членският си внос за 2021 г., ще се избегне повишаването на членския 

внос около 2 пъти, т.е. бихме се изравнили с архитектите – 240 лв. 

Както добре Ви е известно, като Председател на УС на КИИП инж. Кинарев 

водеше съдебни дела срещу избора на председателите на РК Варна и РК Русе за 

неспазване на устава на КИИП при избирането им. 

Сега въз основа на изнесените по-горе факти Вие трябва по същия начин 

да оспорите в съда неуставното и в разрез с Решенията на ОС на КИИП от 2012 г. 

избиране в ръководните органи на КИИП на инж. Кинарев, инж. О. Атанасов, 

инж. Г. Симеонов, инж. Свилен Иванов, инж. М. Стефанова. 

Ако не го направите всеки член с ППП (с платен членски внос за 2021 г.) 

има право да Ви потърси съдебна отговорност за ръководене на нелегитимен 

УС, включително и финансова отговорност за това. 

По тази причина моля и настоявам да включите разглеждането на този 

сигнал в дневния ред на следващото заседание на УС. 

PS. Поради некоректното и недопустимо обслужване от  сайта на РК София град  

на частната фирма ССИБ на инж. Начев от инж. Кинарев (също член на ССИБ), на 

сайта е наложено информационно затъмнение за мнения на членовете на КИИП, 

различни от неговото. 

 За това моля и настоявам гореизлженият сигнал да бъде публикуван на 

сайта на КИИП, за да може да се чуе мнението на колегията по него. Освен това и 

евентуално засегнати лица да могат да ми потърсят отговорност, като за отговор 

съм се подготвил документално. 



 Приложения: 

 1.Вече изпращаните и публикувани от ССИБ снимки на Начев, Кинарев, 

Г. Симеонов и М. Стефанова от някакви конгреси в Европа. 

 2. Публикувана обява и снимки за някакъв семинар, 19.11.2020 г. 

 3.Точки 5 и 6 от Решенията на ОС на КИИП от 2012 г. 

 4. Решение на първа и трета (окончателна) инстанция на съда. 

 Очаквам входящ № на сигнала! 

 18.01.2021 г.   С уважение: 

      /Доц. д-р инж. Йонко Пенев/ 

 

Приложение 1 

 

 

  



Приложение 2 

 



Приложение 3 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП 

Състояло се на 31 март и 1 април 2012г. 

В аулата на Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново 

ул. „Теодосий Търновски” №2 

 

На общото събрание на КИИП се взеха следните 

РЕШЕНИЯ: 

По т. 7 от дневния ред: 

1. Провеждане на общо събрание на КИИП за разглеждане и промени в устава на 

камарата 

не по късно от общото събрание през 2013г. 

2. Всички решения на УС да се съгласуват с юрист по време на приемането им. 

3. Да се спазват определените от УС срокове за изготвяне на протоколите с 

решенията от 

заседанията му и за публикуването им на старницата на камарата. Срокът е 15 

работни дни. 

4. До 30 май на секция ГПГ да се подменят печатите и удостоверенията и да се 

изпрати 

писмо до всички заинтересовани организации, че от тази дата важат само тези 

печати. 

5. Членове на ССИБ да не могат да заемат изборни длъжности в КИИП. 

6. Да се задължат кандидатите за изборни длъжности да подпишат декларация: 

първо, че не са участвали по закона за досиетата и второ са съгласни да бъдат 

проверени. 

  



Приложение 4.1 

Пояснение: Абревиатурата Д. М. Н. означава Димитър Милков Начев 

 



Приложение 4.1 (продължение) 

 



Приложение 4.2 

 



Приложение 4.2 (продължение) 

 



 



 

 


