
РЕШЕНИЯ 

Приети на ОС на КИИП, 02 – 03 април  2016 г. 

1. ОС на КИИП приема предварително обявения дневен ред с разместването на 
точките (т. 11 – Избор на комисия по избора и комисия по предложенията – 
да отиде като т. 3). 
Гласуване: за – 275     против – 0    въздържали се – 1 

2. ОС на КИИП приема Регламента за работата на ОС без т. 12 
Гласуване: за – 293     против – 0    въздържали се – 1 
 

3. ОС на КИИП не приема т. 12 от Регламента, която гласи: „Когато Общото 
събрание на КИИП е изборно, в деня на събранието не се допуска издигане на 
кандидатури за изборни позиции. Редът за подаване на предложения и 
кандидатури е съгласно Инструкцията за провеждане на изборите в КИИП“ 
Гласуване: за – 84     против – 188    въздържали се – 26 
 

4. ОС на КИИП приема Комисията по избора да е от 9 члена. 
Гласуване: за – 255     против – 20    въздържали се – 16 
 

5. ОС на КИИП гласува състава на Комисията по предложенията: Иван Петков, 
Елка Милкова, Лъчезар Григоров, Даниела Добрева, Виктория Бързакова, 
Илка Симиджиева и състава на Комисията по избора: Свилен Иванов, Антон 
Христов, Надя Влаева, Гинчо Костов, Ангел Марков, Марин Йорданов, Михаил 
Тончев, Ясен Цветанов, Пламен Попов 
Гласуване: за – 318     против – 1    въздържали се – 0 
 

6. ОС на КИИП приема от всички отчетни документи да се четат извадки, а не 
целите документи, по преценка на изготвилите ги. 
Гласуване: за – 297     против – 0    въздържали се – 0 
 

7. ОС на КИИП приема прекратяване на изказванията по отчетните доклади 
 Гласуване: за – 238     против – 0    въздържали се – 0 
 

8. ОС на КИИП приема годишния финансов отчет на КИИП за    2015 г 
Гласуване: за – 247     против – 0    въздържали се – 1 
 

9. Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет на КИИП за 2015 г. 
Гласуване: за – 254     против – 0    въздържали се – 0 
 

10. Общото събрание приема Отчета за дейността на Контролния съвет на КИИП 
за 2015 г. 
Гласуване: за – 252     против – 5    въздържали се – 4 
 

11. Общото събрание приема Отчета за дейността на Комисията по 
дисциплинарно производство за 2015 г. 
Гласуване: за – 254     против – 1    въздържали се – 4 
 

12. ОС на КИИП освобождава ръководството на Управителния съвет и на 
Контролния съвет от отговорност. 
Гласуване: за – 258     против – 3    въздържали се – 0 
 

13. ОС на КИИП утвърждава бюджетите, приети на общите събрания на 
регионалните колегии за 2016 г. и приема бюджета на Централно управление 
за 2016 г. 
Гласуване: за – 256     против – 0    въздържали се – 1 



 

14. ОС на КИИП приема прекратяване на изказванията по разпределение на 
членския внос. 
Гласуване: за – 226     против – 40    въздържали се – 16 
 

15. ОС на КИИП приема предложението на Регионална колегия – Кърджали, за 
2017 г. за разпределение на членския внос в  съотношение 10:25:65  
Гласуване: за – 137     против – 101    въздържали се – 23 
 

16. ОС на КИИП приема размерът на членския внос за 2017 г. да остане 120 лв.  
Гласуване: за – 231     против – 38    въздържали се – 5 
 

17. ОС на КИИП приема следния окончателен състав на Комисията по избора: 
председател: Марин Йорданов и членове: Антон Христов, Надя Влаева, Гинчо 
Костов, Ангел Марков, Диана Братанова, Емил Бойчев, Зорница Петрова, 
Свилен Иванов. 
Гласуване: за – 273     против – 0    въздържали се – 4 
 

18. ОС на КИИП приема прекратяване на предложенията относно провеждане на 
изборите. 
Гласуване: за – 245     против – 5    въздържали се – 1 
 

19. ОС на КИИП отхвърля предложението за прекратяване процеса на подготовка 
и гласуване тази вечер до 19:00 часа. 
Гласуване: за – 90     против – 140    въздържали се – 11 
 

20. ОС на КИИП приема прекратяване на заседанието и продължаване работата 
на Общото събрание в неделя сутринта в 9,00 ч. 
Гласуване: за – 195     против – 6    въздържали се – 0 
 

21. ОС на КИИП задължава новия Управителния съвет за всички препоръки, 
записани в доклада на Контролния съвет, Комисията по дисциплинарно 
производство и финансовия одит, да се вземат мерки да бъдат изпълнени 
през новия отчетен период. 
Гласуване: за – 253     против – 2    въздържали се – 3 
 

22. ОС на КИИП задължава Управителния съвет да преработи Инструкцията за 
провеждане на избори в съответствие с измененията, които ще настъпят в 
новия Устав, като се засегне частта за провеждане и свикване на извънредни 
общи събрание. 
Гласуване: за – 266     против – 2    въздържали се – 5 
 

23. 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. 
Гласуване: за – 229     против – 29    въздържали се – 11 
 

24. ОС на КИИП приема, че измежду избраните с таен вот членове на 
Контролния съвет  ще утвърди с явно гласуване председателя на 
Контролния съвет. 
 Гласуване: за – 174     против – 0    въздържали се – 2 
 

25.  ОС на КИИП утвърждава инж. Ивайло Банов за Председател на Контролния 
съвет 
Гласуване: за – 179     против – 0    въздържали се – 0 
 


