
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 25.02.2020 г. 

 

Днес, 25.02.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Централния офис на КИИП се  

проведе заседание на Контролния съвет.  

Съставът на КС, избран на ОС на КИИП, проведено на 02 и 03 април 2016 г. е следният: 

Председател: инж. Ивайло Банов 

Членове:    инж. Константин Гочев 

     инж. Маргарита Тончева 

     инж. Георги Симеонов 

     инж. Здравка Стоилова 

     инж. Соня Велева 

    инж. Пейчо Пейчев 

Присъстват всички членове на КС. 

Водещ протокола инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП. 

Предварително предложеният дневен ред е: 

1. Информация във връзка с посещенията на членове на КС на общите събрания на 

регионални колегии; 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-001/18.02.2020 г. от група конструктори от РК 

София-град; 

3. Разни; 

4. Извършване проверка на дейността на Централния офис на КИИП. 

 Гласуване дневният ред:  ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Информация във връзка с посещенията на членове на КС на 

общите събрания на регионални колегии.  

Съгласно приетия график на заседанието от 24.01.2020 г. членовете на КС посетиха и 

присъстваха на общите събрания на някои регионални колегии на КИИП. 

Инж. Банов: на 19.02.2020 г. присъствах на ОС на РК Велико Търново заедно с инж. 

Каралеев. В обявения начален час събранието нямаше кворум и се изчака 1 час. 

Събранието протече нормално, без съществени забележки. Прави впечатление, че общо 

разходите от основна дейност на член от РК е 89,96 лв. Сумата е по-ниска от годишния 

членски внос, защото РК е свела до необходимия минимум разходите си, поради 

изплащане заем към ЦУ. Издигнаха се две кандидатури за председател на РК. За 

Председател на РК Велико Търново беше избрана инж. Евгения Кърджиева. ОС прие 

Зам.- председателят да бъде на ротационен принцип като се редуват председателите на 

регионалните професионални секции. 

Събранието на РК Плевен, проведено на 20.02.2020 г. беше делегатско, имаше кворум и 

започна в обявения час. Протече много стегнато и организирано. Разходите от основна 

дейност на член от РК е 122 лв., поради засилено обучение.  Издигнаха се две кандидатури 

за председател на РК. За Председател на РК Плевен беше избран инж. Стефан Лишковски. 
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Инж. Симеонов: На 21.02.2020 г. присъствах на ОС на РК Бургас. На събранието 

присъстваше и инж. Николчева – Зам.-председател на КИИП. В обявения начален час 

събранието нямаше кворум и се изчака 1 час. Събранието протече съгласно 

предварително обявения дневен ред. С болшинство, за Председател на РК Бургас беше 

избран инж. Душко Опърлаков. 

Инж. Стоилова: На 20.02.2020 г. се проведе ОС на РК Хасково. На събранието 

присъстваше и инж. Чипев – Главен секретар на КИИП. Събранието премина 

изключително стегнато. Представеният отчетен доклад беше компактен и конкретен. За 

Председател на РК Хасково беше избрана инж. Снежа Жекова, а за заместник-

председател – инж. Илия Иванов. 

ОС в РК Пловдив беше на 21.02.2020 г. Присъстваше и инж. Каралеев – Председател на 

УС на КИИП. В обявения начален час събранието нямаше кворум и се изчака 1 час. 

Запознах се с инж. Шишков – народен представител в 44-то Народно събрание. 

Събранието премина нормално. Имаше много предложения от залата. За председател на 

РК Пловдив беше избран за втори мандат 

Инж. Тончева: На 08.02.2020 г. присъствах на ОС на РК Кюстендил. Поради липса на 

кворум събранието се отложи с един час Събранието мина много спокойно. От офиса 

попълниха анкетната карта за проверка работата на колегията. За Председател на РК 

Кюстендил единодушно беше избран за втори мандат инж. Любомир Захариев.  

Инж. Велева: Бях в РК Кърджали, РК Смолян и РК Стара Загора. 

В Кърджали събранието беше на 07.02.2020 г. Поради липса на кворум се отложи с един 

час. За Председател на РК Кърджали беше избрана инж. Наташа Чичкова, а за Зам.-

председател – инж. Любен Бостанджиев. 

В предния мандат всички членове на РКС са били от секция КСС, но при сегашния избор 

тази нередност беше отстранена. 

ОС в РК Смолян се проведе на 14.02.2020 г. Тук първоначално също нямаше кворум и 

събранието се отложи с един час. За Председател на РК Смолян беше преизбран за втори 

мандат инж. Кабасанов. 

Събранието в РК Стара Загора, проведено на 19.02.2020 г. беше делегатско, имаше кворум 

и започна в обявения час. Преизбраха се за втори път Председателят и Зам.-председателят 

на колегията. Отпадна изборът на секретар, защото нямаше желаещи. Гост на събранието 

беше инж. Чипев. 

Инж. Пейчев: На 14.02.2020 г. бях на ОС на РК Сливен. Събранието протече много 

стегнато. Имаше общо четири кандидатури за Председател на РК. Гласуването беше 

тайно, съгласно изискванията на Устава, но никой не събра необходимите 50% + 1 от 

гласовете. Между първите двама се проведе балотаж и се получиха равен брой гласове. 

Понеже в Инструкцията за провеждане на избори в КИИП няма изрични указания за 

такава ситуация, се проведе втори балотаж, където спечели инж. Аврамов. 

ОС на РК Ловеч се проведе на 20.02.2020 г. Бяха издигнати две кандидатури за 

Председател на РК. Избраха инж. Ангелина Иванова Събева. 

ОС на РК Габрово се проведе на 21.02.2020 г. Поради липса на кворум се отложи с един 

час. Събранието премина стегнато. На самото събрание се издигнаха три кандидатури за 

Председател на РК. За Председател на РК Габрово се избра инж. Румен Матев, секция 

КСС. Колегията е с най-ниски разходи за заплати. 



 3 

Инж. Банов: Събранието на РК София-град се проведе на 18.02.2020 г. В обявения начален 

час събранието нямаше кворум и се изчака 1 час. Кандидатурите бяха, както следва: 

За Председател на РК: инж. Светослав Дренски и инж. Стефан Кинарев 

За Зам.-председател на РК: инж. Георги Кордов, инж. Свилен Иванов и инж. Николай 

Главинчев. 

За Секретар на РК: инж. Мария Стефанова 

Председател на Комисията по изборите беше инж. Георги Симеонов. 

За Председател на РК София-град беше избран инж. Стефан Кинарев, за Зам.-председател 

– инж. Свилен Иванов и за Секретар – инж. Мария Стефанова. 

Инж. Симеонов съобщи новоизбрания състав на КС към РК София-град: инж. Мария 

Попова, инж. Любомир Стефанов, инж. Константин Велинов. 

 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-001/18.02.2020 г. от група 

конструктори от РК София-град. 

С писмото се обжалва избора на делегати от секция КСС за ОС на РК София-град. 

Жалбоподателите твърдят, че е бил организиран контролиран нагласен вот чрез 

предварително подготвен списък от хора. 

Инж. Банов: В жалбата освен общи неща няма нито едно цитирано име и нито един факт. 

Не виждам какво КС може да изиска. 

Инж. Симеонов: подписалите се протестират срещу избора на делегати, които работят в 

УАСГ. 

Инж. Велева: Моето мнение е, че трябва да изчакаме проверката на КС към РК София-

град и тогава да се произнесем. 

Инж. Банов: В Закона е казано, че всеки член на КИИП има право да избира и да бъде 

избиран. 

Инж. Пейчев: В жалбата няма никакво искане към КС. 

Предложение за решение: КС прие да се изчака становището на КС на РК София-град 

за формиране на окончателно становище на КС. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Предложението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Разни. 

 Инж. Велева предложи т. 16 от Дневния ред на РОИОС на КИИП на 04-05.04.2020 

г. „Утвърждаване на избраните председатели на НПС като членове на Управителния 

съвет и председателите на КС и КДП“ да отпадне, защото според нея е в противоречие 

със ЗКАИИП. Т. 12 да стане: „Избор на Председател, Заместник-председател, Главен 

секретар, председателите на НПС за членове на УС, председател и членовете на 

Контролния съвет и председател и членовете на Комисията по дисциплинарно 

производство“. 

Инж. Пейчев припомни, че първоначално се избираха представител на НПС в УС и 

председател на НПС, като представителя на НПС в УС се избираше с тайно гласуване от 

ОС на КИИП. В последствие в Устава се премахнаха представителите на секция в УС и 

останаха само председателите. 
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Според инж. Велева, за да се изпълни законът, председателите на НПС трябва да се 

избират с тайно гласуване от ОС на КИИП. 

Инж. Симеонов каза, че в Инструкцията за изборите е посочено, че председателите на 

НПС се утвърждават от ОС на КИИП, а и практиката до сега е била такава. 

Беше поканен и инж. Каралеев да се включи в обсъждането. Той отбеляза, че 

разпоредбите на ЗКАИИП са общи за КИИП и КАБ, а уставите на двете камари уточняват 

и допълват закона. 

Беше представен екземпляр от бюлетината за избора през 2016 г., в която са вписани 

председателите на НПС за утвърждаване от ОС. 

Понеже не се стигна до консенсус по този въпрос, инж. Банов пое ангажимент да се 

консултира с адв. Драганова и да поиска писменото й становище дали утвърждаването на 

председателите на НПС от ОС на КИИП да е с тайно или с явно гласуване. 

 Относно отчетния доклад на КС за ОС – инж. Банов постави въпроса ще се прави 

ли ретроспекция на целия изминал мандат? 

Инж. Велева предложи в доклада да се отразят неизпълнените от УС препоръки на КС 

през времето на мандата. 

Коментира се текстът на декларацията за съгласие, попълвана от кандидатите за УС, КС 

и КДП. Инж. Пейчев и инж. Велева поискаха текстът да се разшири с членове от 

ЗКАИИП. 

Инж. Банов: Тъй като към момента са минали по-голяма част от ОС на регионалните 

колегии не би трябвало сега да се променят изискванията. 

 КС прие следващото заседание да се проведе на 20.03.2020 г. 

По т. 4 от дневния ред: Извършване проверка на дейността на Централния офис на 

КИИП. 

На членовете на КС бяха предоставени всички поискани от тях документи, които са на 

разположение в ЦО, за извършване на проверката. Резултатите от нея ще бъдат оформени 

в протокол. 

След приключване на проверката, поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше 

закрито в 16:00 часа. 

 

 

 

 

 

Председател на КС:     /п/    Протоколирал:         /п/                        

проф. д-р инж. Ив. Банов           инж. М. Цветкова 


