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ПРОТОКОЛ № 185 

 

от неприсъствено извънредно заседание на УС на КИИП, проведено на 

15.10.2021 г. 

 

Днес, 15.10.2021 г. от 16:00 часа се проведе неприсъствено извънредно заседание 

на УС на КИИП през система Cisco Webex за онлайн видео-конферентна връзка. 

Съставът на УС, след проведеното Отчетно-изборно събрание на КИИП, 26-27 

септември 2020 г. и допълнен след ОС на РК Ямбол от 01.10.2021г., е следният: 

1 инж. Марин Гергов Маринов  Председател на УС на КИИП 

2 инж. Огнян Огнянов Атанасов  Зам.-председател на КИИП 

3 инж. Антони Стаменов Чипев  Гл. секретар на КИИП 

4 инж. Соня Никифорова Велева Председател на НПС ВС 

5 инж. Иван Костадинов Деянов  Председател на НПС ГПГ 

6 инж. Красимир Любенов Велинов  Председател на НПС ЕАСТ 

7 инж. Радостина Недялкова Богданова  и.д. Председател на НПС КСС 

8 инж. Георги Иванов Франгов  Председател на НПС МДГЕ 

9 инж. Михаил Димитров Толев  Председател на НПС ОВКХТТГ 

10 инж. Райна Бакунова Кожухарова Председател на НПС ТЕХ 

11 инж. Надежда Стефанова Парлъкова- Жекова  Председател на НПС ТСТС 

12 инж. Пламен Иванов Радев Председател на РК Благоевград 

13 инж. Душко Янев Опърлаков Председател на РК Бургас 

14 инж. Снежана Иванова Милева Председател на РК Варна 

15 инж. Евгения Николаева Кърджиева Председател на РК В.Търново 

16 инж. Борислав Петков Борисов Председател на РК Видин 

17 инж. Людмила Якимова Тодорова-Стоянова Председател на РК Враца 

18 инж. Румен Богомилов Матев Председател на РК Габрово 

19 инж. Янко Диамандиев Радев Председател на РК Добрич 

20 инж. Наташа Василева Чичкова Председател на РК Кърджали 

21 инж. Любомир Тодоров Захариев Председател на РК Кюстендил 

22 инж. Донка Пенчева Петкова Председател на РК Ловеч 

23 инж. Пламен Петров Иванов Председател на РК Монтана 

24 инж. Тодор Запринов Калоянов Председател на РК Пазарджик 

25 инж. Николай Христов Арнаудски Председател на РК Перник 

26 инж. Стефан Цеков Лишковски Председател на РК Плевен 

27 инж. Емил Михайлов Бойчев Председател на РК Пловдив 

28 инж. Светлана Божанова Христова Председател на РК Разград 

29 инж. Деян Великов Димитров Председател на РК Русе 

30 инж. Венелин Димитров Велев Председател на РК Силистра 

31 инж. Илко Желязков Аврамов Председател на РК Сливен 

32 инж. Георги Николов Кабасанов Председател на РК Смолян 

33 инж. Стефан Иванов Кинарев Председател на РК София-град 

34 инж. Николай Рафаилов Жечев Председател на РК София област 

35 инж. Стефко Бялков Драгов Председател на РК Ст.Загора 
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36 инж. Любен Младенов Христов Председател на РК Търговище 

37 инж. Снежа Вълчева Янева-Жекова Председател на РК Хасково 

38 инж. Красимира Вълчева Димова Председател на РК Шумен 

39 инж. Дженко Георгиев Дженков Председател на РК Ямбол 

По Устав, със съвещателен глас, в заседанието могат да се включат: 

  40.   инж. Георги Симеонов                    Председател на КС на КИИП  

  41.   инж. Серафим Александров         Председател на КДП                   

Инж. Радостина Богданова – и.д. Председател на НПС КСС е със съвещателен 

глас.  

В онлайн заседанието взеха участие 33 от общо 39 членове на УС. Не се включиха 

инж. Велева, инж. Богданова, инж. Франгов, инж. Матев, инж. Пенчева, инж. 

Аврамов. 

В заседанието взе участие адв. Мариана Якимова – юридически консултант на 

КИИП. 

По време на заседанието се направи аудио запис със съгласието на всички членове 

на УС на КИИП.  

Преди заседанието на всички членове на УС е изпратен проект на  
 

ДНЕВЕН РЕД на неприсъствено извънредно заседание на УС на КИИП – 

15.10.2021 г., 

начало 16:00 часа: 

 

1. Отменяне провеждането на обявените присъствени общи събрания на НПС и ОС 
на КИИП, 2021 г. 

         Докладва: инж. М. Гергов 
 

След като откри заседанието инж. Гергов съобщи какво е наложило свикването на 

този УС, а именно: 

 Заповед № РД-01-343/ 12.10.2021г. на Директора на Столична регионална 

здравна инспекция (СРЗИ), с която се преустановява провеждането на 

конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други 

обществени мероприятия в присъствена форма, изменена и допълнена в 

последствие със Заповед №  РД-01-344/ 13.10.2021г. 

 Доклад на Главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, 

изпратен до Министъра на здравеопазването, с който той предлага 

въвеждането на нови ограничителни мерки – забрана на всички масови 

мероприятия на закрито, за да се прекъсне предаването на корона вируса.  

 Изчерпаните финанси на Централно управление, което се дължи най-вече 

на неправилно структуриране на бюджета. 

В последвалите изказвания се посочиха доводи и за отмяна на ОС, и за неговото 

провеждане. 

Инж. Атанасов се изказа за отмяна на събранието. Той съобщи, че София е в тъмно 
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червената зона и е добре членовете на УС да се вслушат в съветите на експертите 

в областта на здравеопазването и  да се съобразят с предложенията им. 

Инж. Кинарев подкрепи инж. Атанасов. Той информира, че в РК София-град е 

направил допитване до делегатите и около 82% се притесняват да участват в ОС и 

са изказали нежелание да избират между поет ангажимент като делегат и запазване 

на здравето. 

Инж. Кожухарова още на миналия УС е гласувала против провеждане на 

присъствено ОС и сега поддържа това мнение. Не е изяснено кой ще проверява и 

каква е истинността на  сертификатите, които се изисква да представят делегатите.  

Според инж. Кожухарова при неприсъствено провеждане на ОС може да се 

гласуват три важни точки, които са свързани с приемане отчета на бюджета за 

2020г., приемане бюджета за 2021г. и приемане размерът на членския внос за 

2022г.   

Инж. Велинов предложи ОС да се отложи за пролетта на 2022 г. Изцяло подкрепи 

изказването на инж. Кожухарова. 

Инж. Пл. Радев: Да следваме разпоредбите на Устава. Към момента в него не е 

уреден въпросът за провеждане на неприсъствено ОС. Можем да си проведем 

събранието със съответно отлагане от 1 час, ако не се събере кворум в обявеното 

време. Централното ръководство трябва да направи анализ на последиците при 

непровеждане на ОС. Предлагам да се намери по-голяма зала, в която да се 

съберем, спазвайки изискванията за 30% запълваемост и 1,5 м отстояния. 

Инж. Арнаудски: Мисля, че ако се проведе събранието на обявените дати, няма да 

дойдат много хора, каквито и мерки да вземем. Според мен е по-добре да го 

отложим. 

Инж. Велинов предложи да се редуцира броят на делегатите като това, заедно с 

възможността за неприсъствено провеждане на ОС, залегне в Устава.  

Инж. Лишковски: Предлагам да се проведе ОС в камерен състав, около 30 души, 

като темите в дневния ред се разделят на задължителни по Устав и такива, които 

са свързани с оперативната работа и промените в Устава, за които е необходимо 

по-голямо представителство.  

Инж. Милева: Нагласата на колегията във Варна е за присъствено провеждане на 

ОС като се спази процедурата по Устава. Ако в обявения час не се събере кворум, 

събранието се отлага с 1 час и се провежда с присъстващите делегати. 

Инж. Кабасанов, инж. Стоянова, инж. Янко Радев изразиха мнение за 

неприсъствено провеждане на събранието. 

Инж. Атанасов: Във връзка с изказването на инж. Пл. Радев, мисля, че с бюджета 

няма да има проблем, защото общите събрания на регионалните колегии се 

проведоха и те са си приели бюджетите, а ЦУ е приело да харчи по 1/12 на месец 

от бюджета за миналата година. Относно избора на председател на НПС КСС – 

дейността може да продължи да се изпълнява от Заместник председателя. Остава 

да решим въпроса с членския внос за 2022 г. дали може да остане 120 лв. 
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Инж. Чипев: Предполагам, че хората вече са започнали да плащат членския си внос 

за 2022 г. Да преценим има ли поражения за дейността на КИИП, ако се отмени 

ОС. 

Инж. Гергов: Начинът на формулировка на текста на чл. 5.7. (1) т. 6 от Устава  дава 

възможност да остане приетият членски внос от предното ОС. 

Инж. Драгов: Становището на РК Стара Загора е членският внос за 2022 г. и 

разпределението му да се запази в стария си вид. 

Според инж. Велев трябва да има аргумент за отлагане на събранието. 

Инж. Гергов напомни, че ЦУ няма възможност да финансира присъствено ОС. Ако 

все пак се приеме такава форма на провеждане, разходите трябва да се разпределят 

между регионалните колегии. Предложението на инж. Гергов е за отлагане на 

събранието, за да не се рискува здравето на хората. 

Инж. Арнаудски счита, че трябва да се промени коренно разпределението на 

членския внос, за да не се стига до сегашната ситуация. Той подкрепи инж. Гергов 

за отлагане на събранието. 

Инж. Арнаудски представи и едно решение, прието от ОС на РК Перник: ЦР на 

КИИП и КАБ да излязат със съвместно писмо до кметовете на общини относно 

назначаването на главен архитект или главен инженер да става с публично обявен 

конкурс. 

Инж. Опърлаков: В Устава не е указан какъв е периодът, за който ОС приема 

бюджета.  

Той подкрепи колегите, изказали се за отлагане на ОС, поради причината, че се 

усложнява епидемиологичната обстановка в страната.  

Инж. Гергов предложи текст за гласуване: Отмяна на решението на УС от 

24.09.2021 г. за провеждане на ОС на НПС и ОС на КИИП на 30 и 31.10.2021 г. 
 
Гласували:  „За” – 24 
               „Против” – 6 

   „Въздържали се“ – 1 

Решение: УС приема отмяна на решението си от 24.09.2021 г. за провеждане 

на ОС на НПС и ОС на КИИП на 30 и 31.10.2021 г. 

 

Следващият текст, предложен от инж. Гергов за решение е отлагане на Общото 

събрание до подобряване на епидемиологичната обстановка в страната. 
 
Гласували:  „За” – 27 
               „Против” – 1 

   „Въздържали се“ – 3 

Решение: УС приема отлагане на Общото събрание до подобряване на 

епидемиологичната обстановка в страната. 

Относно провеждането на редовното заседание на УС, инж. Гергов допълнително 

ще информира членовете на УС. 
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Инж. Драгов напомни да се уведомят регионалните колегии, че членският внос за 

2022 г. запазва размера си от 120 лв.  

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 18:00 

часа. 

 

 

 

 

 

Председател на УС на КИИП   /п/                       Изготвил протокола     /п/ 

инж. Марин Гергов                                                  инж. Маринела Цветкова 

 

 

 


