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РЕШЕНИЯ 

Приети на ОС на КИИП, 25 юни  2022 г. 

 

1. Да отпадне от дневния ред т. 15 за изменение на Устава. Да се замени с текста 

"Статут на инженер-проектанта в инвестиционния процес и заплащане на 

проектантския труд" 

Гласуване: за – 153     против – 81   въздържали се – 12 

2. Приемане промяна на текста на т. 3 от дн. ред - новият текст да гласи: "Промяна 

на Устава само в частта за провеждане на общи събрания и заседания на ръководните 

органи на КИИП онлайн." 

Гласуване: за – 175     против – 46   въздържали се – 14 

3. Приемане в дневния ред на ОС нова т. 10а - „Обсъждане на такси за разглеждане 

на документи“. 

Гласуване: за – 168     против – 37   въздържали се – 3 

4. ОС на КИИП приема дневния ред с направените промени.  

Гласуване: за – 194     против – 17   въздържали се – 4 

5. ОС на КИИП  приема регламент за провеждане на събранието. 

Гласуване: за – 184     против – 7   въздържали се – 6 

6. ОС на КИИП приема предложения състав на Комисията по предложенията:           

инж. Михаил Толев, инж. Красимир Маринов, инж. Румен Иванов, инж. Светлана 

Бакъшева, инж. Райна Кожухарова. 

Гласуване: за – 196     против – 10    въздържали се – 8 

7. ОС на КИИП приема включването на нов чл. 8 в Устава, който да гласи:  

Чл. 8 нов 

1. Всички органи на КИИП на национално и регионално равнище, постоянните и временните 

комисии и работните групи към тях с изключения на Общите събрания, могат да провеждат 

заседания дистанционно. 

2. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична 

обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на страната или част от нея, и 

когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или 

затрудняват провеждането на присъствени събрания, УС на КИИП може да насрочи Общите 

събрания да се провеждат дистанционно. 

3. Дистанционните Общи събрания не могат да бъдат изборни и на тях не могат да се правят 

промени в устава на КИИП. 

4. УС на КИИП до 2 месеца след приемане на т. 1 и т. 2 приема правилник за работа на 

дистанионните заседания и събрания. 

Гласуване: за – 199     против – 18    въздържали се – 5 

8. ОС на КИИП приема допълване Комисията по предложенията с инж. Франгов  

Гласуване: за – 192     против – 2    въздържали се – 1 

9. ОС на КИИП приема прекратяване на обсъжданията по представените доклади. 

Гласуване: за – 205     против – 4    въздържали се – 2 
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10. ОС на КИИП приема годишните финансови отчети на КИИП за 2020 г. и 2021 г.; 

отчета на Управителния съвет; отчета на КС и отчета на КДП. 

Гласуване: за – 192     против – 10    въздържали се – 8 

 

11. ОС на КИИП освобождава членовете на Управителния съвет от отговорност за 

изтеклата 2021 г. 

Гласуване: за – 166     против – 28    въздържали се – 18 

 

12. ОС на КИИП приема отпадане на таксата за разглеждане на документи. 

Гласуване: за – 115     против – 91    въздържали се – 10 

13. Гласуване членския внос за 2023 г. от постъпилите пет предложения (гласува се 

„за“ за всяко едно от тях) 

Гласуване: 150 лв.                 – за – 70 

  120 лв.                  – за – 52 

  20% от мин. р. з. – за – 24 

  25% от мин. р. з. – за – 44 

  180 лв.                  – за – 37 

14. Гласуване членския внос за 2023 г. между получилите най-много гласове от 

горното гласуване 150 лв. и 120 лв. 

150 лв.                 – за – 167 

    120 лв.                  – за – 5 

ОС на КИИП приема размер на членския внос  от 150 лв. за 2023 г. 

15. ОС на КИИП приема отчисление на 5% от целия членски внос на КИИП за общ 

бюджет на НПС. 

Гласуване: за – 178     против – 25    въздържали се – 12 

16. ОС на КИИП приема  разпределение на чл. внос, след приспадане на 5% за НПС, 

както следва: 25% ЦУ; 65 РК; 10% Солидарен фонд 

Гласуване: за – 169     против – 8    въздържали се – 9 

17. ОС на КИИП приема средствата от солидарния фонд  да постъпват  в сметката 

на ЦУ. Отпускането на средства за РК да става с решение на УС след  аргументирано и 

обосновано искане за дейности и мероприятия и доказване на липса на собствени 

средства (вкл. от резерви) за извършването им. Същият режим (решение на УС след 

обосновка) да бъде прилаган и за ЦУ.  

Гласуване: за – 124     против – 84    въздържали се – 12 

18. ОС на КИИП приема бюджета на КИИП за 2022 г. 

Гласуване: за – 195     против – 11    въздържали се – 11 

19. ОС на КИИП утвърждава избраният от ОС на НПС КСС председател на НПС 

КСС инж. Неделчо Ганчовски като член на УС. 

Гласуване: за – 176     против – 7    въздържали се – 9 
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20. ОС на КИИП не приема сключването на колективна полица «Професионална 

отговорност»  на строежите по ЗУТ за членовете на Камарата. 

Гласуване: за – 83     против – 92     

21. Удължаването на правомощията на лицата, упражняващи ТК по част 

„Конструктивна“ на инвестиционните проекти в секции КСС, ВС и ТСТС да става 

служебно след подаване на заявление от лицето по досегашния ред, без да се обсъжда от 

ЦКТК. ЦКТК да разглежда само документите на новите кандидати. 

Гласуване: за – 140     против – 4    въздържали се – 6 

22. ОС на КИИП възлага на УС да проучи и да разработи процедура за следене на 

обществените поръчки. 

Гласуване: за – 97     против – 27    въздържали се – 8 

23. ОС на КИИП възлага на УС да проучи и разработи проект за започване на 

продължаващо обучение. 

Гласуване: за – 110     против – 16    въздържали се – 8 

24. КИИП да информира държавните институции, възлагащи обществени поръчки 

по ЗОП, при определяне на цената за проектиране да се съобразяват с 

възнагражденията, посочени в Методиката за определяне на размера на 

възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в 

устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, в съответствие с чл. 29 ал. 

2 от ЗКАИИП. 

 Гласуване: за – 117     против – 4    въздържали се – 5 

25. ОС на КИИП подкрепя предложенията за промените в ЗОП относно 

инженеринга.  

Гласуване: за – 111     против – 6    въздържали се – 8 

 

 

Приложение – 26 страници с резултати от гласуванията 

 



Предложение:

Проба на системата за гласуване

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Предложение на РР на РК София-град  за промяна на дневния ред 
на ОС - Да отпадне точката, свързана с обсъждане на изменение на 
Устава и да бъде заменена със "Статут на инженер-проектанта в 
инвестиционния процес и заплащане на проектантския труд.

Voted : 246

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение за дневния ред - вместо т.3:

Приемане промяна в устава за провеждане на общи събрания и 
заседания на ръководните органи на КИИП онлайн.

Voted : 235 (70.8%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

10а – Обсъждане на такса за разглеждане на документи

Voted : 208 (62.7%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Приемане на дневния ред с направените изменения – т.3, т.10а и 
т.15

Voted : 215 (64.8%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Приемане на регламент за работата на събранието

Voted : 197 (59.3%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Избор на Комисия по предложенията в състав:

инж. Михаил Толев
инж. Румен Иванов
инж. Райна  Кожухарова
инж. Светлана Бакъшева
инж. Красимир Маринов

Voted : 214 (64.5%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение 2 – вносител инж. Михаил Толев:

Чл.8 от устава (нов) – предложение на инж. Михаил Толев

Voted : 222 (66.9%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Допълване състава на комисията по предложенията – инж. Георги 
Франгов

Voted : 195 (58.7%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Прекратяване на обсъжданията на представените доклади

Voted : 211 (63.6%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Приемане на годишните финансови отчети за 2020 г. и 2021 г.
Приемане на отчета на Управителния съвет
Приемане на отчета на КС
Приемане на отчета на КДП

Voted : 210 (63.3%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Освобождаване членовете на УС от отговорност

Voted : 212 (63.9%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Отпадане на такса за разглеждане на документи

Voted : 216 (65.1%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Определяне размера на членския внос за 2023 г.

Voted : 227 (68.4%)

A. 150 лв. 

B. 120 лв.

C. 20% от минималната работна заплата

D. 25% от минималната работна заплата

E. 180 лв.



Определяне размера на членския внос за 2023 г.

Voted : 224 (67.5%)

A. 150 лв.

B. 120 лв.



Предложение:
5% от целия членски внос от РК (100%) да бъде за бюджет на НПС

Voted : 215 (64.8%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Разпределение на бюджета на КИИП от останалите 95%:
ЦО – 25% 
Регионални колегии – 65% 
Солидарен фонд – 10%

Voted : 186 (56.0%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Средствата от солидарния фонд  да постъпват  в сметката на ЦУ /както до сега/, 
но да може да се борави с тях след решение на УС. При недостиг на средства на 
конкретни РК,  УС ще вземе решение да им се отпуснат средства от въпросния 
фонд, след аргументирано и обосновано искане за дейности и мероприятия и 
доказване на липса на собствени средства /вкл. От резерви/ за извършването 
им.
Същият режим /решение на УС след обосновка/ ще бъде прилаган и за ЦУ.

Voted : 220 (66.3%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Приемане бюджета на КИИП за 2022 г.

Voted : 217 (65.4%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Утвърждаване избраният от ОС на НПС КСС председател на НПС КСС
инж. Неделчо Ганчовски като член на УС

Voted : 192 (57.8%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Да бъде ли сключена колективна полица 
«Професионална отговорност» на строежите по ЗУТ 
за членовете на Камарата.

Voted : 175 (52.7%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ



Предложение за решение от НПС КСС: 
Удължаването на правомощията на лицата, упражняващи ТК по част 
Конструктивна на инвестиционните проекти в секции КСС, ВС и ТСТС 
да става служебно след подаване на заявление от лицето по 
досегашния ред, без да се обсъжда от ЦКТК. ЦК ТК да разглежда
само документите на новите кандидати.

Voted : 150 (45.2%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

УС да проучи и разработи процедура за следене на обществените
поръчки.

Voted : 132 (39.8%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

УС да проучи и разработи проект за започване на продължаващо
обучение.

Voted : 135 (40.7%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение от инж. Марин Йорданов:

КИИП да информира държавните институции, възлагащи
обществени поръчки по ЗОП, при определяне на цената за 
проектиране да се съобразяват с цените по себестойност от  
Методиката на КИИП, в съответствие със ЗКАИИП чл.29 ал.2

Voted : 126 (38.0%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



Предложение:

Общото събрание на КИИП подкрепя промените в ЗОП за 
инженеринга.

Voted : 125 (37.7%)

A. ЗА

B. ПРОТИВ

C. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


