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ОС на КИИП, 29 март 2015 г. 
 
 

 
РЕШЕНИЯ 

 
ПРИЕТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КИИП 

 
проведено на 29 март 2015 г. 
в “Аула Максима” – УАСГ 

 
 

1. ОС на КИИП избира за преброители: Надя Влаева, Владимир Линов, Асен 
Попадийски, Стоян Иванов, Николай Николов, Соня Ачанова, Томислав Атанасов, 
Кристиян Кирков, Ясен Цветанов, Мариян Петров, Димитър Манков, Даниел Вирчев, 
Ива Петкова. 

Гласуване: за – 305     против – 0    въздържали се – 0 
 
2. ОС на КИИП приема в дневния ред да се включи нова точка 12 : „Обсъждане 
качеството на проектиране на водноелектрическите централи”: 

Гласуване: за – 268     против – 23   въздържали се – 22 
 
3. ОС на КИИП не приема предложението т. 9 от дневния ред „Вземане на решение 
относно мандатността на Председателите на РК Варна и РК Русе” да отпадне. 

Гласуване: за – 99     против – 205   въздържали се – 19 
 
4. ОС на КИИП приема предварително обявения дневен ред, като се разместят местата 
на т. 4 и т. 5 и се включи нова т. 12: 

1. Доклад на Мандатната комисия 
докладва инж. Ив. Каралеев    

2. Отчет за дейността на Управителния съвет на КИИП за 2014 г. 
докладва инж. Ст. Кинарев 

3. Представяне на годишен финансов отчет за 2014 година         
докладва инж. Ст. Кинарев 

4. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2014 г.         
докладва инж. С. Александров 

5. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2014 година         
докладва инж. Цв. Тужаров 

6. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на КИИП за 
2014 година, отчета за дейността на Контролния съвет и отчета за дейността на 
Комисията по дисциплинарно производство  за 2014 година  
води инж. Ст. Кинарев 

7. Приемане годишния финансов отчет за 2014 година        
води инж. Ст. Кинарев 

8. Провеждане на избор за попълване състава на Управителния съвет на КИИП  
води инж. Ст. Кинарев 

9. Вземане на решение относно мандатността на Председателите на РК Варна и РК 
Русе 
води инж. Ст. Кинарев 

10. Определяне размера на встъпителната и годишна членска вноска за 2016 година и 
размера на отчисленията от приходите на Регионалните колегии  
води инж. Ст. Кинарев 



2 
 

ОС на КИИП, 29 март 2015 г. 
 
 

11. Приемане бюджета на КИИП за 2015 година    
докладва инж. Ст. Кинарев 

12. Обсъждане качеството на проектиране на водноелектрическите централи 
докладва инж. Д. Куманов 

13. Разни 

Гласуване: за – 311     против – 6   въздържали се – 5 

5. ОС на КИИП избира а Комисия по предложенията в състав: инж. Славея Асенева, 
инж. Илка Симиджиева, инж. Иван Каралеев 

Гласуване: за – 316     против – 1  въздържали се – 10 

6. ОС на КИИП приема регламент за провеждането на Общото събрание, както следва: 
 Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите.   
 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. Гласувалите 

„за“ трябва да са повече от 50 процента плюс един делегат от гласувалите.  
 Членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по 

дисциплинарно производство се избират с тайно гласуване.  
 Докладите да се сведат в рамките на пет, максимум десет минути, за да имам време 

за разисквания. 
 Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно максимум до пет 

минути. Изказвания се правят по реда на заявяване.  
 Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно максимум 

до две минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.  
 Процедурни предложения – максимум една минута.  
 Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване и се 

приемат с обикновено мнозинство.  
 Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на 

дневния ред.  
 Предложенията за решения на Общото събрание освен устно се формулират 

задължително писмено и се представят в Комисията по проекторешенията.  
 Право на глас имат само редовно избрани делегати, избрани от Общото събрание 

на съответните регионални колегии, и членовете на Управителния съвет, 
Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство.  

 Явното гласуване се извършва с делегатска карта, а тайното – с бюлетини. 

Гласуване: за – 330     против – 0 въздържали се – 3 

7. ОС на КИИП приема предложението на секция „ТСТС“ за издигане кандидатурата на 
инж. Асен Попадийски за член на УС. 

Гласуване: за – 255     против – 0 въздържали се – 1 

8. ОС на КИИП приема решение за прекратяване на изказванията по отчетните доклади 
за дейността на УС, КС и КДП за 2014 г. и годишния финансов отчет за 2014 г. 

Гласуване: за – 198     против – 1 въздържали се – 3 

9. ОС на КИИП приема отчетните доклади за дейността на УС, КС и КДП за 2014 г. 

Гласуване: за – 232    против – 0 въздържали се – 6 

10. ОС на КИИП приема годишния финансов отчет за 2014 г. 

Гласуване: за – 246    против – 0  въздържали се – 8 
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11. ОС на КИИП приема комисия по преброяването в състав: инж. Ирен Колева, инж. 
Наташа Николова и инж. Валентин Недев. 

Гласуване: за – 263   против – 0  въздържали се – 0 

12. ОС на КИИП приема решение гласуването с бюлетини по т. 8 от дневния ред да бъде 
прекратено в 14:30 часа. 

Гласуване: за – 271   против – 0  въздържали се – 0 

13. ОС на КИИП приема решение за прекратяване на дискусията по точка 9 от дневния 
ред 

Гласуване: за – 278   против – 2  въздържали се – 3 

14. ОС на КИИП не приема предложението Председателите на РК Варна и РК Русе да 
останат на местата си до края на настоящия мандат. 

Гласуване: за – 45   против – 237  въздържали се – 12 
 
15. ОС на КИИП приема следното решение: прекратява мандата на председателите на 
РК–Варна и на РК–Русе като членове на Управителния съвет и председатели на 
регионалните колегии. 

Гласуване: за – 237   против – 41  въздържали се – 18 
 
16. ОС на КИИП приема следното решение: при отпадане на някой от членовете на УС, 
неговото място се заема от съответния заместник, който участва в работата на 
Управителния съвет без право да гласува до следващото Общо събрание на съответната 
регионална колегия или Общо събрание на камарата. 

Гласуване: за – 239   против – 6  въздържали се – 12 

17. ОС на КИИП избира с тайно гласуване инж. Асен Попадийски за член на 
Управителния съвет по предложение на НПС „ТСТС”. 

Гласуване: за – 297   против – 3 въздържали се – 0 

18. ОС на КИИП касира избора на инж. Асен Попадийски за член на УС поради липса на 
10 години проектантски стаж, съгласно изискването на закона. 

Гласуване: за – 234   против – 5 въздържали се – 9 

19. ОС на КИИП приема решение членският внос за 2016 година да се запази на 120 лв. 

Гласуване: за – 258   против – 8 въздържали се – 0 

20. ОС на КИИП приема решение за прекратяване на обсъжданията относно размера на 
отчисленията от приходите на регионалните колегии. 

Гласуване: за – 248   против – 0 въздържали се – 0 
 
21. ОС на КИИП приема следното решение:  за 2016 г. солидарен фонд не се събира. 
Членският внос, събран от членовете на КИИП, се разпределя в съотношение 75:25 в 
полза на регионалните колегии 

Гласуване: за – 172   против – 90 въздържали се – 4 

22. ОС на КИИП приема бюджета за 2015 година 

Гласуване: за – 205   против – 0 въздържали се – 2 
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23. ОС на КИИП освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и 
председателят му. 

Гласуване: за – 197   против – 0 въздържали се – 0 
 
24. ОС на КИИП възлага на Управителния съвет в рамките на 60 дни да излезе с решение 
по въпросите, засегнати в двете писма на екологичните организации във връзка с 
проектирането на ВЕЦ-ове. 

Гласуване: за – 97   против – 0 въздържали се – 2 
 
25. ОС на КИИП приема решение да се подменят печатите, като всеки проектант плати 
сумата за подмяната на своя печат.  Подмяната да се извърши до началото на месец 
ноември 2015 г. 

Гласуване: за – 78   против – 8 въздържали се – 2 

 

 

 

 

 
 


