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ИНСТРУКЦИЯ № 3 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ В КИИП 

Чл. 1. С тази Инструкция се определят условията и редът за провеждане на 

избори в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). 

Чл. 2. (1) Общите събрания (ОС) са органи на КИИП: 

(2) ОС на КИИП са: 

 1. ОС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (ОСК); 

2. ОС на регионалните колегии на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране (ОСРК); 

3. ОС на Националните професионални секции (НПС) в Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране (ОСНПС). 

Чл. 3. (изм. решение на УС (РУС) от 31.01.2009 г.) Общите събрания са редовни и

извънредни: 

1. Редовните ОС се провеждат ежегодно. 

2. Извънредните ОС се свикат по реда, посочен в Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и на Устава на Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране. 

3. Редовното Общо събрание на КИИП се провежда до 31 март на съответната 

година. 

4. Редовните общи събрания на регионалните колегии на КИИП се провеждат до 1 

март на съответната година. 

Чл. 4. (1) ОС се провеждат в състав, който осигурява ефективна и ползотворна 

работа на делегатите. 
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2) (изм. РУС от 19.12.2011 г.) ОСК се провеждат като делегатски при квота 

на представителството от 1:25 от редовно отчетените членове към 20 декември на предходната 

година (съгласно изискванията на чл. 3.3, т.3 от Устава на КИИП) . 

(3) (изм. РУС от 31.01.2009 г.) Членовете на УС, на Комисията по 

дисциплинарно производство (КДП) и на Контролния съвет (КС) на КИИП са участници по 

право в ОСК, извън лицата определени от квотата по ал. 2. 

(4) (изм. РУС от 19.12.2011 г.) При брой на членовете в една регионална 

колегия над 200, Общо събрание на Регионалната колегия може да се провежда на делегатски 

принцип, като делегатите се избират на Общи събрания на Регионалните професионални 

секции при квота до 1:25. 

(5) Членовете на УС, Регионалните ръководства (РР), КДП и КС са 

участници по право в ОСРК, когато членуват в съответната РК. 

(6) (изм. РУС от 28.09.2007 г.) При брой на членовете на НПС над 100,

ОСНПС могат да се провеждат като делегатски събрания при квота до 1:25. 

7) (изм. РУС от 31.01.2009 г.) Членовете на УС, КДП, КС и на 

ръководствата на НПС са участници по право в ОСНПС, когато членуват в съответната 

национална професионална секция. 

(8) Размерът на квотите се определя от съответните ръководни органи 

(УС, РР,НПС) и се обявява публично чрез официалния информатор на КИИП за ОСК и ОСНПС.

(9) (изм. РУС от 31.01.2009 г.) ОСРК и ОСНПС се провеждат като 

делегатски при квоти на представителство съгласно ал. 4 или ал. 6 на база редовно отчетените 

членове към 20 декември на предходната година (съгласно изискванията на чл. 3.3, т. 3 от 

Устава на КИИП). 

Чл. 5. За първото редовно общо събрание на камарата се приема квота 1:15 за 

всички редовно отчетени членове в съответните областни колегии към 05.03. 2004 г. 

Чл. 6. (1) Подготовката и провеждането на ОСК се възлага на Техническа 

комисия, назначена от действащия председател на УС най-малко един месец преди датата на 

провеждане на събранието. 

(2) (изм. РУС от 31.01.2009 г.) Подготовката за провеждането на 

ОСРК/ОСНПС се извършва от съответните ръководства на РК/НПС най-малко един месец 

преди датата на провеждането на съответното ОС. Адресът за кореспонденция със 

съответните ръководства се обявява в официалния информатор на КИИП и на интернет 

страницата на камарата. 

(3) ОС е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на 

кворум, ОС се отлага с един час за ОСК/ОСРК и половин час за ОСНПС, след което се 

провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. 
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(4) Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство - повече от 

половината от гласувалите, освен в случаите, когато се изисква квалифицирано мнозинство, 

при което се спазва правилото за падащия кворум. 

(5) Изборът на членове на УС, Контролен съвет и Комисията по

дисциплинарно производство става с тайно гласуване. 

(6) Изборът на Регионални ръководства и Ръководства на националните 

секции може да бъде таен или явен по решение на ОСРК, респективно ОСНПС. 

Чл. 7. (1) УС се състои от Председател, Заместник председател, Главен секретар, 

осем представители на националните професионални секции и Председателите на 

регионалните колегии на КИИП. 

(2) (изм. РУС от 19.12.2009 г.) Отпада 

(3) (изм. РУС от 19.12.2009 г.) Отпада 

(4) Председателят, заместник председателят и главният секретар на УС 

се избират с тайно гласуване с повече от половината от подадените гласове. При това: 

1. Когато  нито един от кандидатите за Председател, Заместник председател 

и Главен секретар не събере повече от половината от подадените гласове се провежда 

балотаж между двамата кандидати, получили най-много гласове; 

2. Когато единият от двамата кандидати се откаже писмено пред изборната 

комисия от участие, тогава в балотажа взема участие следващият кандидат, получил най-

много гласове; 

3. Когато всички кандидати с изключение на един се откажат от участие в 

балотажа, то същият се провежда с единствения кандидат; 

4. На балотажа се гласува само за един от кандидатите. Белите бюлетини или 

бюлетините, в които е гласувано за повече от един кандидат, са недействителни; 

5. Балотажът може да се проведе в следващ ден от ОСК при спазване 

принципа на падащия кворум; 

6. За избран се счита този, който е получил одобрение с повече от 

половината от валидните бюлетини 

Чл. 8. (1) Председателят, Заместник председателят и Главният секретар не могат 

да бъдат членове на една и съща професионална секция. 

(2) В случай, че след избора по чл. 7, ал. 4 и тримата кандидати по ал. 1 са 

от една и съща секция, за мястото на получилия по-малко гласове кандидат за Заместник 

председател или Главен секретар се провежда балотаж между двамата кандидати от други 

професионални секции, участвали в първото гласуване по чл. 7, ал. 4, неизбрани, но получили 

най-голям брой гласове. 

Чл. 9. Представителите на професионалните секции се избират от ОСК с тайно 

гласуване измежду двамата кандидати, получили най-много гласове при проведени гласувания 

в отделните професионални секции. За избран се счита кандидатът получил по-голям брой 

гласове от ОСК. 
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Чл.10. (1) Председателите на регионалните ръководства на КИИП се избират от 

ОСРК с тайно гласуване с повече от половината от подадените гласове при условията на чл. 7,

ал. 4. 

(2) (изм. РУС от 19.12.2011 г.) Отпада 

(3) При избрани Председател, Заместник председател и Секретар от 

една и съща секция се процедира по реда на ал. 2 от чл. 8. 

(4) Представителите на професионалните секции в регионалните 

ръководства се избират на събрание на съответната професионална секция и се утвърждават 

от ОСРК. 

(5) Изборът и утвърждаването по ал. 2 и ал. 3 става явно или тайно по 

решение на ОСРК. 

Чл. 11. (1) Контролният съвет и Комисията по дисциплинарно производство се 

състоят от Председател и шестима членове и се избират от ОСК с тайно гласуване, като за 

избрани се считат седемте кандидати от различни професионални секции, получили повече от 

половината от подадените гласове. 

(2) Изборът става при условията на ал. 4 от чл. 7. 

Чл. 12. Към регионалните колегии се избират контролни съвети от трима членове, 

от различни професионални секции, които излъчват председател по собствен регламент. 

Чл. 13. По време на провеждането на избори се приемат единствено самоотводи.

Чл. 14. (1) Мандатът на член на ръководство (УС, РР, НПС) се прекратява при: 

1. Оставка; 

2. В случай, че не отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 3 от ЗКАИИП; 

3. Когато са налице обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 и/или ал. 4 от ЗКАИИП; 

4. Смърт. 

(2) (изм. РУС от 31.01.2009 г.) Отпада 

Чл.15. (1) При прекратяване на мандата на член на УС, РР или РНПС, неговото 

място се заема от лице, избрано по реда на избора на лицето с прекратения мандат. 

(2) Избор по реда на ал. 1 се провежда в извънредно събрание, в случай, 

че до Общото събрание по чл. 3, т. 1 остават повече от шест месеца. 

(3) До провеждане на събрание за избор на нов член правомощията му се 

поемат от: 

1. Заместник-председателя; 

2. От лице, избрано за временно управляващ от колективния орган; 

(4) Съответното ръководство в едномесечен срок от прекратяването на 

мандата приема решение за свикване на извънредното Общо събрание. 

(5) В случай, че Ръководството на РК или на НПС не свика Общо 

събрание в предвидения срок, УС на КИИП има право да определи комисия, която да свика 

съответното Общо събрание. 

Чл.16.(1) Изборите се провеждат от комисии по избора, избрани от ОС. 
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(2) (изм. РУС от 31.01.2009 г.) Комисиите по избора се състоят от 

Председател и членове (до 24 души),които са делегати на съответното ОС.Когато за 

преброители в залата се използват лица от администрацията на КИИП(централен офис или 

офиси на РК) или други лица,нечленуващи в КИИП,те не се включват в състава на комисиите 

по избора. 

(3)  (изм. РУС от 31.01.2009 г.) Председателят и членовете на комисията 

по избора се определят от общото събрание. 

Чл. 17. Броят на избирателните секции и урни се определя предварително от 

съответното ръководство, което обезпечава и материалите и условията за провеждане на 

избора. 

Чл. 18. (1) Комисията по избора изготвя протокол за резултатите от избора и го 

докладва пред ОС. 

(2) При провеждане на таен избор комисията пакетира бюлетините и ги 

предава на председателя на общото събрание, заедно с протоколите от избирателните секции.

(3) Протоколите от изборите за ръководни органи на регионалните 

колегии и националните професионални секции се изпращат в УС на КИИП заедно с 

протоколите от общите събрания, като копия от тях се съхраняват в архива на регионалните 

ръководства или националните професионални секции. 

Преходни разпоредби: 

§1. Тази инструкция се издавана основание чл. 5.2, ал. 3 от Устава на 

КИИП и е приета от УС на КИИП на 31.03.2004 г. и е изменена с РУС от 28.09.2007 г.  

§2. Изменения, допълнения и указания по прилагането на инструкцията се 

правят от УС на КИИП. 

§3. Настоящата инструкция е изменена с решение на Управителния съвет

на КИИП, взето с Протокол № 43/25.01.2008 г. 

§4. Настоящата инструкция е изменена с решение на Управителния съвет 

на КИИП, взето с Протокол № 54/30.01.2009 г. 

§5. Настоящата инструкция е изменена с решение на Управителния съвет

на КИИП, взето с Протокол № 85/19.12.2011 г. 
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