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КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 
 

        РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  БУРГАС 

 

        гр. Бургас; к – с „Лазур” бл. 152 ет. 1 офис 3 - 4; тел. 056/841550; е-mail: kiip_bs@digicom.bg 

 

ДОКЛАД 
HA КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 2021г. 

 

 

Уважаеми колеги, 

 

Днес отчитаме дейността на регионалната колегия за изминалата 2021г. 
Контролния съвет е работил в тричленен състав: 

инж. Весела Добрева - председател 

и членове: инж. Димитър Казанджиев и инж. Стоян Тодоров 

Регионалния контролен съвет следи за законосъобразността на решенията на 
Регионалното ръководство, за съответствието им с Устава на КИИП и за 
тяхното изпълнение и за законосъобразното и целесъобразно изразходване 
на средствата от бюджета на Регионалната колегия. 

При заседанията на регионалното ръководстство на КИИП Бургас са 
участвали преставители на контролния съвет, изразявали са становища no 
разглежданите проблеми и са подпомагали своевременното вземане на 
съгласувани решения no дейността и възникнали проблеми. 

Заседанията на регионалното ръководство са провеждани редовно и са 
протоколирани, като за изминалия период са проведени общо 11 заседания. 

3а изминалата година Контролния съвет констатира: 

• Спазвано е изискването за 2/3 кворум при вземане на решения. 

• Взетите решения са законосъобрази и в съответствие със Закона за 
камарата на архитектите и инженерите в инвестционното проектиране и 
Устава на КИИП. 

• Документите са преставяни в определените срокове пред Комисията no 
регистрите и Централната комисия за оправомощаване с технически контрол 
на КИИП, придружни от протоколите от заседанията на ръководството. 
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• Счетоводната отчетност в колегията е водена съгласно вътрешните 
правила на КИИП. Всички постъпления в колегията са no банков път, като за 
всички приходи своевременнно са издавани данъчни фактури. Във връзка с 
регламента за защита на личните данни фактури за заплатения членски внос 
се издават само при писмено поискване, заявено предварително. За 
приходите от стопанската дейност на регионалната колегия се издават 
данъчни фактури, а за постъпленията от членски внос, за които не са 
поискани фактури се издават сметки. 

Счетоводното обслужване на КИИП се извършва от счетоводна къща 
„Прециз", която изготвя баланса и отчета за приходи и разходи в съответствие 
с действащите счетоводни стандарти и утвърдените форми за вътрешна 
отчетност на КИИП. 

Всички направени разходи са съгласувани и приети с гласуване от 
ръководството. За всяко мероприятие има приети план-сметки. 

Правилното разходване на средствата е проследявано от контролния съвет. 

Контролния съвет не е установил документални нарушения, незаконни и 
нецелесъобразно извършени разходи 

• Постъпили жалби към Контролния съвет на РК на КИИП –гр. Бургас: Няма 

Чрез РК Бургас до КС на КИИП има подадени две жалби против решения на 
Комисията по регистрите и Управителния съвет на КИИП. Жалбите са 
подадени от инж. Румен Геренски. 

 

 

инж.В.Добрева  

Председател на КС  

на РК на КИИП Бургас 

 


