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РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  

на РК на КИИП - БУРГАС 

10.05.2022г. 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВАЖАЕМИ ГОСТИ 

Настоящото редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране – Регионална колегия Бургас се провежда 

съгласно чл. 5.2 (4) от Устава на КИИП във връзка с Глава 4, раздел II от 

ЗКАИИП (чл.27, ал.4, от ЗКАИИП). 

Искам да благодаря на колегите инженери – проектанти, които присъстват 

на събранията по професионални секции и сега са делегати на общото събрание 

на регионалната колегия. С отпадане на епидемичните мерки, но вземане под 

внимание натрупания страх РР на КИИП Бургас взе решение да се проведе 

общото събрание на регионалната колегия с делегатска квота 1:15. 

Вашето присъствието е свидетелство за коректно отношение към Камарата 

на инженерите и обсъждане на проблемите на професионалната организация. 

            

 И през изминалата 2021г. РК Бургас се запази като четвъртата по големина 

регионална колегия. Общият брой редовно отчетени членове е 710 към 

20.12.2021г. Повишен е броя на „редовно отчетени членове“ с 18 човека. 

Тенденцията, установила се през последните години е плавно намаляване на 

инженерите проектанти в регионалната колегия и за съжаление желанието да 

членуват в Камарата на инженерите на млади колеги, които да бъдат вписани в 

регистрите, след завършване на висшето си образование или желаещите  

инженери да се реализират професионално като проектанти са много малко. От 

друга страна предлагането на работа за проектанти на пазара на труда, дори в 
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Бургас е изключително ограничено. Данните за брой членове по професионални 

секции, както проектантските бюра и брой нови колеги по професионални 

секции – вижте от представеният слайд.   

         А. Регионално ръководство:  

          През изминалата 2021г. ръководството на Регионална колегия Бургас, беше 

в следния състав, който Вие добре познавате:  

1. Инж. Душко Опърлаков – председател; 

2. Инж. Кръстина Божинова – зам. Председател; 

3.  Инж. Веселин Миланов – председател на секция „Конструкции на 

Сгради  и Съоръжения“ (КСС); 

4. Инж. Лъчезар Ханджиев – председател на секция „Транспортно 

строителство, транспортни съоръжения“ (ТСТС); 

5.  Инж. Галина Евтимова – председател на секция „Водно строителство“ 

(ВС); 

6. Инж. Татяна Василева – председател на секция „Електротехника, 

Автоматика и Съобщителна Техника“ (ЕАСТ); 

7. Инж. Мери Терзиева – председател на секция „Отоплителна, 

Вентилационна, Климатична и Хладилна Техника, Топло и Газоснабдяване“ 

(ОВКХТТГ); 

8. Инж. Атанас Иванов – председател на секция „Геодезия, Приложна 

Геодезия“ (ГПГ); 

9.  Инж. Водослав Недялков – председател на секция „Минно дело, 

Геология и Екология“ (МДГЕ); 

10.  Инж. Минка Дуржанова – Тодорова – председател на секция 

„Технология“ (ТЕХ). 

ДЕЙНОСТИ: 

1. През изтеклата 2021г. бяха проведени 11 (единадесет) заседания на 

регионалното ръководство. Основните дейности на заседанията на РР са 

решаване на текущите въпроси, като на първо и най-важно в дейността е 

разглеждане и представяне на писмени становища по постъпилите искания за 
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членство и особено за вписване в регистрите за ограничена и пълна проектантска 

правоспособност и технически контрол по част конструктивна на инженерите 

проектанти.  

     През отчетния период се спазваха изискванията при разглеждане на 

заявленията за вписване в съответните регистри, съобразно „Наредба №2 за 

проектантска правоспособност“ на КИИП. Спазваше се практиката след 

подробно обсъждане всички заявления, независимо от положителното или 

отрицателно становище да се изпращат, окомплектовани съгласно изискванията 

на „Наредба №2 за проектантската правоспособност” в Комисията по регистрите 

на КИИП, която ги разглежда и изготвя протокол, представен за гласуване от 

Управителния съвет на КИИП. Определено считаме, че за РК Бургас, Комисията 

по регистрите (КР) и съответно Управителния съвет са уважавали мнението, 

отразено в документите за присъждане на проектантска правоспособност на 

колегите, членуващи в нашата регионална колегия. През изтеклата година имаше 

няколко особени случая за секции КСС, по отношение на вписаните в 

удостоверението специалностите и възможността какви части на проектите ще 

могат да проектират съответните колеги. Продължава практиката колеги да 

„замразяват“ своята правоспособност за повече от 3 години, или да не плащат 

никакъв членски внос. Съгласно „Наредба №2 за проектантската 

правоспособност“, след този срок не се възстановява съответната 

правоспособност и трябва да се кандидатства по общия ред. В тази връзка е 

наложително и поддържането на регистър на отпадналите членове, поради 

различни причини. За да бъдат вписани в този регистър, трябва да има 

съответния административен акт – решение на УС. Към 31.03. на текущата 

година регионалните колегии са длъжни да представят списъци с не платили и 

отпаднали членове и ги представят в ЦО за вземане на решение и включване в 

регистъра на отпадналите. Поради липсата на електронен регистър, всяка година 

има сериозни пропуски. Това съответно е основание за така нареченото 

възстановяване на членство, след няколко годишно не плащане на членски внос. 
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    През отчетния период към РК функционираше и Комисия по технически 

контрол по част конструктивна, в която се разглеждаха искания на членове на 

секция КСС км регионалната колегия за вписване в регистъра на лицата, 

упражняващи технически контрол по част конструктивна и съответно 

изпращаше документите в ЦКТК за окончателно разглеждане и представяне на 

УС. През настоящата година предстои подновяване на голям брой от 

удостоверенията за ТКК на членове на нашата регионална колегия. 

  В сайта на РК – Бургас са представени актуалните изисквания за 

окомплектоване на необходимите документи за Комисията по регистри и ЦКТК. 

  Удостоверенията за 2022г. са конвертирани в електронен вариант. 

Създаденият .pdf файл е подписан с електронен подпис на председателя на УС 

на КИИП и по ЗЕДЕП (Закона за електронния документ и електронния подпис) 

представляват цифров оригинал на удостоверенията. Същите бяха изпратени 

по електронните пощи на членовете на колегията, веднага след тяхното 

получаване от ЦО на КИИП, преди настъпването на 2022г. При разпечатването 

на хартия, удостоверението е с необходимите атрибути – подпис на 

Председателя на КР и електронен подпис на Председателя на КИИП. Съгласно 

решение на УС, удостоверенията не се подписват от Председателите на РК.   

           2. Друга основна дейност и задача на КИИП е издигането на 

професионално – техническото ниво на членовете й и в тази връзка програмата 

за обучение и повишаване на квалификацията е провеждана и реализирана 

основно в следните направления: 

 организирането на квалификационни курсове за повишаване 

квалификацията на инженер – проектантите по съответните професионални 

направления – организирани по професионални секции; 

 семинари, съпроводени с представяне на иновационни технологични 

решения и съоръжения на водещи български и чуждестранни фирми; 

 презентации на нови продукти на фирми; 

 дискусии с участници в инвестиционния процес за проблемите и 

намаляване на административната тежест в процеса; 
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   обществено обсъждане на предстоящи за въвеждане наредби, 

правилници и други подобни, регламентиращи проектантската дейност. 

           Независимо от усложнената обстановка вследствие пандемията от 

COVID-19, проведените семинари и презентации бяха онлайн или в електронна 

среда. 

          През 2021 г. бяха проведени представените на слайда мероприятия. 

          С оглед усложнената епидемиологична обстановка трябва да се потърсят 

варианти в това направление. В тази връзка има предложение от председателя на 

ПС „КСС“ инж. Миланов.  

          На следващия слайд са показани и планираните дейности през 2022г. 

предложени от регионалните събрания по професионални секции.  

          Работа на националните органи на управление на КИИП 

Ще Ви запозная накратко и с работата на националните органи на 

управление на КИИП – Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия по 

дисциплинарно производство и помощните комисии към тях.  Както знаете от 

2020г. ръководството на национално ниво е в състав: 

    - инж. Марин Гергов – Председател на УС от секция КСС; 

              - инж. Огнян Атанасов – Зам. Председател от секция ОВКХТГТ; 

              - инж. Антони Чипев – Главен секретар от секция ОВКХТГТ; 

              - инж. Георги Симеонов – Председател на КС от секция КСС; 

              - инж. Серафим Александров – Председател на КДП от секция ВС. 

          Помощни органи и постоянно действащи комисии към КИИП са: Комисия 

по регистри, член от РК Бургас е инж. В. Миланов от секция КСС, а член на 

ЦКТК и КНА (комисията по нормативни актове) е инж. И. Терзиев от същата 

секция. Инж. Никола Николов от секция „Технологии“ е член на КДП за втори 

мандат. С цел оптимизиране на организационната структура и с оглед 

извънредната епидемична обстановка заседанията на УС, КДП и КС се 

провеждат неприсъствено в интернет базирана платформа. Тези на КР и ЦКТК 

се провеждаха присъствено или дуално, съответно при спазване на 

противоепидемичните мерки. 
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          През отчетния период 2021г. бяха проведени 13 заседания на УС, от които 

един присъствен и останалите онлайн чрез платформата „CISKO WEBEX 

MEETING“.      

         За периода на работа на УС беше променена Инструкцията за провеждане 

на избори в КИИП. Има добавен нов член свързан със спазването на 

ограничителните мерки при събирането на хора при организиране на 

мероприятия. Нови членове в нея са: Общите Събрания  на Регионалните 

Колегии могат да бъдат проведи на делегатски принцип при квота до 1:45. 

Новото е, че членовете на УС, КС и КДП, Регионалните Ръководства на 

колегиите, Регионалните КС, са участници по право в ОС на РК, когато 

членуват в съответната РК, извън лицата определени от квотата.  

           След решение на УС НПС „ВС“ е определена като представител на КИИП 

и секцията е включена като пълноправен член на Българска асоциация на водите.                        

            Взето бе решение на заседание на УС за сключване на меморандум за 

сътрудничество между КИИП и Национално сдружение на общините в 

Република България, което вече е факт.   

            Работи се по обновяване на националния сайт на КИИП, както и има 

решение на УС, респективно сключен договор за изработка на национален 

електронен регистър на КИИП, чиято необходимост е доказана във времето на 

съществуване на Камарата. Забавата на регистъра води до сериозни пропуски, 

както и неточности при отразяване фактическото състояние на членуване в 

Камарата.  

            Предложението на РР на РК Бургас е да се създаде комисия или 

работна група от всички Регионални колегии, с цел представяне и 

отразяване в новия регистър на особеностите на КИИП, както и неговото 

реално тестване преди стартирането му. Такава комисия няма и това забавя 

реализацията на регистъра по възложения договор. Изготвянето и стартирането 

на действието на електронния регистър ще ограничи намесата на субективния 

фактор при поддържането и актуализирането на вменените на КИИП регистри 

от ЗКАИИП. 
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            След решение на УС ръководството и лично Председателят на КИИП се 

включиха в създадения координационен съвет на браншовите структури – 

КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и други в отрасъл строителството и с излязоха с общо 

предложение за промяна на ЗУТ и ЗКАИИП, което ще бъде внесено в НС. 

            В КИИП се обсъждат и след многократни заседания на КНА ще се 

разглеждат и внесат промени на предстоящото общо събрание на Устава на 

КИИП – основополагащ документ за дейността на Камарата.  

            Като член на УС на КИИП съм взел участие във всички заседания на УС 

през отчетния период. След проведените заседания съм информирал и запознал 

колегите от РР с темите, обсъждани на заседанията, взетите решения и позицията 

която съм отстоявал по отделни казуси, която е предварително обсъдена и 

съгласувана с колегите от РР на КИИП – РК Бургас. 

            Работа с администрации 

            Държавните и общински администрации търсят мнение и становище от 

КИИП единствено само когато има проблем, и трябва някой да бъде назован за 

виновен. Предварителни мнения и становища, т.е. ролята на коректив на 

специалисти от КИИП е неглижирана трайно от тези институции. Пример за това 

са становищата на КИИП, съвместно с КАБ, за ремонта на бул. „Демокрация“ и 

обсъждането на строителство на подземен паркинг пред Интер хотел „България“. 

           Представител на КИИП РК Бургас участва в защити пред дипломни 

комисии в Университет „Професор Д-р Асен Златаров“.  

           Представители на КИИП РК Бургас участваха в специализирания 

експертен съвет по устройство на територията при Община Бургас, относно: 

- генерален план за организация на движението на гр. Бургас; 

- в комитет за подбор на проектни предложения по Приоритет 1 по 

програма „Развитие на регионите 2021 – 2027г. 
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          Финансово състояние на КИИП РК – Бургас  

           Финансовата дисциплина е основното правило при разходване на 

средствата от бюджета на РК Бургас. Всички средства, които са изразходвани е 

след решения на Регионалното ръководство по законосъобразност и 

целесъобразност. Вследствие на спазване на горните принципи, финансовото 

състояние на КИИП РК Бургас е добро. 

           А. Основна (нестопанска) дейност – средства събрани от членски 

внос. 

         Ако направим сравнение на заложените стойности в бюджета за 2021г. 

ще видим, че при   

планирани приходи            96 220.67 лв. 

планирани разходи           112 322.25 лв. 

--------------------------------------------------------- 

Разлика:                          -  16 101.58 лв. 

                    През изтеклия отчетен период 2021г. са реализирани съответно : 

реални приходи                   98 922.12 лв. 

реални разходи                    91 375.60 лв.  

-------------------------------------------------------- 

Разлика:         + 7 546.52  лв. 

                    Рекапитулация на финансите от нестопанска дейност на РК на 

КИИП – Бургас към 31.12.2021г.: 

    Сметка 501 (каса) – касова наличност        1 184.36 лв. 

    Сметка 503 (банка) –  банкова наличност            285 879.11 лв. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

    Общо:                          287 063.47 лв 

 Забележка: в сумата 287 063.47 лв. е включен събрания авансово 

членски внос през 2021 за 2022 година в размер на 90 162 лв., като в тази сума са 

и неразплатените отчисления към централния бюджет, съгласно решенията на 

ОС на КИИП. 



9 

 

          Анализ на финансовата дейност 

 Посочените стойности за резултата от двете дейности показват, че приетия 

през 2021г. бюджет е балансиран и при изпълнението му спазени приетите 

рамки. Подробности за отчета на бюджета ще получите при представянето му в 

следващата точка от дневния ред на събранието. 

          Предстоящи дейности   

          В инвестиционния процес предстои реализиране на онлайн електронни 

процедури, създаване на електронни регистри, въвеждане на вътрешен и 

междуинституционален електронен документооборот. Респективно КИИП ще 

трябва да определи подхода за най-ефективно включване към електронните 

онлайн процедури в инвестиционния процес – обвързване на информацията от 

електронните регистри на членовете на КИИП с проектантска правоспособност 

с централизираните системи за електронно управление в сектора. 

          Предстои провеждане на обучения във връзка с повишаване на 

информираността за напредъка на дигитализация на строителния сектор и 

въвеждане на BIM на национално ниво. 

          Разбира се, предстои сериозна и отговорна работа по важния за колегите 

проектанти въпрос – определяне и прилагане на работещи механизми за спазване 

на определените в „Методика за възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги“, както и изпълнение от страна на Камарата на 

задължението, да намерим механизми за контрол на качеството на 

предоставяните от нейните членове проектантски услуги. Задачи, които винаги 

са били в „дневния ред“ на КИИП, но все още не са намерили адекватно решение. 

Сега ще се активизира комисията, отговаряща за тази методика. 

          Накрая ми позволете да благодаря от името на РР на всички колеги, които 

през изминалата година, въпреки тежката епидемиологична обстановка, 

отделиха от личното си време, за да бъдат съпричастни към цялостната дейност 

на КИИП. 

10.05.2022 г.                                     Бъдете здрави! Благодаря за вниманието! 

                                                           РР на КИИП – РК Бургас             


