
ПРОТОКОЛ № 7 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 21.07.2017 г. 

 

Днес, 21.07.2017 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Централния офис на 

КИИП се  проведе заседание на Контролния съвет.  

Съставът на КС, избран на ОС на КИИП, проведено на 02 и 03 април 2016 г. е 

следният: 

Председател: инж. Ивайло Банов 

Членове:    инж. Константин Гочев 

     инж. Маргарита Тончева 

     инж. Георги Симеонов 

     инж. Здравка Стоилова 

     инж. Соня Велева 

    инж. Пейчо Пейчев 

Присъстват 6 от общо 7 членове на КС. 

Отсъства инж. Георги Симеонов. 

Поради ангажираност адв. Даскалова  не присъства на заседанието, но беше 

изпратила становище по жалбите. 

Дневен ред: 

1. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-010/27.06.2017 г. от инж. Светослав Пламенов 

Димитров; 

2. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-011/05.07.2017 г. от инж. Павел Ленинов 

Донев; 

3. Разглеждане заявление до КС от 1.06.2017г. от инж. Диан Стоянов Стоянов; 

4. Разглеждане заявление до КС от 1.06.2017г. от инж. Марин Михайлов Кандов; 

5. Разглеждане жалба до КС от 29.06.2017г. от инж. Марин Михайлов Кандов; 

6. Запознаване с Констативен протокол от 23.06.2017г. от комисия в състав инж. 

Пейчо Пейчев и инж. Соня Велева; 

7. Разни. 

Гласуване на така предложения дневен ред. 

Гласували: За – 6 

           Против – 0 

           Въздържали се – 0 

Дневният ред се приема. 

Преди разглеждането на жалбите инж. Банов прочете общите указания на адв. 

Даскалова: 

 За да бъдат разгледани жалбите от КС следва да се установи, че са подадени в 

срок – 14 дни от получаването на писмото с отказа на УС. 

 Следва да се провери дали текстът в писмата с откази отговаря на текста в 

протокола на УС. 



Инж. Банов след проверка на сроковете по жалбите е установил, че при всички е спазен 

законовия срок. 

По т. 1. от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-010/27.06.2017 г. от 

инж. Светослав Пламенов Димитров. 

Инж. Банов припомни случая с инж. Светослав Димитров. Той е обжалвал отказ 

на УС от 25.11.2016 г. за вписването му в регистъра на проектантите с ОПП по 

част ОВКХТТГ. 

КС е разгледал жалбата му на заседанието си на 07.03.2017 г. и е приел следното 

решение: връща документите на инж. Светослав Димитров в УС за 

преразглеждане, след като е установено несъответствие между мотивите за 

отказ, посочени в решението на УС и мотивите, цитирани в уведомителното 

писмо изх. № КИИП-КР-002/31.01.2017 г. до инж. Димитров. 

Съвсем аргументирано УС отново отказва вписването му в регистъра на 

проектантите с ОПП по част ОВКХТТГ. Инж. Димитров отново обжалва отказа 

пред КС. В дипломата му с ОКС „бакалавър“ има една дисциплина „Отоплителна 

и хладилна техника“ с хорариум 30 часа лекции и 15 часа упражнения. Това е 

всичко, което е изучавал по специалността, но това е общо техническа 

дисциплина, която дава само общи познания. 

Предложение за решение: КС приема решение, че отказът на УС за вписване 

в Регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност по 

част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло-и 

газоснабдяване“ на инж. Светослав Димитров е постановен правилно и 

законосъобразно и следва да остане в сила. 

Гласували: За – 6 

           Против – 0 

           Въздържали се – 0 

Предложението се приема. 

По т. 2. от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-011/05.07.2017 г. от 

инж. Павел Ленинов Донев. 

Инж. Донев притежава ОПП по част „Електрическа“ в секция ЕАСТ и 

кандидатства за ППП по същата част. УС, на заседанието си на 28.04.2017 г., 

отказва вписването му в регистъра за ППП поради липса на 2 години трудов стаж 

като проектант и липса на 4 години проектантски стаж на свободна практика по 

част „Електрическа“, съгласно изискванията на Наредба 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП, 

за което той е уведомен с писмо изх. № КИИП-ЦУ-169/29.06.2017 г. 

Членовете на КС се запознаха с приложените документи. При дискусията се 

оформиха две мнения. Според инж. Здравка Стоилова и инж. Маргарита Тончева 

трябва да му се даде ППП. 

Инж. Ивайло Банов, инж. Соня Велева, инж. Константин Гочев и инж. Пейчо 

Пейчев считат, че инж. Донев трябва да изчака да се изпълнят четири години като 

проектант с ОПП и тогава да кандидатства за ППП. 



Инж. Банов се консултира по телефона и с инж. Опърлаков - Председател на РК 

Бургас. Мнението на инж. Опърлаков е категоричен да не се зачита трудовия стаж 

като проектантски и да не се дава ППП на служители, назначени с код  № 7245 

2001 по НКПД, съответстващ на длъжност „Електромонтьор“. 

Предложение за решение:  КС потвърждава решението на УС на КИИП за 

отказ от вписване в регистрите на проектанти с ППП на инж. Павел Ленинов 

Донев. 

Гласували: За – 4 

           Против – 2 

           Въздържали се – 0 

Предложението се приема. 

По т. 3. от дневния ред: Разглеждане заявление до КС от 01.06.2017 г. от инж. Диан 

Стоянов Стоянов. 

Инж. Диан Стоянов е подал заявление до КС чрез РК Стара Загора. В регионалната 

колегия заявлението е входирано под № 33/01.06.2017 г. В деловодството на КС то е 

заведено под № КИИП-КС-014/07.07.2017 г. Заявлението съдържа само констатация, че 

е изтекъл законоустановения срок за произнасяне от страна на УС и поради тази причина 

инж. Стоянов моли да му се присъди ППП. 

Инж. Стоянов е кандидатствал за ППП по Части: „Транспортно строителство и 

транспортни съоръжения, Организация и безопасност на движението и Конструктивна 

на транспортни съоръжения“. Документите са му разгледани от КР на 16.11.2016 г. с 

предложение до УС за вписване в регистрите за ППП. Те са разгледани на два 

управителни съвета – Протокол УС №133/25.11.2016 г. и Протокол УС №134/27.01.2017 

г. И за двете решения на УС не са му изпратени уведомителни писма. С писмо № КИИП-

КР-006/24.04.2017 г. са му поискани допълнителни доказателства. Изпратени са и писма 

до НАЦИД, Агенция за акредитация и МОН с молба за съдействия по казуса, но до 

момента няма отговор от нито една от тези институции. 

Инж. Велева: Изводът е, че не се уведомяват хората за решенията на УС. 

Много внимателно се разгледаха всички представени документи. Установи се, че 

дипломата му с ОКС „бакалавър“ е със специалност „Маркшайдерство  и геодезия“,  а 

тази с ОКС „магистър“ – ТСТС, без изравнително обучение.  

Инж. Стоянов не е обжалвал пред КС мълчалив отказ на УС. 

Предложение за решение:  КС връща преписката на инж. Диан Стоянов 

Стоянов за преразглеждане в УС с препоръка да се вземат пред вид изводите, 

отразени в констативния протокол на комисията, излъчена от КС, а именно:  

 в тримесечен срок от подаване на заявлението не е взето решение за 

проектантска правоспособност от УС; 

 не са изпратени съобщения до инж. Стоянов за движението по заявлението 

му. 

 

   Гласували: За – 6 

            Против – 0 

            Въздържали се – 0 

Предложението се приема. 



 

При преминаване към разглеждане на следващата точка от дневния ред инж. 

Банов предложи т. 4 и т. 5, понеже касаят едно лице, да се разгледат 

едновременно. 

По т. 4. и т. 5. от дневния ред: Разглеждане заявление до КС от 1.06.2017г. и жалба 

от 29.06.2017г. от инж. Марин Михайлов Кандов. 

Заявлението от инж. Марин Кандов е идентично с това на инж. Диан Стоянов т.е. 

съдържа само констатация, че е изтекъл законоустановения срок за произнасяне от 

страна на УС и поради тази причина инж. Кандов моли да му се присъди ППП. 

В жалбата си инж. Кандов възразява срещу решение на УС на КИИП за отказ за 

вписването му в регистъра за ППП, за което е уведомен с писмо изх. № КИИП-ЦУ-

155/09.06.2017 г. Мотивът за отказ е, че представената от него декларация образец № 6 

не е от проектант с ППП от същата специалност, поради което не може да докаже 

проектантски стаж, съгласно чл. 7,ал. 5, т. 2 от ЗКАИИП. 

Инж. Велева: Никъде не е казано какъв брой обекти и в кои години е трябвало да се 

проектират.  

Внимателно се разгледаха всички посочени проектирани обекти и приложени 

референции. 

Оформиха се две противоположни мнения. 

Инж. Банов даде 5 минути почивка. 

Заседанието продължи в 12:45 часа. 

Допълнителната декларация № 6 от проектант с ППП от същата специалност като на 

инж. Кандов е изпратена по електронна поща до КС вместо на УС, който я е изискал. 

Предложение за решение: КС връща преписката на инж. Марин Михайлов 

Кандов за преразглеждане в УС с препоръка да се вземат пред вид допълнително 

представените материали, както и изводите, отразени в констативния протокол на 

комисията, излъчена от КС, а именно:  

 в тримесечен срок от подаване на заявлението не е взето решение за 

проектантска правоспособност 

 не е изпратено съобщение на инж. Кандов за решението на УС от 

27.01.2017 г. 

 

Гласували: За – 6 

           Против – 0 

           Въздържали се – 0 

Предложението се приема. 

По т. 6. от дневния ред: Запознаване с Констативен протокол от 23.06.2017г. от 

комисия в състав инж. Пейчо Пейчев и инж. Соня Велева. 

Инж. Банов изказа благодарност на инж. Велева и инж. Пейчев за съвестно свършената 

работа. От този констативен протокол ясно се вижда движението по преписките на инж. 

Диан Стоянов, инж. Марин Кандов и инж. Теодора Гълъбова. Инж. Банов счита, че 

направените констатации са коректни и отговарят на действителността.  



Коментира се, че допуснатите пропуски са поради липса на правила за документооборота 

в КИИП. Отбеляза се, че е важно да се вземе решение от УС по този въпрос, който е 

повдиган нееднократно и е отразен и в доклада на КС за ОС на Камарата. 

Инж. Велева: Да се реализира предложението на инж. Симеонов от миналото заседание 

на КС, всяка входяща преписка да се придружава от бланка, отразяваща 

движението по преписката и да се ползва предложения от адв. Даскалова образец. 

Първоначално бланката се попълва от РК и се добавя към документите на 

кандидата. 

Инж. Пейчев: Да се назначи човек, с необходимите познания, който да организира 

администрацията и да се разпредели степента на натовареност на служителите. 

Инж. Банов обобщи препоръките на КС до УС:  

 приемаме констатациите, направени от комисията;  

 да изпратим констативния протокол до УС с нарочно писмо като обръщаме 

сериозно внимание върху неспазване на законовите срокове за 

уведомление; 

 предлагаме за пореден път да се изготви инструкция за документооборота; 

 при необходимост да се предвиди назначаването на допълнителен персонал 

с цел подобряване работата на администрацията; 

 предлагаме на УС примерен образец на бланка, която да съпровожда всяка 

една преписка, прикрепяща се към документите още с подаването им от РК. 

По т. 7. от дневния ред: Разни. 

Инж. Банов предложи, за да се улесни работата на КС при проследяване 

кореспонденцията, при получаване на жалба да се отваря досие на всеки 

жалбоподател, в което да се добавя целия набор документи, обвързани с жалбата. 

Гласували: За – 6 

           Против – 0 

           Въздържали се – 0 

Предложението се приема. 

Инж. Банов уведоми присъстващите, че е подготвено писмо до Председателя на 

КДП, с което се информира за решенията на КС от миналото заседание. 

Относно провеждането на национална среща на КС с председателите на 

регионалните контролни съвети се прие тя да се осъществи преди Общото 

отчетно-изборно събрание на КИИП. С писмо до тях, КС може да ги информира, 

че ако възникнат някакви въпроси, винаги могат да ги поставят и ще им се окаже 

съдействие. 

Коментира се, евентуално, през м. октомври да се проведе изнесено заседание на 

КС. 

Относно предложенията за промяна на Устава, инж. Банов отбеляза, че ако има 

предложения, касаещи главата за КС, то те ще бъдат направени пред съответната 

комисия.  



Инж. Банов информира, че на електронната поща на КС се е получила жалба от 

инж. Диана Атанасова Райнова, която не е подписана и не може да се счита за 

официално получена. По e-mail тя ще бъде информирана, че жалбата й ще се 

разгледа, когато се получи по надлежния ред. 

Инж. Банов покани инж. Каралеев да сподели информация с членовете на КС: 

 Във връзка с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти – съществува професионален спор между секции ТСТС и ГПГ, 

касаещ обхвата на дейностите им и внасяне в държавните институции на 

предложения по Наредбата от името на Камарата, без да е информирано 

Централното ръководство, което е недопустимо. 

 Друг проблем е възникнал по отношение на Енергийната ефективност – 

секция ОВКХТТГ държи в удостоверението им за ПП да се впише като 

отделна част, но тя е комплексна част и се разработва и от проектантите от 

другите секции.  

 Новият сайт на КИИП е почти готов и ще влезе в действие до една седмица. 

 На 27.07.2017 г. ще се проведе заседание на Комисията по активите (КА) и 

Комисията по нормативни актове (КНА). На КА ще се разгледат 

предложенията за възнагражденията в КИИП, а на КНА ще се обсъждат 

предложения за промени на ЗКАИИП,ЗУТ и Устава. 

 В заключение на заседанието се приеха следните 

решения: 

1. Приемане на дневния ред. 

2. КС приема решение, че отказът на УС за вписване в Регистъра на 

проектантите с ограничена проектантска правоспособност по част 

„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло-и 

газоснабдяване“ на инж. Светослав Димитров е постановен правилно 

и законосъобразно и следва да остане в сила. 

3. КС потвърждава решението на УС на КИИП за отказ от вписване в 

регистрите на проектанти с ППП на инж. Павел Ленинов Донев. 
 



KC nprula [pen[cKara Ha rrHx. luan CroqHos CrosHos 3a rrpepa3rd,rexAaue e yC c
flpellopbKa Aa ce B3eMar rlpeA BIrA I{3BOAr{Te, OTpa3eHrr B KoHCTarr,rBHnfl rrporoKoJr Ha
KoMlrclrqra, I,I3JrbrreHa or KC, a rrMeHHo:

. B TpUMeCerreH cpoK or [oAaBaHe Ha 3aflBJreHr{ero He e B3ero pe[reHlre 3a
rrpoeKTaHTcKa rrpaBocnocodnocr

. He ca lr3rlparenu cro6rqeHus Ao unx. CrosHoB 3a ABlrlr(eHr.rero rro 3arrBJreur,rero My.

KC npnula npelucmara Ha r.rHx. Mapun Mrxafi.rros KanAon 3a rpepa3rrrexAaHe B yC
c IIpeIIOpbKa Aa Ce B3eMaT IIpeA BIIA AOIILT'IHIIT€JIHO IIpeIcTaBeHIITe MaTepI{aJIII, KaKTO I{
II3BOAI'IT0, oTpa3eHII B KOHCTaTIIBHHfl IIpOT0KOJI Ha KOMIICIdflTA, I,I3JIbqeHa Or KC, a
IIMEHHO:

. B TpIIMeCeqeH CpOK OT rIOAaBaHe Ha 3aflBJIeHr.reTO He e B3eTO perueHr{e 3a
[poeKTaHTcKa rrpaBocnoco6nocr

. He e Ir3rlpareuo cro6uleHlre Ha unx. KangoB 3a peilregrrero ua YC ot 27,01.2017 r.
6, [Ipu no,ryqaBaHe sa xal,6a Aa ce orBapq Aocue Ha Bcercu xarbouo4areJr, B Koero Aa ce

Aodaeq rleJrrrff na6op AoKyMeHTu, o6nrpsanu c xan6ara.

Ilopa4ra Ia3qepilBaHe Ha AHeBHilflpe1,3aceAaHr4ero [pr4KJrrorrr4 B 13:30 .raca.

Ilpegcegarerr Ha KC: ... IlpororolupaJr: . .

IIpoQ.A-p rrH s. EaHon I,IH}I(.
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