
ПРОТОКОЛ № 7 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 21.09.2018 г. 

 

Днес, 21.09.2018 г. от 10:00 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 всички членове на КС.  

Предварително предложения дневен ред е: 

1. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-032/30.07.2018 г. на инж. Павлин Красимиров 

Ганчев; 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-033/13.08.2018 г. от инж. Савина Иванова 

Юлиянова; 

3. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-035/05.09.2018 г. от инж. Борислав Ангелов 

Ангелов; 

4. Разни. 

Гласуване на дневния ред: ЗА – 6     

ПРОТИВ – 0  

         ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 

Така предложения дневен ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-032/30.07.2018 г. на инж. 

Павлин Красимиров Ганчев. 

Инж. Банов прочете молбата на инж. Ганчев. С писмо изх. № КИИП-ЦУ-197/12.06.2018г. 

той е информиран, че УС на заседание от 31.05.2018 г. му отказва вписване в регистъра 

на КИИП за ОПП, секция „Отоплителна, вентилационна, климатична, хладилна техника, 

топло- и газоснабдяване (ОВКХТТГ), съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 13 от 

ЗКАИИП. 

Инж. Ганчев притежава диплома за висше образование ОКС „бакалавър“ по 

специалността „Индустриално инженерство“ и ОКС „магистър“ по специалност 

„Хидравлична и пневматична техника“ в ТУ-Габрово. 

След обсъждане и преглед на хорариума от дипломите се оформи следното предложение 

за решение: КС потвърждава решението на УС от 31.05.2018 г. за отказ за вписване 

на инж. Павлин Красимиров Ганчев в регистрите на проектантите с ОПП по част 

„ОВКХТТГ“.  

Гласуване: ЗА – 5     

ПРОТИВ – 0  

      ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

Решението се приема. 
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По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-033/13.08.2018 г. от инж. 

Савина Иванова Юлиянова. 

Жалбата на инж. Юлиянова е срещу отказ на УС от 31.05.2018 г. за вписване в регистъра 

на КИИП за ОПП, секция „Технологии“ по част „Технология на топлоснабдяването и 

газоснабдяването“, съгласно чл. 3, ал. 2, т.т. 2 и 3 от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Инж. Юлиянова притежава диплома за висше образование ОКС „магистър“ по 

специалност „Изчислителна техника“ от ТУ-София и диплома с ОКС „магистър“ по 

специалност „Сондиране на нефт и газ“ от МГУ „Св. Иван Рилски“. 

Членовете на КС внимателно проследиха изучаваните от инж. Юлиянова предмети. 

Инж. Банов обърна внимание, че има подобни случаи на колеги, на които е давана 

проектантска правоспособност. 

Според инж. Пейчев може да се приеме, че с дипломата от ТУ са покрити 

общообразователните предмети и е редно да й се даде ОПП по част „Технология на 

топлоснабдяването и газоснабдяването“. 

Инж. Стоилова изцяло подкрепи инж. Пейчев като обърна внимание на текст от писмото, 

където е посочено, че инж. Юлиянова е изучавала магистратура по „газоснабдяване“ в 

МГУ по индивидуално изготвен двугодишен учебен план. 

Инж. Банов допълни, че в документите си тя е приложила и сертификати за завършени 

курсове по газоснабдяване, с което е надградила своите знания. 

Предложение за решение: КС, отчитайки професионалните квалификации от двете 

дипломи и броя покрити кредити отменя решението на УС на КИИП от протокол 

148/31.05.2018 г. и връща в УС преписката на инж. Савина Иванова Юлиянова за 

ново преразглеждане и произнасяне. 

Гласуване: ЗА – 6     

ПРОТИВ – 0  

      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 

Решението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-035/05.09.2018 г. от инж. 

Борислав Ангелов Ангелов. 

Жалбата на инж. Ангелов е срещу отказ на УС от 29.06.2018 г. за вписване в регистъра на 

КИИП за ОПП в секция ОВКХТТГ, съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ, чл. 1 (3) и (6), и чл. 3 

(2), т. 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани 

в КИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Инж. Ангелов е завършил ОКС „бакалавър“ , специалност „Информатика“ в НБУ и ОКС 

„магистър“, специалност „Топлоенергетика“ в ТУ-София. Допълнително е приложил 

академична справка за изравнително обучение от ТУ с продължителност два семестъра 

по специалност „Ядрена енергетика“. 

След като се запознаха с изучаваните от инж. Ангелов дисциплини, членовете на КС 

установиха, че няма нито една в областта на ОВКХТТГ.   

Предложение за решение: КС потвърждава решението на УС от 29.06.2018 г. за отказ 

за вписване на инж. Борислав Ангелов Ангелов в регистрите на проектантите с ОПП 

по част „ОВКХТТГ“.  
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Гласуване: ЗА – 6     

ПРОТИВ – 0  

      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 

Решението се приема. 

По т. 4 от дневния ред: Разни. 

 Във връзка с пътния инцидент край гр. Своге, инж. Гочев обърна внимание, че 

предпазната пътна ограда, чието предназначение е предотвратяване на катастрофи, 

включващи отклонение от пътя, не се поддържат. Според него КС трябва да внесе 

предложение, УС с писмо да постави въпроса пред МРРБ да се приведат 

предпазните съоръжения за пътищата в съответствие с общите изисквания на 

Европейския парламент, така че в максимална степен да ограничават 

последствията от пътно-транспортни произшествия. 

Предложението беше подкрепено от всички членове на КС. 

 Инж. Пейчев обърна внимание, че сроковете, в които се уведомяват кандидатите за 

отказите, са прекалено дълги. В Устава не са регламентирани, а има препратка към 

Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Без гласуване се прие да се направи справка с адв. Драганова по отношение на 

законоустановените срокове за уведомяване на заинтересованите от решенията 

на УС лица и ако не са отразени в Наредба № 2, дали е необходимо да се 

допълнят. 

 Инж. Велева предложи, не по-малко от 3 работни дни след изпращане на 

протокола до членовете на КС,  той да се публикува на електронната страница 

на КИИП. 

Предложението се прие. 

 Единодушно се прие решение да се преразгледат разходите на КС по месеци за 

периода от 2015 г. до момента и за следващото заседание да се направи 

предложение за бюджет на КС.  

 Инж. Банов информира членовете на КС за получен сигнал вх. № КИИП-КС-

036/20.09.2018 г. от инициативен комитет „Да спасим гр. Ямбол от Кмета“, относно 

извършени строително-монтажни работи на обект „Реставрация, консервация, 

развитие и експониране на Безистена в гр. Ямбол“, който ще бъде разгледан на 

следващото заседание на КС. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. Приемане на дневния ред; 

2. КС потвърждава решението на УС от 31.05.2018 г. за отказ за вписване на инж. 

Павлин Красимиров Ганчев в регистрите на проектантите с ОПП по част 

„ОВКХТТГ“.  

3. КС, отчитайки професионалните квалификации от двете дипломи и броя 

покрити кредити отменя решението на УС на КИИП от протокол 

148/31.05.2018 г. и връща в УС преписката на инж. Савина Иванова Юлиянова 

за ново преразглеждане и произнасяне. 

4. КС потвърждава решението на УС от 29.06.2018 г. за отказ за вписване на инж. 

Борислав Ангелов Ангелов в регистрите на проектантите с ОПП по част 

„ОВКХТТГ“.  
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5. Без гласуване се прие КС да внесе предложение, УС с писмо да постави 

въпроса пред МРРБ да се приведат предпазните съоръжения за пътищата в 

съответствие с общите изисквания на Европейския парламент, така че в 

максимална степен да ограничават последствията от пътно-транспортни 

произшествия. 

6. Без гласуване се прие да се направи справка с адв. Драганова по отношение 

на законоустановените срокове за уведомяване на заинтересованите от 

решенията на УС лица и ако не са отразени в Наредба № 2, дали е необходимо 

да се допълнят. 

7. Без гласуване се прие, не по-малко от 3 работни дни след изпращане на 

протокола до членовете на КС,  той да се публикува на електронната страница 

на КИИП. 

8. Прие се решение да се преразгледат разходите на КС по месеци за периода от 

2015 г. до момента и за следващото заседание да се направи предложение за 

бюджет на КС.  

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи в 12:43 часа. 

 

 

 

 

 

Председател на КС:    /п/                                              Протоколирал:   /п/   

                       проф. д-р инж. Ив. Банов           инж. М. Цветкова 


