
ПРОТОКОЛ № 2 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 22.02.2019 г. 

 

Днес, 22.02.2019 г. от 14:13 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. 

Инж. Банов съобщи че след разпращането на дневния ред са се получили две писма: вх.№ 

КИИП-КС-008/19.02.2019 г. от инж. Надежда Парлъкова-Председател на НПС ТСТС и 

вх. № КИИП-КС-009/19.02.2019 г. от инж. Недьо Недев, които ще бъдат разгледани на 

следващото заседание на КС. 

Водещ протокола инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП. 

Предварително предложеният дневен ред е: 

1. Разглеждане писмо № КИИП-КС-002/25.01.2019 г. от инж. Цветко Георгиев; 

2. Разглеждане писмо № КИИП-КС-003/01.02.2019 г. от инж. Слави Петров Атанасов; 

3. Разглеждане писмо № КИИП-КС-006/14.02.2019 г. от Председателя на УС на КИИП; 

4. Разни. 

Инж. Пейчев предложи като т. 4 да се включи „Предложение за изменение на Устава на 

КИИП в частта му, касаеща КС“ и т. Разни да стане т. 5. 

Гласуване на дневния ред с направеното допълнение: 

1. Разглеждане писмо № КИИП-КС-002/25.01.2019 г. от инж. Цветко Георгиев; 

2. Разглеждане писмо № КИИП-КС-003/01.02.2019 г. от инж. Слави Петров Атанасов; 

3. Разглеждане писмо № КИИП-КС-006/14.02.2019 г. от Председателя на УС на КИИП; 

4. Предложение за изменение на Устава на КИИП в частта му, касаеща КС; 

5. Разни. 

ЗА – единодушно    

Така предложения дневен ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане писмо № КИИП-КС-002/25.01.2019 г. от инж. 

Цветко Георгиев; 

Инж. Банов припомни за какво се отнася жалбата: инж. Георгиев притежава ОПП по част 

„Електрическа“ и ОПП по интердисциплинарната част „Пожарна безопасност-

обяснителна записка и графични материали“, след успешно завършен курс на обучение 

по пожарна безопасност съгласно Наредба Із-1971 за строително-техническите правила и 

норми за осигуряване пожарна безопасност при пожар. На заседание на УС, проведено на 
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30.03.2018 г. се приема решение на инж. Георгиев да му се присъди ППП по пожарна 

безопасност, но до момента не е получил необходимите документи, удостоверяващи това. 

Това забавяне се е получило, поради факта, че пожарната безопасност се подпечатва с 

печата от основната правоспособност и се оказва, че трябва да има 2 печата – за ОПП и 

ППП в секция ЕАСТ и удостоверение за ОПП по част „Електрическа“ и ППП по част 

„Пожарна безопасност- обяснителна записка и графични материали“. 

След продължително обсъждане как да се излезе от тази ситуация инж. Велева предложи 

следния текст за решение: КС дава указания на УС, да се изпълни приетото решение 

от 30.03.2018 г., с което  инж. Цветко Георгиев е одобрен за вписване в регистъра за 

ППП на КИИП и да му се издадат съответните документи. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Предложението се приема. 

Инж. Гочев напусна заседанието в15:00 часа. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо № КИИП-КС-003/01.02.2019 г. от инж. 

Слави Петров Атанасов. 

Инж. Атанасов обжалва пред КС решение на УС на КИИП от 31.11.2018 г. относно отказ за 

вписване в регистрите на проектантите с ППП в секция „Транспортно строителство и 

транспортни съоръжения“ (ТСТС). Отказът е на основание чл. 7, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗКАИИП и 

чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите 

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

Инж. Атанасов работи на трудов договор на длъжност „Експерт пътно строителство, надзор“ в 

„Техникъл Консултинг Сървисис“ ЕООД под ръководството на инженер-проектант с ППП по 

части „Транспортно планиране и проектиране, конструктивна на транспортни съоръжения и 

ОБД“. Той е представил и списък с проекти, в които е участвал като проектант. 

Инж. Банов отбеляза, че инж. Атанасов не е назначен на длъжност проектант. 

Инж. Пейчев допълни, че всички изработвани от него проекти са за изграждане на 

телекомуникационни шкафове. 

Той предложи следния текст за решение: КС потвърждава решението на УС от 

31.11.2018г. за отказ за вписване на инж. Слави Петров Атанасов в регистъра на 

КИИП за ППП към секция ТСТС. 

Гласували:  За – 6 

           Против – 0 

           Въздържали се – 0 

Решението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане писмо № КИИП-КС-006/14.02.2019 г. от 

Председателя на УС на КИИП. 

Писмото е насочено към КС, да даде мотивирано становище във връзка с препоръка от 

Комисията за защита от дискриминация „да се постави възможността за иницииране на 

необходимите промени в секциите на КИИП пред УС на организацията с оглед лица, 

придобили ОКС „магистър“ по специалност „Инженерен дизайн“ (интериор и дизайн 

на мебели) да имат възможност да се впишат  в професионалния регистър“. 
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След обсъждане инж. Пейчев предложи текст за решение: Изменението на броя на 

секциите и наименованието им е в правомощията на ОС на КИИП и е свързано с 

промяна на Устава. 

Гласували:  За – 6 

           Против – 0 

           Въздържали се – 0 

Решението се приема. 

По т. 4 от дневния ред: Предложение за изменение на Устава на КИИП в частта му, 

касаеща КС. 

Инж. Пейчев отбеляза, че миналата година е имало предложение пред ОС, за промяна в 

Устава, отнасяща се до КС, но тогава не се стигна до гласуване: 

Чл. 5.14., т. 3, гласи: „Представя пред Общото събрание отчет за дейността си и 

предлага на Общото събрание освобождаване от отговорност на членовете на 

Управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това“.  

Предложението за промяна е да отпадне текстът “и предлага на Общото събрание 

освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет, ако приеме, че са 

налице условия за това“. 

Мотиви: Според Одиторския доклад  понятието „освобождаване от отговорност“ не 

съществува. 

Инж. Велева: Настоящият текст на чл. 5.14., т. 3 е в  съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 3 от 

ЗКАИИП. 

Инж. Пейчев: След като го пише в закона текстът трябва да остане. 

Инж. Банов: На ОС трябва да обърнем внимание, че предложението за промяна на 

чл. 5.14., т. 3 е в противоречие със ЗКАИИП.  

Гласуване:  ЗА - единодушно 

Инж. Пейчев предложи: В чл. 5.14., ал. 1, т. 1 след текста: „Следи за 

законосъобразността на решенията на Управителния съвет, на Комисията по 

дисциплинарно производство и на ръководствата на регионалните колегии“ да се 

добави „и НПС“.  

Мотиви: В момента НПС и решенията им не се контролират от никого. 

Инж. Велева и инж. Стоилова подкрепиха предложението на инж. Пейчев. 

Гласуване на предложението:  ЗА - единодушно 

Инж. Пейчев продължи: В чл. 5.14. да се добави нова ал. 4, която да гласи: „При 

установяване на незаконосъобразно решение, КС: 

1. Връща решението за ново разглеждане; 

2. Отменя решението; 

3. Дава задължителни оказания към органа, издал решението.“ 

За последното предложение на инж. Пейчев, членовете на КС приеха, че е необходимо 

още малко време да се дообмисли и ако е необходимо да се редактира.  

По т. 5 от дневния ред: Разни. 
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Във връзка с предстоящата проверка на Централния офис, КС прие следващото заседание 

да се проведе на 15.03.2019 г. от 11:00 часа. 

Инж. Пейчев запозна членовете на КС с анализа, който е направил на база финансовите отчети, 

изпратени от регионалните колегии и налагащите се от това изводи относно присъщите разходи 

на РК и налични парични средства на член от РК. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. Приемане на дневния ред с направеното допълнение; 

2. КС дава указания на УС, да се изпълни приетото решение от 30.03.2018 г., с 

което  инж. Цветко Георгиев е одобрен за вписване в регистъра за ППП на 

КИИП и да му се издадат съответните документи; 

3. КС потвърждава решението на УС от 31.11.2018 г. за отказ за вписване на инж. 

Слави Петров Атанасов в регистъра на КИИП за ППП към секция ТСТС. 

4. Изменението на броя на секциите и наименованието им е в правомощията на 

ОС на КИИП и е свързано с промяна на Устава. 

5. КС да обърне внимание пред ОС на КИИП, че направеното предложение за 

промяна на чл. 5.14., т. 3 от Устава е в противоречие със ЗКАИИП; 

6. КС предлага в чл. 5.14., ал. 1, т. 1  от Устава след текста: „Следи за 

законосъобразността на решенията на Управителния съвет, на Комисията 

по дисциплинарно производство и на ръководствата на регионалните колегии“ 

да се добави „и НПС“. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 15:45 часа. 

 

 

 

 

 

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

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


