
 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 21.06.2019 г. 

 

Днес, 21.06.2019 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. 

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

Предварително предложеният дневен ред е: 

1. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-013/24.04.2019 г. от инж. Михаил Емилов 

Бакърджиев; 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 015/13.05.2019 г. от инж. Христо Кацаров; 

3. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 016/13.05.2019 г. от инж.  Анна Иванова Милева; 

4. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 017/14.05.2019 г. от инж. Детелин Валентинов 

Христов; 

5. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 018/15.05.2019 г. от инж. Тошко Илиев Зекирски; 

6. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 019/16.05.2019 г. от инж. Велина Станимирова 

Дикова; 

7. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 020/17.05.2019 г. от инж. Борис Николов 

Прешелков; 

8. Разни. 

Гласуване на дневния ред.  

ЗА – единодушно    

Така предложения дневен ред се приема. 

Всички материали по дневния ред са изпратени предварително на членовете на КС. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-013/24.04.2019 г. от инж. 

Михаил Емилов Бакърджиев. 

Писмото на инж. Бакърджиев е адресирано до УС с копие до КС.  

Инж. Банов разясни, че става въпрос за изработване КМД чертежите на фаза «технически 

проект» от инж. Мария Мутавчийска, без да е уведомен инж. Бакърджиев, като основен 

проектант на обекта, или да му е поискано съгласието да се работи по проект или фаза от 

проекта, за които той носи отговорност и авторски права. 
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Казусът, повдигнат от инж. Бакърджиев, е разглеждан на заседание на КДП на 09.10.2018 

г. Приетото тогава решение гласи: 

 „Изработването на „КМД-чертежи“ може да бъде възлагано на трети лица, 

различни от автора на техническия проект; 

 Договорните отношения между участниците в инвестиционния процес не са 

предмет на дейността на КДП.“ 

В сегашното си писмо инж. Бакърджиев отправя молба към Председателя на УС да 

отмени решението на КДП и да въздейства на Комисията да приеме ново решение за 

наказание на инж. Мария Мутафчийска, проектирала КМД. 

След като се запознаха с жалбата и установиха, че няма отправени конкретни искания към 

тях, членовете на КС приеха следното решение:  

КС счита, че Комисията по дисциплинарно производство (КДП) е компетентният 

орган по повдигнатите въпроси в жалбата на инж. Михаил Бакърджиев. 

 Гласуване: ЗА – единодушно    

Решението се приема. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 015/13.05.2019 г. от инж. 

Христо Кацаров  

Инж. Банов прочете на глас жалбата. Инж. Кацаров притежава диплома за висше 

образование от ТУ-София с ПК „Машинен инженер“ и специалност „Механично 

уредостроене“. Представил е документи за 17-годишна практика като държавен служител 

в сектор Пожарна безопасност и спасяване при СДВР. Той обжалва решение на УС на 

КИИП от 29.03.2019 г. относно отказ за вписване в регистрите на проектантите с ОПП по 

част „Пожарна безопасност“. Отказът е на основание чл. 7 (1) от ЗКАИИП по смисъла на 

чл. 229 от ЗУТ и чл. 1 (1) от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13. От ЗКАИИП.  

Инж. Банов припомни решенията на УС, приемани през годините, във връзка с пожарната 

безопасност, именно: 
„ПРОТОКОЛ № 99 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.05.2013 г. 

……………………………………………………………………………………………… 

Решения относно реда за ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ И ИЗДАВАНЕ 

НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПЕЧАТИ ПО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА 

ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ” 

А) Всички магистър-инженери, завършили Академията на МВР или Варненския свободен университет със 

специалност „Пожарна и аварийна безопасност”, подали заявление за проектантска правоспособност по 

интердисциплинарна част „Пожарна безопасност, техническа записка и графични материали”, получават ППП по 

тази част, ако имат две години стаж в Държавен противопожарен контрол, удостоверен с документ от ДПК. 

ПРОТОКОЛ № 113 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.09.2014 г. 

………………………………………………………………………………………… 

Решение: Приема се от 1 ноември 2014 г. удостоверения по част Пожарна безопасност да бъдат издавани по общия 

установен ред – първо ОПП, след две години ППП. 

РЕШЕНИЯ 

Приети на заседание на УС на КИИП 

Протокол № 156/31.05.2019 г. 

……………………………………………………………………………………… 

Решение: УС приема след прецизиране текста на решението, прието на заседание на УС от 26.09.2014 г. да гласи: 

„Приема се от 1 ноември 2014 г. удостоверения по част Пожарна безопасност да бъдат издавани по общия 

законово установен ред.“ 
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Съобразявайки се с приетите от УС решения, членовете на КС предложиха следния текст 

за решение: КС потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. 

Христо Кацаров се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП по част 

„Пожарна безопасност“. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 016/13.05.2019 г. от инж.  

Анна Иванова Милева. 

Инж. Милева обжалва решение на УС на КИИП от 29.03.2019 г. относно отказ за вписване 

в регистрите на проектантите с ППП в секция ВС. Отказът е на основание чл. 7 (5), т. 1 от 

ЗКАИИП. 

Инж. Милева е вписана в регистъра на КИИП за ОПП в секция ВС с решение на УС на 

КИИП от 27.01.2017 г.  

След проведените обсъждания, членовете на КС бяха склонни да приемат, че на инж. 

Милева може да й се даде ППП, докато инж. Банов не обърна внимание на приложената 

трудова книжка, където се установи, че от датата на вписване до момента на подаване на 

документите не й достигат няколко месеца до изискуемите 2 години трудов стаж като 

проектант на трудов договор. 

Установявайки този факт, се стигна до следното предложение за решение: КС 

потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. Анна Иванова 

Милева се отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП, секция ВС. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

По т. 4 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 017/14.05.2019 г. от инж. 

Детелин Валентинов Христов. 

Инж. Христов обжалва решение на УС на КИИП от 29.03.2019 г. относно отказ за 

вписване в регистрите на проектантите с ОПП в секция ОВКХТТГ. Мотивът за отказ е 

несъответствие между представените от него дипломи и изискванията на чл. 3 (2) от 

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, 

чл. 9 (1), т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на ОКС "бакалавър", „магистър“ и „специалист“ и във връзка с чл. 13 от 

ЗКАИИП. 

Инж. Христов притежава диплома за ОКС "бакалавър" по специалност „Стопанско 

управление“, която не е от направление „Технически науки“ и диплома за ОКС 

„магистър“ по специалност „Топлотехника“ с изучавани 24 дисциплини. 

Инж. Банов обърна внимание, че е имало случаи, когато при наличие на изравнително 

обучение в магистърската степен, УС на КИИП е присъждал проектантска 

правоспособност. Той обясни, че инж. Христов е учил по учебни планове преди влизане 

в сила на Постановление на МС № 318 от 24.11.2016 г. за приемане наредбите за единните 

държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен „магистър” и „бакалавър“ по специалности от регулираната 

професия „инженер в инвестиционното проектиране”.  
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След обсъждане, в което взеха участие всички членове на КС, инж. Пейчев предложи КС 

да потвърди решението на УС. 

Решение: КС потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. Детелин 

Валентинов Христов се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция 

ОВКХТТГ. 

Гласуване: ЗА – 4 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 

Решението се приема. 

По т. 5 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 018/15.05.2019 г. от инж. 

Тошко Илиев Зекирски. 

Инж. Зекирски обжалва решение на УС на КИИП от 29.03.2019 г. относно отказ за 

вписване в регистрите на проектантите с ОПП в секция ТЕХ. Мотивът за отказ е на 

основание изискванията на чл. 3 (2) от Наредба № 2 за проектантската правоспособност 

на инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП и чл. 229 (1) от 

ЗУТ. 

Инж. Зекирски притежава диплома за ОКС "бакалавър" по специалност „Индустриален 

мениджмънт“ и диплома за ОКС „магистър“ по специалност „Анализ и контрол на 

хранителни продукти“, които са от различни области на висшето образование. 

След като подробно се обсъдиха документите на инж. Зекирски се установи, че случаят е 

аналогичен с този на инж. Христов и се стигна до следното предложение за решение: КС 

потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. Тошко Илиев 

Зекирски се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция „Технологии“. 

Гласуване: ЗА – 4 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 

Решението се приема. 

По т. 6 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 019/16.05.2019 г. от инж. 

Велина Станимирова Дикова. 

На заседанието на УС на КИИП на 29.03.2019 г. на инж. Дикова й се отказва вписване в 

регистъра за ППП в секция ВС, съгласно чл. 7 (5), т. 1 от ЗКАИИП т.е. няма изискуемите 

2 години трудов стаж като проектант на трудов договор. 

В последствие се установява, че при оформяне на трудовата й книжка е допусната 

техническа грешка от работодателя. След отстраняването й документите на инж. Дикова 

са повторно разгледани от КР (възражението й е с копие и до Комисията), дадена й е ППП 

в секция ВС, което решение на КР е утвърдено от УС на заседанието на 31.05.2019 г.  

Отчитайки тези факти, решението на КС е: КС не гласува решение по възражението на 

инж. Велина Станимирова Дикова, поради отпадане на правното основание за това.  

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 
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По т. 7 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 020/17.05.2019 г. от инж. 

Борис Николов Прешелков. 

Инж. Прешелков обжалва решение на УС на КИИП от 29.03.2019 г. относно отказ за 

вписване в регистрите на проектантите с ППП по част „Пожарна безопасност“. Мотивът 

за отказ е съгласно чл. 7 от ЗКАИИП.  

Инж. Прешелков е завършил Академията на МВР, ОКС „магистър“, ПК  “инженер по 

пожарна и аварийна безопасност”. Към момента на подаване на документите инж. 

Прешелков не притежава ОПП по пожарна безопасност, защото ограниченията, 

съществуващи в Закона за МВР, който е регулирал служебните му правоотношения, 

забраняват предоставянето на проектантски услуги. 

След като подробно се обсъдиха документите на инж. Прешелков и вземайки предвид 

цитираните по-горе в настоящия протокол решения на УС на КИИП, решението на КС е: 

Потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. Борис Николов 

Прешелков се отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП по част „Пожарна 

безопасност“. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

По т. 8 от дневния ред: Разни. 

Инж. Банов информира членовете на КС, че от Административен съд-Пловдив се е 

получило решение за прекратяване производството по жалба на инж. Недьо Недев и е 

изпратена по подведомственост на КС. КС е разгледал жалбата на миналото заседание и 

решението е докладвано пред УС на 31.05.2019 г. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. Приемане на дневния ред; 

2. КС счита, че Комисията по дисциплинарно производство (КДП) е 

компетентният орган по повдигнатите въпроси в жалбата на инж. Михаил 

Бакърджиев. 

3. КС потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. Христо 

Кацаров се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП по част „Пожарна 

безопасност“. 

4. КС потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. Анна 

Иванова Милева се отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП, секция 

ВС. 

5. КС потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. Детелин 

Валентинов Христов се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, 

секция ОВКХТТГ. 

6. КС потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. Тошко 

Илиев Зекирски се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция 

„Технологии“. 

7. КС не гласува решение по възражението на инж. Велина Станимирова 

Дикова, поради отпадане на правното основание за това.  
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8. КС потвърждава решението на УС от 29.03.2019 г., с което на инж. Борис 

Николов Прешелков се отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП по 

част „Пожарна безопасност“. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:40 часа. 

 

 

 

 

 

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

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


