
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 16.09.2021 г. 

 

Днес, 16.09.2021 г. от 13:00 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 26 и 27 септември 2020 г. е следният: 

Председател: инж. Георги Симеонов 

Членове:    инж. Константин Гочев 

     инж. Калин Рангелов 

     инж. Лилия Василева-Аладжем 

     инж. Нейко Нейков 

     инж. Никола Цветков 

    инж. Светлана Бакъшева 

Секретар на КС - инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП. 

Присъстват 6 от общо 7 члена на КС. Отсъства инж. Цветков. 

Инж. Симеонов откри заседанието със слово в памет на инж. Пейчо Пейчев. 

Предварително на членовете на КС беше изпратен проект за дневен ред: 

1. Преглед изпълнението на решенията на КС от 22.07.2021 г. 

2. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-020/30.08.2021 г. от инж. Румен Георгиев 

Геренски. 

3. Разни. 

Гласуване дневния ред:   ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Преглед изпълнението на решенията на КС от 22.07.2021 г. 

Инж. Симеонов запозна присъстващите членове на КС с приетите от УС на КИИП решения 

от проведено на 30.07.2021 г. заседание.  

Той съобщи, че е информирал УС за решението на КС, с което се потвърждава решението 

на УС от 28.05.2021 г., за вписване на инж. Стефан Петров Петров, рег. № 21026, РК Добрич, 

в регистъра на КИИП за ОПП, секция ВС  само по част „Водоснабдяване и канализации – 

сградни инсталации“, с отказ за останалите части: „Водоснабдителни и канализационни 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“; „Конструктивна на ВиК системи“; 

„Технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени 

отпадъчни води“; „Третиране и управление на отпадъци“; „Технологична на стационарни 

пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна“.   

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-020/30.08.2021 г. от инж. 

Румен Георгиев Геренски. 

Инж. Геренски повторно обжалва в КС решение на УС, с което за втори път му се отказва 

вписване в регистъра на КИИП за ППП, секция ГПГ на основание чл. 5 (4) от Наредба № 2 

за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 

13 от ЗКАИИП. 
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Във връзка с обсъжданията по тази точка инж. Симеонов покани на заседанието инж. Иван 

Деянов-Председател на НПС ГПГ и член на Комисията по регистрите (КР) и инж. Антони 

Чипев- Главен секретар на КИИП и Председател на КР. 

Инж. Симеонов припомни, че инж. Геренски е работил в Община Бургас на длъжност 

„Старши експерт“ от 2005г. до 2008 г. От 2008 г. е преминал на длъжност „Главен експерт“. 

Кандидатът е замразявал членството си многократно, включително е бил и доброволен член. 

От 2020 г. е размразил членството си и възстановил ОПП. През 2021г. е редовно отчетен с 

ОПП. 

Инж. Деянов заяви, че КР, при оправомощаване с ППП, винаги се е придържала към 

разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП.  

Инж. Бакъшева прочете приложеното към документите удостоверение от Община Бургас, 

според което при изпълнение на служебните си задължения, съгласно длъжностната си 

характеристика, инж. Геренски е участвал в изработването на служебни устройствени 

планове и инвестиционни проекти по част «Геодезия», както и е съгласувал устройствени 

планове и инвестиционни проекти по част «Геодезия» за територията на Община Бургас, в 

съответствие с нормативните изисквания. 

Инж. Деянов уточни, че като служител в общината инж. Геренски трябва да има 4 години с 

ОПП на основен трудов договор по служебно или трудово правоотношение на длъжност, за 

която се изисква съответното образование. 

В дискусията се включиха инж. Нейков, инж. Рангелов, инж. Бакъшева, инж. Симеонов. 

Инж. Симеонов се свърза по телефона с инж. Опърлаков-Председател на РК Бургас. 

Инж. Опърлаков потвърди, че инж. Геренски е придобил ОПП през 2004 година, след което 

замразява членството си. През м. декември 2019 г. е платил членския си внос за ОПП за 

2020г. Редовен член е и за 2021 г. 

Инж. Чипев потвърди, че инж. Геренски многократно е замразявал членството си. Той е 

работил без прекъсване в Община Бургас като служител по трудово правоотношение на 

основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование. Няма 

доказателства за 4 последователни години като проектант на свободна практика след 

възстановяване на ОПП. 

След приключване на обсъжданията инж. Симеонов предложи следния текст за решение: 

По жалбата на инж. Геренски КС е приел решение на заседанието си на 17.06.2021 г. 

Тъй като в настоящата жалба инж.  Геренски не се позовава на нови обстоятелства и 

не посочва нови доказателства, КС няма основание да се произнася с ново решение по 

казуса. 

Гласуване:   ЗА – единодушно 

Решението се приема.   

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Симеонов закри заседанието в 14:55 ч. 

 

 

 

Председател на КС:        Протоколирал:              

 инж. Г. Симеонов    инж. М. Цветкова 


