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КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 

Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  

К Ъ М    О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д 

 

за работата на Контролния съвет на КИИП 

 за периода 24.07.2020г. до 14.09.2020г. 

прието на заседание на КС на КИИП на  14.09.2020 г. 

 

 

 Настоящето допълнение отразява резултатите от дейността на КС на КИИП 
след публикуването на Отчетния доклад на КС на уеб-страницата на КИИП на 
29.07.2020 г. 
 Контролният съвет на КИИП проведе в този период 2 заседания в 
присъствието на: 

Председател - инж. Ивайло Банов  и членове: 
Инж. Георги Симеонов  
Инж. Соня Велева  
Инж. Маргарита Тончева  
Инж. Константин Гочев  
Инж. Здравка Стоилова  

  Всяка точка от настоящето допълнение е гласувавана  отделно и е приета за 
публикуване. 
  

II. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ  НА  КИИП 
 
Заседание на КС на 24.07.2020г. Протокол № 4 
 
1. Приема дневният ред с направените промени;  
2. КС приема докладa да се разглежда по основни точки като всяка се 

гласува по отделно и накрая се приеме целият доклад. Ако в процеса на 
разглеждането има направени промени, то те ще бъдат отразени на 
съответното място  

3. Т. І. ОБЩА ЧАСТ се приема  
4. Т. ІІ. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП се приема.  
5. КС приема в отчетния доклад в раздела за изпълнение на препоръките от 

проверката на ЦО, извършена през 15.03.2019г. към текста: „Стриктно да 
се спазва посоченият в Устава срок за публикуване на протоколите на УС 
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– 14 дни след заседанието на УС“ да се добави „– спазва се до 
18.03.2020г, а след тази дата са проведени 3 неприсъствени заседания, но 
не са публикувани протоколите от тях“.  

6. Т. ІІ. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП се приема с допълнението  
7. Т. III. РЕГИОНАЛНИ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ се приема  
8. КС приема докладa да се запази в този си вид (без съкращения в 

решенията на УС и ОС) след като е била такава практиката през годините.  
9. КС не приема да се съкрати изброяването на приетите решения от 

управителните съвети и ОС, а да се направи анализ на тяхната 
законосъобразност и целесъобразност.  

10. КС приема за решение 40. “ОС на КИИП приема предложението на НПС 
ТСТС да се премине към регистър в електронна среда с достъпна за 
възложителите информация – две имена, секция, регистрационен номер, 
срок на валидност на удостоверението, включително отразяване на 
замразена правоспособност, 9 текст на удостоверението за проектантска 
правоспособност” да се отбележи “към 30.06.2020 г. не е изпълнено”.  

11. КС приема за решение 41. “ОС на КИИП приема да се задължи 
Управителният съвет да проучи възможността за използване на програма 
за провеждане на онлайн управителни съвети” да се отбележи “към 
30.06.2020 г. не е изпълнено”.  

12. КС приема за решение 42. “ОС на КИИП приема да се потърси 
възможност за европейско финансиране” да се отбележи “Задачата е 
текуща и КС препоръчва да се активизира дейността”.  

13. КС приема Относно т. 2 “Да се ревизира и актуализира цялата вътрешна 
нормативна уредба на КИИП. Да се създаде списък с действащите към 
момента вътрешна нормативна наредба. Актуализираната вътрешна 
нормативна уредба да се публикува на интернет страницата на КИИП - В 
процес на изпълнение“ да остане настоящият текст.  

14. Т. IV. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КИИП се приема с направените промени.  
15. Т. V. КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО се приема с 

направеното допълнение.  
16. Т.VІ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ В КИИП се приема с направеното 

допълнение.  
17. Т. VІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ се приема.  
18. Т. VIII. ПРЕПОРЪКИ НА КС НА КИИП се приема.  
19. Заключителният текст в доклада се приема.  
20. Отчетният доклад на КС на КИИП се приема.  
21. КС установи, че изборът на председатели на РК е в съответствие с 

изискванията на нормативните документи на КИИП. Констатацията е на 
базата на присъствието на членовете на КС на отчетно-изборните общи 
събрания на 14 регионални колегии и получената в ЦО документация от 
регионалните колегии.  

22. КС установи, че при избора на членовете на РКС на РК София-град са 
изпълнени изискванията на чл. 5.2. (13) т.1 от Устава на КИИП.  

23. КС прие, че е приключила проверката на ЦО. 
 

Заседание на КС на 14.09.2020г. Протокол № 5 
 
1. КС приема предварително обявения дневен ред. 
2. КС препоръчва на УС да публикува на сайта на КИИП проект на 

Регламент за провеждане на ОС, приет на заседание на УС от 04.08.2020 г. 
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3. КС констатира, че приемането и предаването на офиса на РК София-град 
е извършено без присъствие на новоизбраното Регионално ръководство, в 
присъствие на упълномощено от Председателя на УС на КИИП лице. 

4. На писмо № КИИП-КС-030/04.09.2020 г. от инж. Кинарев, КС реши да се 
отговори, че на заседанието на КС от 29.05.2020 г. въпросът относно 
легитимния състав на УС е поставен на Председателя на УС на КИИП и до 
момента не е получен отговор. 

5. КС приема да предложи на ОС на КИИП да приеме годишния финансов 
отчет на КИИП (Отчет за проходите и разходите, Счетоводен баланс, 
Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Справка за 
дълготрайните активи, и т.н.); 

6. Да приеме отчета за финансовото изпълнение на бюджета на КИИП за 
2019 год; 

7. КС приема да предложи на ОС на КИИП да освободи от отговорност УС за 
дейността му, съгласно чл. 5.14 (1), т. 3 от Устава на КИИП. 

8. КС не приема да предложи на ОС на КИИП да освободи от отговорност УС 
за дейността му през 2019 г. и да не го освобождава за 2020 г. 

9. КС приема да предложи на ОС на КИИП чрез приемане на този доклад да 
задължи УС на КИИП и Председателя на КИИП да продължат стриктно да 
провеждат счетоводната политика в съответствие със законовите 
разпоредби на Закона за Счетоводството и Националните счетоводни 
стандарти и да не допускат отклонения от тях; 

10. КС приема да предложи на ОС на КИИП да задължи УС на КИИП да 
следва препоръките, дадени от КС в този доклад по отношение на 
финансово - счетоводното отчитане на дейността на КИИП, както и 
текущите указания и решения на КС на КИИП по отношение на 
законосъобразността и целесъобразността на решенията на Управителния 
съвет, за тяхното изпълнение и за извършване на дейността на КИИП в 
съответствие с Устава на КИИП. 

 

IV. Управителен съвет на КИИП 

 
Решения, приети на неприсъствено заседание на УС на 18.03.2020г. Протокол 
№ 163, публикуван на страницата на КИИП на 20.03.2020г. 
 Приема се Отлагане на насроченото за 3,4 и 5 април 2020г ОС на НПС и ОС на КИИП 

във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и обявено от НС извънредно 
положение в страната. 

 
Решения, приети на неприсъствено заседание на УС на 27.05.2020г. Протокол 
№ 164, публикуван на страницата на КИИП на 08.08.2020г. 

Гласуват членове на УС мандат 2016-2020г., подкрепени с гласовете на 
новоизбрани Председатели на регионални колегии. 

 Приема се Табл. 1.2, от Протокол на Комисия по регистрите в която са отразени 
предложенията на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ОПП с и без 
членство в КИИП, които са 72 на брой с решение „ДА”. 

 
Решения, приети на неприсъствено заседание на УС на 22.06.2020г. Протокол 
№ 165, публикуван на страницата на КИИП на 09.08.2020г. 

Гласуват членове на УС мандат 2016-2020г., подкрепени с гласовете на 
новоизбрани Председатели на регионални колегии. 
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 Приема се Табл. 1.1, от Протокол на Комисия по регистрите, в която са отразени 
предложенията на КР до УС за вписване в регистъра на КИИП на проектанти с ППП, 
които са 70 на брой с решение „ДА” от КР.  

 УС приема оправомощаване на 27-те кандидати, упражняващи технически контрол по 
част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, предложени от ЦКТК. 

 
Решения, приети на неприсъствено заседание на УС на 26.06.2020г. Протокол 
№ 166, публикуван на страницата на КИИП на 10.08.2020г. 

Гласуват членове на УС мандат 2016-2020г., подкрепени и с гласовете 
на новоизбрани Председатели на регионални колегии. 

 Не се приема Предложението „Редовното ОИОС на КИИП за 2020г. да се проведе на 
07,08 и 09 август 2020г.“ 

 Приема се редовното ОИОС на КИИП за 2020г. да се проведе на 25, 26 и 27 септември 
2020г. 

 
Решения, приети на неприсъствено заседание на УС на 14.07.2020г. Протокол 
№ 167, публикуван на страницата на КИИП на 11.08.2020г. 

Гласуват членове на УС мандат 2016-2020г., подкрепени с гласовете на 
новоизбрани Председатели на регионални колегии. 

 УС приема Табл. 1.1 от Протокол на Комисия по регистрите, в която са отразени 
предложенията на КР до УС за вписване в регистъра на КИИП на проектанти с ППП, 
които са 32 на брой с решение „ДА” от КР (Приложение1).  

 УС приема Табл. 1.2 от Протокол на Комисия по регистрите, в която са отразени 
предложенията на КР до УС за вписване в регистъра на КИИП на проектанти с ОПП, 
които са 42 на брой с решение „ДА” от КР (Приложение2).  

 УС приема Табл. 1.4 от Протокол на Комисия по регистрите, в която са отразени 
предложенията на КР до УС за възстановяване на вписване в регистъра за ОПП, 
които са 2 на брой с решение „ДА” за възстановяване на ОПП: Атанас Илиев 
Христозов, рег.№42016, ГПГ, РК София град и Теодора Спасова Ангелова 
рег.№11951, секция ТЕХ, РК Стара Загора.  

 УС приема вписване в регистъра на КИИП проектантско бюро „Милар“ ЕООД, рег. № 
0419ПБ. 

 
Решения, приети на заседание на УС на 04.08.2020г. Протокол № 168, 
публикуван на страницата на КИИП на 20.08.2020г. 

Гласуват членове на УС с включени председатели на РК, мандат 2020-
2024г., подкрепени с гласовете на председатели на регионални 
колегии, мандат 2016-2020г 

 УС приема предварително обявения дневен ред с направената промяна – 
разместване на местата на т. 1 и т. 2.  

 УС приема да даде мандат на Централното ръководство да прецизират офертите и в 
срок до 10.08.2020 г., на неприсъствено заседание на УС да се вземе решение за 
мястото за провеждане на ОС.  

 УС приема да внесе в ОС на КИИП Регламента във вида предложен пред УС без 
изменение.  

 УС приема отчетния доклад за работата си през 2019 г. Протокол на УС на КИИП № 
168 / 04.08.2020 г.  

 УС приема отчета на бюджета на КИИП за 2019 г.  
 УС приема отчета на бюджета на ЦУ за основна дейност за 2019г.  
 УС приема отчета на ЦУ за стопанска дейност за 2019г.  
 УС приема проекто-бюджета на КИИП за 2020 г. със следните забележки:   

-  да се отрази искането на РК Стара Загора за корекция в проекто-бюджета   
- всяка РК, ако забележи неточност в проекто-бюджета, в срок до11.08.2020г., да 

сигнализира, за да бъде тя отстранена.  
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 УС приема проекто-бюджета на ЦУ за 2020 г. с добавената сума от 20000 лв. за 
субсидиране на РК Силистра.  

 УС приема Табл. 1.1, в която са отразени предложенията на КР до УС за вписване в 
регистъра на проектанти с ППП, които са 53 на брой с решение „ДА”.  

 УС приема Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР до УС за вписване в 
регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в КИИП, които са 52 на брой с 
решение „ДА”.  

 

Решения, приети на неприсъствено заседание на УС на 12.08.2020г. Протокол 
№ 169, публикуван на страницата на КИИП на 07.09.2020г. 

Гласуват членове на УС мандат 2016-2020г., подкрепени с гласовете на 
новоизбрани Председатели на регионални колегии. 

 УС на КИИП свиква Общото годишно отчетно-изборно събрание на КИИП за 2020 г., 
на 26 и 27 септември 2020 г., в гр. София, в залите на Интер Експо център, бул. 
„Цариградско шосе“ №147 при спазване на вече обявения в сайта на КИИП Дневен 
ред. 

 
Решения, приети на неприсъствено заседание на УС на 28.08.2020г. Протокол 
№ 170, публикуван на страницата на КИИП на 08.09.2020г. 

Гласуват членове на УС мандат 2016-2020г. В гласуването участват и 
новоизбрани Председатели на регионални колегии. 

 УС на КИИП отхвърля предложението „Да се отложи ли ОС на КИИП, предвид 
становището на Главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев „за 
нецелесъобразно“, както е посочено в неговото писмо“. 

 
 
 
IV.2.3. Съдебни производства на камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране за отчетния период    
 
 
През 2020 г. до момента е образувано едно единствено ново дело по жалба 

срещу отказ за признаване на правоспособност – административно дело №564/2020 
на АС – Хасково.  

 
 

 Приключени дела – към настоящия момент 

 
1. Административно дело №8252/2018 г. на АССГ, заведено  от  инж. Иван 
Петров Мишев, секция ОВКХТТГ,по жалба срещу решение на УС с отказ да му 
признае ограничена правоспособност. Делото приключи с решение на АССГ в 
полза на инж. Мишев. По касационна жалба от наша страна срещу решението, 
ВАС на 17.02.2020 г. потвърди решението и отмени отказа да му се признае 
ОПП. 

2. Административно дело №8676/2019г.  на Административен съд – София 
град , заведено инж. Борис Прешелков, секция ВС - ПБ по жалба срещу решение на 
УС за признаване на ППП. Делото е спечелено от КИИП пред АССГ с решение от 
05.12.2019 г.,  и не е обжалвано, което означава, че от 20.01.2020 г. е влязло в 
сила. Има издаден изпълнителен лист за разноските. 



 ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КИИП ЗА 2019г. стр. 6 от 7 

3. Административно дело № 13468/2019 г. на ВАС, заведено от инж. Ефтимия 
Вулджева, секция ТЕХ, срещу решение на УС за отказ да й бъде призната ППП. АС 
– Пловдив отмени отказа на УС, по наша касационна жалба е образувано и 
насрочено дело за 28.04.2020 г. ВАС потвърди решението на АС Пловдив. 
 

Висящи и/или новообразувани дела – към настоящия момент 
 
1. Административно дело № 342/2019 г. на Административен съд – София, 
заведено от инж. Красимир Георгиев Костадинов, секция ТСТС, срещу решение на 
УС за отказ да му бъде призната ППП. Делото е спечелено пред първа 
инстанция, по  жалба от инж. Костадинов е образувано касационно дело във 
ВАС. ВАС от своя страна отмени решението на АССГ, и върна делото за ново 
разглеждане. 

2. Административно дело № 452/2019 г. на Административен съд – Велико 
Търново, заведено от  инж. Детелин Христов, секция ОВКХТТГ, срещу решение на 
УС за отказ да му бъде призната ОПП. Решението на АС Велико Търново уважава 
жалбата на инж. Христов. По наша касационна жалба е образувано дело пред 
ВАС и е насрочено за 20.10.2020 г. 

3. Административно дело № 2395/2019 г. на– Административен съд – 
Пловдив, заведено от инж. Недьо Недев, секция ОВКХТТГ, срещу решение на УС за 
отказ да му бъде призната ОПП. АС – Пловдив отмени отказа на УС, по наша 
касационна жалба е образувано дело пред ВАС. Насрочено съдебно заседание 
за 29.09.2020г. 

4. Касационно дело № 11951/2019 г. на  ВАС, заведено от инж. Дечко Матеев 
Фратев срещу решение на УС за отказ да му бъде призната ОПП. АС – Пловдив 
потвърди отказа на УС, по касационна жалба на инж. Фратев е образувано 
дело пред ВАС, насрочено за 13.05.2020. ВАС отмени решението на АС – 
Пловдив. 

5. Административно дело № 564/2020 г. на  АС – Хасково, заведено от инж. 
Иван Пачов срещу решение на УС за отказ да му бъде призната ОПП. АС – Хасково 
образува дело, насрочено за 01.09.2020 г. Очаква се решение. 

 

Новообразувани дела срещу КИИП  
 
1. Прок. Преписка № 09912/2020 г. на СРП, образувана през април 2020 г. по 
жалба на инж. Кордов, инж. Панов, инж. Пенев  – приключена с постановление за 
отказ да се образува досъдебно производство.  Постановлението на СРП не е 
обжалвано и влиза в сила.  
2. Административно дело №3697/2020 г. на АССГ – образувано на 04.05.2020 
г.  по жалба на инж. Кордов срещу Заповед на Председателя на УС на КИИП относно 
заемането на длъжностите на председателите на регионалните колегии. Делото е 
прекратено с Определение 5511/22.07.2020 г. на АССГ, тъй като заповедта на 
Председателя на КИИП не съставлява административен акт и инж. Кордов 
няма интерес от обжалването й. Инж. Кордов обжалва определението за 
прекратяване.  
3. Административно дело №3552/2020 г. на АССГ – образувано на 28.04.2020 
г. по жалба на инж. Дренски и инж. Кордов срещу заповед на председателя на УС на 
КИИП.  Делото е прекратено с Определение 6235/20.08.2020 г. на АССГ, тъй като 
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никой от жалбоподателите не желае да заплати държавна такса от 10 лв за 
разглеждане на жалбата. Определението до момента не е обжалвано. 
4. Гражданско дело №17591/2020 г. на СРС – образувано на 30.04.2020 г. от 
Георги Кордов, който обжалва заповедта за освобождаването му. Насрочено за 
10.11.2020 г. 
5. Гражданско дело № 25745/2020 г. на СРС – образувано на 20.06.2020 г. от 
Светослав Дренски, който обжалва заповед за освобождаването му от длъжност 
заместник председател на РК – София. Подаден е отговор на исковата молба, 
насрочено е заседание за 29.09.2020г. 

 
 
 

IX. ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КИИП: 

1. Да приеме годишния финансов отчет на КИИП (Отчет за проходите и 
разходите, Счетоводен баланс, Отчет за собствения капитал, Отчет за 
паричните потоци, Справка за дълготрайните активи, и т.н.);  

2. Да приеме отчета за финансовото изпълнение на бюджета на КИИП за 2019 
год; 

3. Да освободи от отговорност УС за дейността му съгласно чл. 5.14 (1), т. 3 от 
Устава на КИИП. 

4.  КС на КИИП предлага на ОС чрез приемане на този доклад да задължи УС на 
КИИП и Председателя на КИИП да продължат стриктно да провеждат 
счетоводната политика в съответствие със законовите разпоредби на 
Закона за Счетоводството и Националните счетоводни стандарти и да не 
допускат отклонения от тях; 

5. КС на КИИП предлага на ОС на КИИП да задължи УС на КИИП да следва 
препоръките, дадени от КС в този доклад по отношение на финансово - 
счетоводното отчитане на дейността на КИИП, както и текущите указания и 
решения на КС на КИИП по отношение на законосъобразността и 
целесъобразността на решенията на Управителния съвет, за тяхното 
изпълнение и за извършване на дейността на КИИП в съответствие с Устава 
на КИИП. 

 
 
 

 
Председател на КС на КИИП:    ……………………………….. 

       /инж. Ивайло Банов/ 


