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ДОПЪЛНЕНИЕ 

изготвено от Централното ръководство на КИИП 

За периода м. януари – м. август 2020 г. 

към 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за работата на Управителния съвет на КИИП 

през 2019г.  

 

от инж. Иван Каралеев – Председател на УС 

приет на заседание на УС на КИИП на 04.08.2020 г. 

 

През отчетния период бяха изготвени изключително много становища и предложения, 

свързани с нормативните актове в областта на проектирането и строителството. Също 

така бяха направени препоръки до държавните институции, отнасящи се до други 

проблеми. Част от становищата и предложенията са посочени по-долу и се отнасят за 

цитирания период, като е спазена хронологичната последователност: 

2020 г. 

 
КИИП-ЦУ-055/25.03.2020 – До г-н Бойко Борисов, министър председател, г-н Томислав 

Дончев, зам.министър председател и г-жа Петя Аврамова, министър на МРРБ за 

разплащане на изготвените, съгласуваните и одобрени проекти. 

КИИП-ЦУ-059/02.04.2020 – До г-н Владислав Горанов, министър на финансите за 

възможностите за финансово подпомагане на свободните професии. 

КИИП-ЦУ-065/14.04.2020 – До г-жа Деница Сачева, министър на труда и социалната 

политика относно мерки за разсрочване плащанията към държавата на финансово 

затруднени членове на КИИП. 

КИИП-ЦУ-073/04.05.2020 – До членовете на УС на КИИП относно подпомагане на микро 

и малки предприятия за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ. 
КИИП-ЦУ-075/11.05.2020 – МРРБ – становища по проекта на Наредба за техническите 

изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета 

КИИП-ЦУ-079/20.05.2020 – МС/МЗ  - експертни становища, изготвени от членове на 

КИИП, по казуса за ползване на изградената в груб строеж сграда на НИП в двора 



на „Александровска болница“ за нуждите на нова съвременна Многопрофилна  

педиатрична болница 

КИИП-ЦУ-081/29.05.2020 – Министерство на енергетиката – становище, подготвено от 

инж. М.Толев – председател на НПС „ОВКХТТГ“, относно Проект на ЗИД на 

Закона за енергийната ефективност  

КИИП-ЦУ-094/04.06.2020 – МОН – актуализиране състава на Работна група 16 

„Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни 

изследвания“ към Съвета по европейските въпроси. 

КИИП-ЦУ-100/15.06.2020 – МРРБ – становища, подготвени от членове на КИИП,. 

относно Проект за ИД на ЗУТ 

КИИП-ЦУ-101/15.06.2020 – МРРБ – становища, подготвени от членове на КИИП, относно 

Наредба за ИД на Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение 

и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на  образованието и 

науката, здравеопазването, културата и изкуствата  

КИИП-ЦУ-105/17.06.2020 – МРРБ – становище, подготвено от инж. геол. 

Д.Ангелова,член на КИИП, относно заседание на НЕСУТРП към МРРБ за 

разглеждане на предварителен проект за ОУП на общ.Аксаково  

КИИП-ЦУ-111/24.06.2020 – инж. Адриана Събева – становище по запитване относно 

изготвяне на ПБЗ, който се изисква за откриване на строителна площадка 

КИИП-ЦУ-117/03.07.2020 – НВУ „В.Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ 

-гр. Шумен – становище относно проект за откриване на специалност „Геодезия“ 

КИИП-ЦУ-131/21.07.2020 – МС/ МРРБ – Позиция на КИИП относно някои наболели 

проблеми при строителния инвестиционен процес на сгради и съоръжения, 

породени от прилаганата у нас форма на инженеринг  

КИИП-ЦУ-138/27.07.2020 – МРРБ  - представители на КИИП в МРГ за преглед и анализ 

на проект на Наредба за изпълнение на стоманени конструкции, предоставен от 

КСБ 

КИИП-ЦУ-141/10.08.2020 – Министерство на енергетиката -  предложения и коментари 

на инж. М.Толев – председател на НПС „ОВКХТТГ“ и инж. О.Атанасов - НПС 

„ОВКХТТГ“ относно проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане 

обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 

2050 г.  

КИИП-ЦУ-143/14.08.2020 –Тракийски университет–Стара Загора, Факултет „Техника и 

технологии“ -Ямбол – становище, подготвено от инж. М. Толев – председател на 

НПС „ОВКХТТГ“, относно учебните планове за специалност „Топло- и 

газоснабдяване“ за ОКС „бакалавър“ и специалност „Отопление, вентилация и 

климатизация“ за ОКС „магистър“ 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КИИП 

За периода м. януари – м. август 2020 г. са проведени 3 присъствени заседания и 7 

неприсъствени заседания на УС. 

Присъствените заседания на  31.01.2020г. и 28.02.2020г. са проведени, съгласно приетият 

годишен график. 

Във връзка с обявената на 12.03.2020г. извънредна епидемиична обстановка и въвеждане 

на противоепидемични мерки на територията на Република България на 18.03.2020 г. се 

проведе неприсъствено заседание на УС163/18.03.2020, на което се прие решение за 

отлагане на обявеното за 03, 04 и 05 април 2020 г. ОС на КИИП. 



Спазвайки разпоредбите на последващите заповедите на Министъра на здравеопазването, 

УС проведе още 6 неприсъствени заседания на УС 164/27.05.2020 г.; УС165/22.06.2020 г.; 

УС166/26.06.2020 г.; УС/16714.07.2020 г.; УСу69/12.08.2020 г. и УС170/28.08.2020 г. За 

неприсъствените заседания на членовете на УС предварително са изпращани Дневен ред, 

материали /основно Протоколи на Комисия по регистрите за оправомощаване/  и Форма 

за гласуване с указание до кога и къде да бъде изпратена попълнена.  

На присъственото заседание на УС, проведено на 04.08.2020 г. при спазване на всички 

противоепидемични мерки, се приеха отчетните документи пред ОС на КИИП. Беше 

представена платформа Webex като възможност за провеждане на online събития и 

последващи заседания на УС. 

Всички протоколи от заседанията на УС (присъствени и неприсъствени) са публикувани 

на електронната страница на КИИП. 

В таблицата по-долу са посочени избраните от общите събрания на регионалните колегии 

председатели, мандат 2020 – 2024 г. 

РК Име 

Благоевград инж. Пламен Иванов Радев 

Бургас инж. Душко Янев Опърлаков 

Варна инж. Снежана Иванова Милева 

ВеликоТърново инж. Евгения Николаева Кърджиева 

Видин инж. Борислав Петков Борисов 

Враца инж. Людмила Якимова Тодорова-Стоянова 

Габрово инж. Румен Богомилов Матев 

Добрич инж. Янко Диамандиев Радев 

Кърджали инж. Наташа Василева Чичкова 

Кюстендил инж. Любомир Тодоров Захариев 

Ловеч инж. Донка Пенчева Петкова 

Монтана инж. Пламен Петров Иванов 

Пазарджик инж. Тодор Запринов Калоянов 

Перник инж. Николай Христов Арнаудски 

Плевен инж. Стефан Цеков Лишковски 

Пловдив инж. Емил Михайлов Бойчев 

Разград инж. Светлана Божанова Христова 

Русе инж. Деян Великов Димитров 

Силистра инж. Венелин Димитров Велев 

Сливен инж. Илко Желязков Аврамов 

Смолян инж. Георги Николов Кабасанов 

София-град инж. Стефан Иванов Кинарев 

София област инж. Николай Рафаилов Жечев 

Стара Загора инж. Стефко Бялков Драгов 

Търговище инж. Любен Младенов Христов 

Хасково инж. Снежа Вълчева Янева-Жекова 

Шумен инж. Красимира Вълчева Димова 

Ямбол инж. Пейчо Димитров Пейчев 



 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ КИИП 

Комисия по регистрите към КИИП (КР) 

Комисия по регистрите е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-076/30.05.2016 г., 

допълнена със Заповед №КИИП-ЦУ-088/16.06.2016г. на Председателя на УС на КИИП е 

определен съставът на КР. 

В състава на Комисия по регистрите (КР) за периода 01.01.2020 -01.09.2020г. няма 

промени.  

Работата на комисията се основава на действащите нормативни документи.  

На свое редовно заседание, на 18.02.2020г., КР прие да предложи на УС изменение на 

Наредба 2 за проектантската правоспособност (ПП) на инженерите - раздел I, съгласувано 

от юридическия консултант на КИИП. Приетият текст на Наредбата от КР, беше утвърден 

с решение на УС Протокол 162/ 28.02.2020г. 

В периода м. януари – м. август 2020г., Комисията по регистрите е провела общо 6 

заседания, от които едно неприсъствено. Редовните заседания на КР са проведени съгласно 

предварително приетия от УС на КИИП годишен график. За този период редовни са 

Заседанията през м. Януари и м. Февруари 2020г. През м. март и април и м. Август не са 

провеждани заседания на КР.  

На 13 март 2020г. с решение на Народното събрание беше обявено извънредното 

положение в цялата страна заради епидемията от Корона вирус. В резултат на това 

настъпи промяна провеждането на заседанията на Комисия по регистрите. Заседанието на 

КР предвидено за 17.03.2020г. не беше възможно да бъде проведено и постъпилите до този 

момент от регионалните колегии и подадените в ЦУ заявления с приложените към тях 

документи за вписване в регистрите на КИИП за ППП и ОПП не бяха разгледани. 

Започнаха действия за реализиране на неприсъствено заседание на КР  за разглеждане на 

документите на кандидатите за ОПП. Задачата беше възложена и изпълнена от експерта на 

КР инж. М. Станоева. Като начало в съответствие със заповед № КИИП-ЦУ-028/30.04.2020 

на Председателя на УС на КИИП бяха сканирани дипломите и съпътстващи документи на 

кандидатите със стриктно заличени лични данни върху тях и на 11.05.2020г. бяха 

изпратени от експерта на членовете на КР по професионални секции. 

В периода, 11–16.05.2020 г. се проведе неприсъствено заседание на Комисията по 

регистрите (КР). Резултатите от всяка НПС бяха изпратени по имейл до секретаря на КР 

(инж. Станоева) и обобщени в Протокол на Комисия по регистрите. Протоколът, който 

съдържа табл.1.2 за оправомощаване на заявилите ОПП е приет на неприсъствено 

заседание на УС 164/27.05.2020г. 

На 02–03.06.2020г. се проведе следващото, вече присъствено заседание на КР по 

предварително утвърден от председателя на УС на КИИП часови График за провеждане 

заседание на отделните секции на КР във връзка с работата в условия на извънредна 

епидемична обстановка и изискванията на Заповед 168/28.05.2020 на ректора на УАСГ . 

Заседанията се проведоха в двете Заседателни зали на ЦО на КИИП при спазване на 

изискването за разстояние не по-малко от 1.5м един от друг на присъстващите. На 

заседанието бяха разгледани постъпилите до 15.03.2020г. заявления от регионалните 

колегии с приложените към тях документи за вписване в регистрите на КИИП само за 

кандидати за ППП. Протоколът, който съдържа табл.1.1 за оправомощаване на заявилите 

ППП е приет на неприсъствено заседание на УС 165/22.06.2020г. 

На 16–17.06.2020 г., в съответствие с годишния график, се проведе поредното присъствено 

заседание на КР отново по предварително утвърден от председателят на УС на КИИП  



часови График за провеждане заседание на отделните секции на КР във връзка с работата в 

условия на извънредна епидемична обстановка. На това заседание бяха разгледани и 

оформени в Протокол на КР, постъпилите документи за оправомощаване с ППП и ОПП 

след през м. май и началото на м. юни и подписани вече от избраните председатели на РК 

мандат 2020-2024. Протоколът от това заседание на КР с табл.1.1 и табл.1.2 за вписване в 

регистрите на  КИИП за ППП  и ОПП, с и без членство, табл.1.4 за възстановяване на 

членство и за вписване на Проектантско бюро  беше приет на проведеното неприсъствено 

заседание на УС на КИИП с протокол УС167/ 14.07.2020 г. 

На 27–28.07.2020г. се проведе следващото присъствено заседание на Комисията по 

регистрите. Протоколът заседанието на КР с табл.1.1 и табл.1.2 за вписване в регистрите на  

КИИП за ППП  и ОПП, с и без членство, табл.1.3 за откази и допълване на документи и 

табл.1.4 за възстановяване на членство беше приет на проведеното на 04.08.2020 г. 

присъствено заседание на УС на КИИП с протоколУС168/04.08.2020г. 

 

В таблицата по-долу са отразени участията на членовете  на КР на заседанията на 

комисията за периода м. януари – м. август 2020г.: 

 

 

  

През периода м. януари – м. август 2020г . са разгледани общо  655 броя заявления на 

български граждани за вписване в регистрите на КИИП за проектантска правоспособност. 

В това число :  

 281броя за Пълна проектантска правоспособност (ППП),  

 374 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП). 

Име, Фамилия Общ брой 

заседания 

инж. Антони Чипев 6 

инж. Маргарита Станоева 6 

инж. Балчо Балчев 6 

инж. Зорница Петрова 6 

инж. Николай Главинчев 6 

инж. Иван Деянов 3 

инж. Мария Попова 6 

инж. Любомир Грънчаров 6 

инж. Янка Петкова  6 

инж. Веселин Миланов 2 

инж. Радостина Богданова  6 

инж. Марин Гергов   5 

инж. Евгения Кърджиева 5 

инж. Фантина Рангелова 0 

инж. Георги Франгов 6 

инж. Нейко Нейков 6 

инж. Никола Чушков 6 

инж. Михаил Толев 6 

инж. Грета Йорданова 6 

инж. Райна Кожухарова 6 

инж. Илка Симиджиева 5 

инж. Асен Попадийски 6 

инж. Красимир Георгиев 2 



 Като резултат от всяко заседание на КР е изготвян протокол. Протоколите са 

внасяни като предложения до УС на КИИП, за вземане на решение за присъждане на ПП 

или за отказ.  

  

През периода м. януари – м. август 2020г, с решения на УС, в регистрите на КИИП 

са вписани 610 души: 

 

 247 души, инженер –  проектанти в инвестиционното проектиране с ППП; 

 363 души, инженер – проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП,  в това 

число 97 души ОПП-Без членство. 

Поради несъответствие между приложените към заявлението документи и изискванията 

нормативните документи за оправомощаване е отказано вписване в регистрите на КИИП 

на 45 души. На всеки един от тях е изпратен мотивиран писмен отказ с копие до 

ръководството на регионалната колегия, през която кандидатът си е подал документи за 

вписване в регистрите на КИИП. На кандидатите за ПП с непълни документи е изпратено 

писмо за допълване на документите  и след получаване на такива са разглеждани отново в 

КР.  

С оглед изискванията на епидемичната обстановка и невъзможност за провеждане на 

присъствени УС особените случаи, табл.1.3 от протоколите на КР бяха разгледани  

допълнително от председателя на КР и съгласувани с юридическия консултант на КИИП 

и внесени за решение на УС168/04.08.2020г. 

През разглеждания период в регистрите на КИИП бяха включени 2/двама/ чужди 

гражданин (Словения), за конкретен обект. Нараства и броя на  кандидати за  ОПП с 

българско гражданство, завършили в чужбина, които са включени в регистъра на  КИИП.  

През периода м. януари – м. август 2020г. бяха разгледани 2 заявления за вписване в 

регистъра на проектантските бюра. Общият брой на регистрираните проектантски бюра в 

КИИП към 01.09.2020г. е  419 броя. С решение на УС на Проектантско бюро  „Геопроект  

инженеринг“  ООД,  рег.  № 0381ПБ беше променена специализацията от „ГПГ“ на 

„комплексна“. 

Необходимо е да се отбележи, че огромният обем от работата на КР в Централния офис 

включващ, обработка на постъпилите от РК и на място заявления за ПП, въвеждането и 

актуализирането на информацията  в електронната база,  както и подготовка на работата 

на КР в ЦО и последваща обработка на протокола на КР в периода на извънредно 

положение (on-line), и в периода на епидемичната обстановка, се извършва от инж. 

Маргарита Станоева и инж. Бинка Михайлова. Всяко заседание на КР завършва с 

протокол. След всеки УС, съобразно взетите решения се подготвят и изпращат 

персонални писма до кандидатите, получили отказ или е необходимо допълване на 

информацията в приложените документи.  Копия от писмата се изпращат и до 

съответните Регионални колегии. 

На получилите ПП своевременно бяха поръчвани персонални печати и генерирани 

съответните удостоверения за проектантска правоспособност.   

Резултатите от проведените редовни и заседания в условията на извънредна епидемична 

обстановка са обобщени в следващите таблици.  

 

 

 

 

 



Статистически данни 

Табл.1: Справка на ПП, вписани в регистрите на КИИП  през 2020г. по месеци  

2020 Вписани 

ППП 

Вписани 

ОПП 

Януари 34 121 

Февруари 54 76 

Май - 72 

Юни  70 - 

Юли. 32 42 

Август 64 52 

Общо 247 363 

 

 

Табл.2: Справка за вписани проектанти в КИИП за периода м. януари–м. август 

2020г. 

 

Вписани проектанти в КИИП по правоспособности 

Период  

 

ОБЩ БРОЙ 

ПП 

Брой 

проектанти 

ППП 

Брой 

проектанти 

ОПП 

м. януари – 

м. август 2020г. 
610 247 363 

 

Табл.3: Сравнителна таблица на вписаните в регистрите проектанти за 2018г. и 

2019г.и 2020г. по правоспособности и по месеци: 

 

2016/2019 

Вписани 

ППП до 

01.09.2020 

Вписани 

ОПП до 

01.09.2020 

Вписани 

ППП 

2019 

Вписани 

ОПП 

2019 

Вписани 

ППП 

2018 

Вписани 

ОПП 

2018 

Януари 34 121 44 113 34 123 

Февруари 54 76 51 113 21 98 

Март - - 55 43 53 60 

Април - - 0 0 47 42 

Май - 72 67 63 35 34 

Юни 70 - 28 46 26 41 

Юли 32 42 28 40 23 39 

Август 64 52 - - - - 

Септември 0 0 0 0 34 44 

Октомври - - 64 50 0 0 

Ноември - - 34 11 32 14 

Общо 247 363 371 479 305 495 

 



От сравнението се вижда, че в периода до 01.09.2020г. намалява броят на проектантите 

получили ОПП в сравнение със същия период на 2019г.  

Табл.4 Справка за проектантите към КИИП  получили ПП през периода 01.01.2020-

01.09.2020г. вкл. без членство по секции. 

 

  Справка за проектантите към КИИП  получили ПП през периода 01.01.2020-01.09.2020г. 

вкл. без членство  

 ПП ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГЕ ОВКХТТГ ТЕХ ТСТС ПБ Общо 

2020 

ППП 28 41 36 75 11 18 15 17 6 247 

ОПП 52 51 77 85 14 24 19 36 5 363 

 

В резултат на старанието на КР за  спазване на нормативната уредба, свързана с ПП, УС 

взима информирани решения, със съответната обосновка и мотивация при формулиране 

на отказите, както и на решенията на КС. До голяма степен това се дължи на 

професионалното юридическо  съдействие от Юридическият консултант на КИИП.  

 

Централна комисия за оправомощаване на лицата, упражняващи 

Технически контрол по част „Конструктивна” 

на инвестиционните проекти (ЦКТК) 
 

За периода м. януари – м. август 2020 година са проведени 3 заседания. Разгледани са 45 

броя заявления на кандидати за ТК. Има 1 отказ с мотив, че кандидатът няма 10 г. като 

проектант с ППП, съгласно чл.11 (1), т. 2 от Наредба № 2.   

Всички протоколи са публикувани на електронната страница на КИИП. 

В таблицата по-долу са отразени присъствията на заседанията на членовете  на КР 

Комисията. 

Име, фамилия 
Брой 

заседания 

инж. Константин Проданов    3 

инж. Светлана Николчева 3 

инж. Валентина Дикова  2 

инж. Емил Крумов  2 

инж. Иван Гешанов 2 

инж. Иван Терзиев 0 

инж. Иванка Пейковска  3 

инж. Стела Кирова 3 

инж. Филип Бучков 3 

инж. Константин Жипонов 2 

инж. Стойно Венков  3 



На своите заседания ЦКТК обсъдиха и приеха Инструкция за изготвяне на проекти за 

стоманени конструкции във фази „КМ“ и „КМД“. 

В таблицата по-долу е посочено разпределението на одобрените кандидатури по 

специалности. 

КСС ТСТС ВС Общ бр. 

40 1 3 44 

  

Експертна комисия по признаване на професионалните квалификации 

За периода м. януари – м. август 2020 г. са разгледани документите на двама кандидати от 

Република Словения, призната им е професионалната квалификация и са вписани 

служебно в регистъра на КИИП за ППП за конкретен обект. 

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ  

КИИП води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие 

с изискванията на българското счетоводно и търговско законодателство. 

ЦУ поема разходите за всички УС на КИИП, всички постоянни комисии и работни групи, 

разходите за Общото събрание на КИИП, помага на РК при закупуване на офиси с 

безлихвени заеми, заплаща наложителните ремонти в помещенията на ЦУ, поддържа 

целия архив и изплаща редовно наем за използваните помещения. 

На заседанието на УС на КИИП, проведено на 04.08.2020 г. се представиха и приеха с 

голямо мнозинство отчета за изпълнение на бюджета на КИИП и на бюджета на ЦУ на 

КИИП за 2019 г. и проектът на бюджет на ЦУ и този на Камарата за 2020 година. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНИ АСПЕКТИ 

За периода  01.04.2019 г. – 15.09.2020 г. 

1. 

№ на дело Страна, секция Предмет на делото Фаза на делото  - висящо 

пред ВАС 

Адм. д.№ 

8252/2018 г. на 

Административен 

съд – София   

инж. Иван 

Петров 

Мишев,  

секция 

ОВКХТТГ 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ОПП 

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. 

№ на дело Страна, секция Предмет на делото Фаза на делото  - висящо 

пред ВАС 

Адм. д.№ 342/2019 

г. на 

Административен 

съд – София град   

 

 

 

 

инж. Красимир 

Георгиев 

Костадинов, 

секция ТСТС 

 

 

 

 

жалба 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 и в момента се 

очаква решение на ВАС.   

ВАС от своя страна отмени 

решението на АССГ, и 

върна делото за ново 

разглеждане. 

Адм.д.№3202/ 

2020 на АССГ 

  АССГ отмени решението на 

УС. Подадена е касационна 

жалба, очаква се насрочване 

пред ВАС 

 

 3.  

№ на дело Страна, секция Предмет на делото Фаза на делото -насрочено 

Адм. д.№ 452/2019  

на 

Административен 

съд–В.Търново   

инж. Детелин 

Христов, 

секция 

ОВКХТТГ 

жалба 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  

4.  

№ на дело Страна, секция Предмет на делото Фаза на делото   

Адм.д.№ 

8676/2019г. на 

Административен 

съд – София град   

инж. Борис 

Прешелков, 

секция ВС - 

ПБ 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ППП 

Делото е спечелено от 

КИИР 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. Имаме 

издаден изпълнителен лист 

за разноските. 

5.  

№ на дело Страна, секция Предмет на 

делото 

Фаза на делото   

Адм.д.№ 

13468/2019 г. на 

ВАС  

инж. Ефтимия 

Вулджева, 

секция ТЕХ 

жалба 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 

ВАС  потвърди решението 



на АС - Пловдив 

6.  

№ на дело Страна,секция Предмет на делото Фаза на делото - насрочено 

Адм.д.№ 

2395/2019 г. на– 

Административен 

съд – Пловдив   

инж.Недьо 

Недев 

ОВКХТТГ 

жалба 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 е 

съдебно заседание за 

29.09.2020 г. 

7.  

№ на дело Страна,секция Предмет на делото Фаза на делото - насрочено 

К.д.№ 11951/2019 

г. на  ВАС   

инж.Дечко 

Матеев Фратев 

жалба 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. ВАС  отмени  

решението на АС– Пловдив. 

8.  

№ на дело Страна,секция Предмет на делото Фаза на делото  - насрочено 

Адм.д.№ 564/2020  

на  АС - Хасково  

инж.Иван 

Пачов 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ОПП 

Съдебното заседание се 

проведе на 01.09.2020 г. 

Очаква се решение. 

 

Кратък анализ: В сравнение с минали периоди, новите дела са намалели – само 5 за 

последната година (1-вото и 7-то са от 2018 г., просто са се проточили доста дълго). 

Приключилите дела са две – това на инж. Мишев, на когото жалбата е уважена и ще 

трябва да му се признае ОПП, ако той изрично се позове на съдебното решение; и това на 

инж. Борис Прешелков, за когото съдът окончателно е потвърдил отказа на КИИП да му 

признае ППП.  

През 2020 г. до момента е образувано едно единствено ново дело по жалба срещу отказ за 

признаване на правоспособност – адм.д.№564/2020 г. на АС – Хасково.  

Централното ръководство счита, че намаленият брой на делата се дължи на добрата 

обосновка и мотивация при формулиране на отказите и на решенията на КС.  

Независимо от дългия период на извънредно положение и последвалата епидемична 

обстановка ръководството и служителите в ЦУ не са прекъсвали своята дейност нито за 

час. Всички заседания на постоянните комисии са провеждани редовно, предложенията 

им са приети на съответните заседания от УС и са отразени в Протоколите на УС, които 

са публикувани на сайта на КИИП. 


