
ПРОТОКОЛ № 5 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 19.04.2019 г. 

 
Днес, 19.04.2019 г. от 11:00 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 жалба вх.№ КИИП-КС-012/11.04.2019 г. от инж. Магдалена Станиславова 

Симеонова; 

2.  Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-011/11.04.2019 г. от инж. Ефтимия Стоилова Йорданова-

Вулджева; 

3.  Разни. 

Гласуване на дневния ред.  

ЗА – единодушно    

Така предложения дневен ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане жалба вх.№ КИИП-КС-012/11.04.2019 г. от инж. 

Магдалена Станиславова Симеонова. 

Инж. Симеонова е вписана в регистъра на КИИП за ОПП по част „Организация и изпълнение на 

строителството“ с протоколно решение  на УС 153/31.01.2019 г.  

В писмото си инж. Симеонова обжалва това решение на база изразеното й желание в заявлението, 

където е посочила, че желае ОПП по части „конструктивна“ и „Организация и изпълнение на 

строителството“, което е в съответствие с дипломата й за завършено висше образование, ОКС 

„магистър“, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“.  

Инж. Банов каза, че според това, което му е обяснено, Комисията по регистрите е  присъдила на 

инж. Симеонова ОПП само по част „Организация и изпълнение на строителството“ на база 

специализация „Мениджмънт и технология на строителството“, което не е основание за даване 

на проектантска правоспособност. В закона категорично е посочено, че ПП се издава съобразно 

придобитата специалност и образователно-квалификационна степен на кандидатите.  

Инж. Банов прочете заключението на РР на РК Стара Загора от Протокол № 3/26.03.2019г. във 

връзка с жалбата на инж. Симеонова, а именно: „РР потвърждава решението си, на инж. 

Магдалена Станиславова Симеонова-№ 36224 да се присъди ОПП и по част „конструктивна“ 

и препоръчва на УС на КИИП да присъди ОПП част „конструктивна“. 

Инж. Велева, като Председател на РКС на РК Стара Загора, потвърди становището на колегията. 
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Предложение за решение: КС отменя решение на УС от 31.01.2019 г.  в частта на 

оправомощаване на инж. Магдалена Станиславова Симеонова с ОПП по част 

„Организация и изпълнение на строителството“ и връща в УС преписката на инж. 

Симеонова за ново преразглеждане и произнасяне съгласно придобитата образователно-

квалификационна степен и специалността.  

Гласуване на предложението.  

ЗА – единодушно    

Решението се приема. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-011/11.04.2019 г. от инж. 

Ефтимия Стоилова Йорданова-Вулджева. 

Инж. Банов припомни накратко жалбата на инж. Вулджева. Тя има ППП в секция МДГЕ, част 

„Екология и рекултивация на терени“. Обжалва решение на УС от 28.02.2019 г., с което й се 

отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП по част „Технология на предприятия за енергийна 

и добивна промишленост, управление и третиране на отпадъци и обработка на водите и въздуха“. 

Инж. Вулджева притежава диплома за завършено висше образование от ВМГИ, ПК „Минен 

инженер-обогатител“, специалност „Обогатяване на полезните изкопаеми“. 

Становището на регионалната комисия по регистрите и РР на РК Пловдив е, че инж. Вулджева 

не отговаря на изискванията на чл. 1. (3) на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП и отхвърля искането й за втора ППП в секция „Технологии“ 

по част „Технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, управление и 

третиране на отпадъци и обработка на водите и въздуха“. 

Инж. Пейчев разясни същността на завършената от инж. Вулджева специалност.  

След проведените разисквания, в които взеха участие инж. Банов, инж. Пейчев, инж. Велева и 

инж. Стоилова, КС подкрепи заключението на РК Пловдив и се стигна до следното предложение 

за решение: КС потвърждава решението на УС от 28.02.2019 г., с което на инж. Ефтимия 

Стоилова Йорданова-Вулджева се отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП по част 

„Технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, управление и 

третиране на отпадъци и обработка на водите и въздуха“. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Разни. 

 Инж. Банов информира членовете на КС, че се е получил отговор от Председателя на УС 

на КИИП на писмо № КИИП-КС-009/08.04.2019 г. по отношение на преписката с инж. 

Парлъкова, свързана със спора между секции ТСТС и ГПГ. 

Инж. Тончева се изказа, че за нея, това което иска инж. Парлъкова е посегателство върху 

правоспособността на геодезистите. Това са лични амбиции.  Инж. Тончева представи 

историческото развитие на геодезията още от 1948 г. и значимостта на тази специалност за 

общото градоустройство. Инж. Парлъкова има претенции към вертикалното планиране на 

вътрешно кварталните пространства, което винаги се правило от геодезисти. 

Инж. Гочев към инж. Тончева: Става ясно, че вие проектирате това, което е свързано с терена в 

населените места. Това е в рамките на вашата специалност. Регулацията се изработва от 

геодезисти. 

Инж. Тончева: Работата ни е обща и трябва да се уважаваме. 

Инж. Велева: Крайно време е УС да реши този проблем между двете секции, защото този 

конфликт излиза извън Камарата и се излага цялата организация. 
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Инж. Симеонов и инж. Стоилова споделиха, че тези вътрешни противоречия в Камарата дават 

отражение и върху отношението на някои външни организации към проектантите и от другите 

секции. 

 Инж. Банов: На едно от предните заседания направих предложение да огледаме  

Правилника за работа на КС. Във връзка с това получихме от  инж. Велева запитване какво се 

прави по този въпрос. В разговор с юридическия съветник на КИИП разбрах, че в договора й с 

Камарата няма клауза за изработване на нормативни документи. Ако възложим на адв. Драганова 

преработка на нашия правилник, КИИП трябва да заплати. 

Затова сега поставям въпроса, смятате ли за целесъобразно юридически да се преработи 

Правилника за работа на КС, за да са ясни и конкретни нашите правомощия по които вземаме 

решения? 

Инж. Пейчев смята, че на този етап не е необходимо да се преработва правилника. Самата адв. 

Драганова смята, че първо трябва да се промени Устава на КИИП. Ако се стигне до възлагане и 

заплащане той държи да се разгледат няколко оферти. 

Инж. Велева подкрепи инж. Пейчев. Според нея би трябвало есента да се свика извънредно ОС 

на КИИП с една единствена точка – промяна на Устава, защото до година следват избори и на 

тях трябва да сме с актуализиран Устав. 

Членовете на КС стигнаха до заключението, че на този етап няма смисъл да се променя 

Правилника за работа на КС преди промяната на Устава. 

Инж. Велева добави, че ако наистина се стигне в един момент до промяна на Устава тя предлага 

тогава да се проведе консултация с юрист и КС в срок да представи своите предложения. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. Приемане на дневния ред; 

2. КС отменя решение на УС от 31.01.2019 г.  в частта на оправомощаване на инж. 

Магдалена Станиславова Симеонова с ОПП по част „Организация и изпълнение на 

строителството“ и връща в УС преписката на инж. Симеонова за ново 

преразглеждане и произнасяне съгласно придобитата образователно-

квалификационна степен и специалността. 

3. КС потвърждава решението на УС от 28.02.2019 г., с което на инж. Ефтимия 

Стоилова Йорданова-Вулджева се отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП 

по част „Технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, 

управление и третиране на отпадъци и обработка на водите и въздуха“. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 12:15 часа. 

 

 

 

 

 

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

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


