ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на КС на КИИП,
проведено на 14.10.2020 г.
Днес, 14.10.2020 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 26 и 27 септември 2020 г. е
следният:
Председател:
Членове:

инж. Георги Симеонов
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 всички членове на КС.
Инж. Симеонов поздрави присъстващите членове на КС, мандат 2020 – 2024 г. и откри
заседанието.
Преди приемането на дневния ред се уточниха някои организационни въпроси:
 Заседанията да се провеждат в 13:00 часа, предпоследния четвъртък на месеца в
седмицата преди УС на КИИП;
 На заседанията да присъства юридическият консултант на КИИП, който да
съгласува и изходящата кореспонденция на КС;
 КС ще разглежда писма, получени най-късно до една седмица преди заседанието
на КС.
Предварително предложеният дневен ред е:
1. Разглеждане жалби относно откази от УС на КИИП за признаване на проектантска
правоспособност.
2. Разглеждане писма, свързани с подготовката и протичането на Отчетно-изборното
общо събрание на КИИП.
3. Разни.
Гласуване дневният ред: ЗА – единодушно
Решение: Дневният ред се приема.
По т. 1 от дневния ред: Разглеждане жалби относно откази от УС на КИИП за
признаване на проектантска правоспособност.
 Молбата вх. № КИИП-КС-033/11.09.2020 г. на инж. Ивайло Василев Кацаров е за
преразглеждане кандидатурата му за ОПП в секция «Технологии», след отказ от УС на
заседанието от 04.08.2020 г. Мотивът за отказа е на основание чл. 7 (1) от ЗКАИИП и чл.
1 (1) от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в
КИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.
Инж. Кацаров е завършил ОКС «магистър» в Пловдивкия университет «Паисий
Хилендарски» по специалност «Инженерна физика», която съгласно Класификатора на

областите на висше образование и професионални направления е в област «Природни
науки», а не «Технически науки», каквото е изискването на ЗКАИИП и Наредба № 2 за
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.
Според инж. Рангелов и инж. Цветков той няма необходимия хорариум за придобиване
на проектантска правоспособност по част «Технология на органичните химически
производства».
Предложение за решение: КС потвърждава решението на УС от 04.08.2020 г., с което
на инж. Ивайло Василев Кацаров се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП
в секция „Технологии”.
Гласуване: ЗА – единодушно
Решението се приема.
 В писмо вх. № КИИП-КС-038/23.09.2020 г. инж. Николай Петров Кирилов изразява
своето възраждение срещу решение на УС на КИИП от заседанието на 04.08.2020 г., с
което му се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП по част „Отопление,
вентилация, климатизация, хладилна техника, топло-и газоснабдяване” (ОВКХТТГ).
Мотивът за отказа е на основание чл. 7 (1) от ЗКАИИП и чл. 1 (1) от Наредба № 2 за
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл.
13 от ЗКАИИП.
Инж. Кирилов е завършил висше образование с ОКС «магистър» в ТУ-София по
специалност «Хидро- и пневмотехника» с ПК «машинен инженер», на база на която има
ППП по част «Технология на предприятията на машиностроенето, уредостроенето и
леката промишленост». Представил е академична справка от ТУ за магистърскиизравнителен курс по специалност «Енергопреобразуващи технологии и енергийна
ефективност в сгради и промишлени обекти», но не е представил диплома.
След обсъждане се предложи следния текст за решение: КС потвърждава решението на
УС от 04.08.2020 г., с което на инж. Николай Петров Кирилов се отказва вписване в
регистъра на КИИП за ОПП по част „Отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло-и газоснабдяване” (ОВКХТТГ).
Гласуване: ЗА – единодушно
Решението се приема.
 С писмо вх. № КИИП-КС-036/21.09.2020 г. инж. Стоян Станоев Костадинов сезира
КС за решение на УС на КИИП от 04.08.2020 г., с което му се отказва вписване в регистъра
на КИИП за ППП в секция ЕАСТ. Мотивът за отказа е на основание чл. 7 (5), т. 1 от
ЗКАИИП, във връзка с чл. 5 (3) от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на
инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.
Инж. Костадинов има ОПП от 23.02.2018 г. Към молбата си до КС той допълнително
добавя сключен граждански договор с фирма «Чикалов» ЕООД, в която има проектант с
ППП по същата специалност, който е представил и декларация информационно
приложение 6.
Инж. Цветков: Според мен инж. Костадинов работи на свободна практика, за което са му
необходими 4 години проектантски стаж за придобиване на ППП, преди всичко свързани
с организация и изпълнение на строителството на посочените обекти.
Инж. Аладжем подкрепи инж. Цветков.
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Предложение за решение: КС потвърждава решението на УС от 04.08.2020 г., с което
на инж. Стоян Станоев Костадинов се отказва вписване в регистъра на КИИП за
ППП в секция “Електротехника, автоматика, съобщителна техника“ (ЕАСТ).
Гласуване: ЗА – единодушно
Решението се приема.
 В писмо вх. № КИИП-КС-034/15.09.2020 г. инж. Сейхан Назми Кафеджи обжалва
решение на УС на КИИП от 04.08.2020 г. с което му се отказва вписване в регистъра на
КИИП за ППП в секция КСС. Мотивът за отказа е на основание чл. 7 (5), т. 1 от ЗКАИИП
и чл. 4 (1), т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите,
регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.
Инж. Кафеджи има ОПП от 29.09.2017 г. Той работи на трудов договор като проектант
във фирма «РР Инвест 1» от 24.08.2017 г. и е преотстъпен с договор за 24 месеца на друга
фирма, където работи под ръководството на проектант с ППП.
Инж. Аладжем предложи да му се поиска да приложи списък с проектирани от него
самостоятелни обекти.
Инж. Цветков подкрепи инж. Аладжем.
Предложение за решение: КС отменя решение на УС от 04.08.2020 г. в частта на
оправомощаване на инж. Сейхан Назми Кафеджи с ППП в секция „Конструкции на
сгради и съоръжения“ (КСС) и връща в УС преписката на инж. Кафеджи за ново
преразглеждане и произнасяне с препоръка да му се изискат три проекта с негово
участие.
Гласуване: ЗА – единодушно
Решението се приема.
 С писмо вх. № КИИП-КС-035/15.09.2020 г. инж. Ива Петева Петкова изразява
несъгласието си с приетото на 04.08.2020 г. решение наУС на КИИП, с което й се отказва
вписване в регистъра на КИИП за ППП в секция „Конструкции на сгради и съоръжения“
(КСС). Мотивът за отказа е на основание чл. 7 (5), т. 1 от ЗКАИИП и чл. 4 (1), т. 1 от
Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП
и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.
Инж. Петкова притежава ОПП по части «Конструктивна» и «Организация и изпълнение
на строителството» от 27.04.2018 г. Представила е трудова книжка от «София хотел
Балкан» АД на длъжност «Инженер сграден фонд», и длъжностна характеристика, в която
е посочена и дейността проектиране. Към писмото си инж. Петкова е приложила и
декларация «информационно приложение 6» от проектанти с ППП по част
«Конструктивна».
Инж. Симеонов: Съгласен съм с отказа на УС. Инж. Петкова е назначена като служител с
организационни функции при подръжка и ремонт на сградния фонд.
Предложение за решение: КС потвърждава решението на УС от 04.08.2020 г., с което
на инж. Ива Петева Петкова се отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП в
секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ (КСС).
Гласуване: ЗА – единодушно
Решението се приема.
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По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писма, свързани с подготовката и протичането
на Отчетно-изборното общо събрание на КИИП.
 Писмо вх. № КИИП-КС-037/23.09.2020 г. от инж. Огнян Атанасов.
С писмото си инж. Атанасов засвидетелства своето желание да работи за повишаване
общественото доверие в КИИП, за издигане престижа на професията „проектант" в
обществето. Той внася пояснения относно разпространяването на някои твърдения по
негов адрес.
КС приема писмото на инж. Атанасов за информация.
 В писмо вх. № КИИП-КС-041/25.09.2020 г. инж. Ивайло Банов сигнализира за
допусната неточност в публикувания на страницата на КИИП доклад на Мандатната
комисия.
Допуснатата техническа грешка е била отстранена веднага в присъствието на инж. Банов.
 В писмо вх. № КИИП-КС-042/25.09.2020 г. инж. Светослав Дренски повдига
въпроса за състава на УС на КИИП, гласувал решението за провеждане на ОС на КИИП
през м. септември 2020 г.
По този повод инж. Симеонов поясни, че в Камарата има постъпили юридически
становища от две различни адвокатски кантори и едно становище от проф. д.ю.н. Георги
Стефанов относно състава на УС за периода на отлагане на ОС поради обявената
епидемиологична обстановка в страната. Становищата са публикувани на електронната
страница на КИИП.
 Писма вх. №№ КИИП-КС-039/24.09.2020 г. и КИИП-КС-040/25.09.2020 г. от инж.
Йонко Пенев, КИИП-КС-043/30.09.2020г. и КИИП-КС-044/01.10.2020 г. от инж. Димитър
Начев са свързани с проведения избор по време на Отчетно-изборното общо събрание на
КИИП и действията на Комисията по избора.
Инж. Симеонов предложи на следващото заседание, КС писмено да покани инж.
Марин Йорданов-Председател на Комисията по изборите на ОС на КИИП за отговор
на направените направените запитвания в цитираните писма.
Гласуване: ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1
Предложението се приема.
Инж. Цветков предложи КС да препоръча на Централното ръководство на КИИП да
осигури присъствие на юрист по време на заседанията им.
Гласуване: ЗА – единодушно
Предложението се приема.
По т. 3 от дневния ред: Разни.
Инж. Симеонов покани инж. Марин Гергов – Председател на УС на КИИП да се запознае
с членовете на КС.
След представянето се постави въпроса за присъствие на юрист по време на заседанията
на КС.
Инж. Гергов прие идеята и се ангажира да осигури юрист.
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Обмениха се идеи относно инженеринга, бъдещи промени в ЗУТ, ЗКАИИП, ЗОП и т.н.
В заключение на заседанието се приеха следните
решения:
1. КС приема предварително обявения дневен ред.
2. КС потвърждава решението на УС от 04.08.2020 г., с което на инж. Ивайло
Василев Кацаров се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП в секция
„Технологии”.
3. КС потвърждава решението на УС от 04.08.2020 г., с което на инж. Николай
Петров Кирилов се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло-и
газоснабдяване” (ОВКХТТГ).
4. КС потвърждава решението на УС от 04.08.2020 г., с което на инж. Стоян
Станоев Костадинов се отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП в секция
“Електротехника, автоматика, съобщителна техника“ (ЕАСТ).
5. КС отменя решение на УС от 04.08.2020 г. в частта на оправомощаване на инж.
Сейхан Назми Кафеджи с ППП в секция „Конструкции на сгради и съоръжения“
(КСС) и връща в УС преписката на инж. Кафеджи за ново преразглеждане и
произнасяне с препоръка да му се изискат три проекта с негово участие.
6. КС потвърждава решението на УС от 04.08.2020 г., с което на инж. Ива Петева
Петкова се отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП в секция
„Конструкции на сгради и съоръжения“ (КСС).
7. На следващото заседание, КС писмено да покани инж. Марин ЙордановПредседател на Комисията по изборите на ОС на КИИП, за отговор на
направените запитвания в писма вх. №№ КИИП-КС-039/24.09.2020г. и КИИПКС-040/25.09.2020г. на инж. Йонко Пенев, КИИП-КС-043/30.09.2020г. и КИИПКС-044/01.10.2020г. на инж. Димитър Начев, относно организацията и
провеждането на изборите по време на ОС на КИИП на 26-27 септември 2020г.
8. КС настоява на Централното ръководство на КИИП да осигури присъствие на
юрист по време на заседанията им.
Поради изчерпване на дневния ред, инж. Симеонов закри заседанието в 14:30 ч.

Председател на КС:
/п/
инж. Г. Симеонов

Протоколирал: /п/
инж. М. Цветкова
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