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ПРОТОКОЛ № 3 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 15.04.2021 г. 

Днес, 15.04.2021 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 следния: 

 

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 – Евгения Ставрева -  координатор в ЦО на КИИП. 

 

Присъстват 6 от общо 7 члена на КС. 

Отсъства инж. Нейков, поради уважителни причини. 
 

На заседанието присъства  адв. Якимова – юридически консултант на КИИП.  

Инж. Симеонов обяви, че на заседанието се прави аудио запис, който е 

предназначен единствено за вътрешна употреба, за коректно оформяне на 

протокола. 

Предварително предложеният дневен ред е: 

1. Разглеждане на писмо вх.№ КИИП-КС 007/26.03.2021 г. от инж. Стефан 

Кинарев. 

2. Разглеждане на жалба  вх.№ КИИП-КС 009/06.04.2021 г. от инж. Стефан 

Петров. 

3. Разглеждане на жалба  вх.№ КИИП-КС 010/08.04.2021 г. от инж. Пламен 

Добрев. 

4. Разглеждане на писмо вх.№ КИИП-КС 031/10.09.2020 г. от инж. Павлин 

Панов. 

5. Разни. 
 

Премина се към гласуване на дневния ред. 

Гласували:  ЗА – 6 
 

Дневният ред се приема. 
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По т. 1 от дневния ред:  Разглеждане на писмо от инж. Стефан Иванов 

Кинарев, заведено в ЦУ на КИИП с вх.№ КИИП-КС 007/26.03.2021 г., относно 

сключен Договор от РК София-град със Служба по трудова медицина, което  е 

изпратено до всички членове на КС, заедно с предварителния дневен ред.  
 

Инж. Симеонов изложи  съдържанието на  писмото на инж. Стефан Иванов 

Кинарев. 

 

След направените изказвания и след като се съобразиха с изискването на 

Устава на КИИП, членовете на  КС взеха единодушно следните решения:  

- На следващото заседание на КС да се поканят да присъстват и да бъдат 

изслушани авторът на писмото и всички засегнати страни  

- С писмо до Контролния съвет на РК София-град да се изиска да се 

изпратят в Централен офис на КИИП всички документи, въз основа на 

които председателят на КС към РК София-град  е направил своя доклад по 

фактите, изложени в писмото на инж. Кинарев.  

Гласували:  ЗА – 6 

Решенията  се приемат. 

 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане на подадена жалба  от инж. Стефан 

Петров Петров, заведена в ЦУ на КИИП с вх.№ КИИП-КС 009/06.04.2021 г., 

получена от членовете на КС, заедно с предложения дневен ред.   

Инж. Симеонов изложи на кратко съдържанието на писмото на инж. Стефан 

Петров Петров . 

Инж. Стефан Петров Петров е вписан в регистрите на КИИП с ОПП в секция 

„ВС“, част „Водоснабдяване и канализация  - сградни инсталации“, поради 

което моли да се отмени  решението на  УС на КИИП, с което му се отказва 

вписване в регистъра за ОПП и за останалите части от „ВС“. 

Членовете на КС разгледаха всички документи, свързани с искането на инж. 

Петров и след направените разисквания стигнаха до извода, че приложената 

към жалбата справка дава основание да се приеме, че той е изучавал нужните 

дисциплини, с достатъчен брой кредити,  за признаване на ОПП и за останалите 

проектни части в секция „Водно строителство“.   

Предвид на гореизложеното, КС взе решение  да върне в УС за 

преразглеждане  молбата на  инж. Стефан Петров Петров. 
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Гласували:  ЗА – 5 

                     ПРОТИВ – 1 

Решението се приема. 

 

По т. 3 от дневния ред:  Разглеждане на подадена жалба  от инж. Пламен  

Добромиров Добрев, заведена в ЦУ на  КИИП с вх. № КИИП-КС 10/08.04.2021 

г.- получена от членовете на КС, заедно с предложения дневен ред.   

Инж. Симеонов изложи съдържанието на жалбата на инж. Пламен Добромиров 

Добрев. 

След направените разисквания членовете на КС направиха извода, че  инж. 

Добрев не е получил практическа подготовка чрез разработване на курсови 

задачи и проекти. Не може да бъде вписан в регистъра за ОПП, секция ЕАСТ, 

тъй като не е изработил и защитил дипломна работа. Тези изисквания са 

определящи за придобиване на правоспособност за упражняване регулираната 

професия „проектант в инвестиционното проектиране“. По тези съображения, 

КС прие, че решението на Управителния съвет следва да се потвърди.  

КС единодушно потвърждава решението на УС за отказ на инж. Пламен 

Добромиров Добрев да му бъде присъдена ограничена проектантска 

правоспособност по част Електрическа на инвестиционните проекти. 

Гласували:  ЗА – 6 

Решението се приема. 

 

По т. 4 от дневния ред:  Разглеждане на подадено писмо от инж. Павлин 

Панов, заведена в ЦУ на КИИП с вх. № КИИП-КС 031/10.09.2020 г., изпратено 

до членовете на  КС, заедно с предложения дневен ред.   

Инж. Симеонов изложи пред  членовете на КС съдържанието на  писмото на 

инж. Павлин Панов.  

 

След направеното обсъждане, КС прие за информация писмото на инж. 

Павлин Панов и  изразява становище, че  Комисията по дисциплинарно 

производство, съобразно с изискването на Устава на КИИП, трябва да 

изслушва засегнатите в съответната жалба  страни.  

 

Гласували:  ЗА – 6 

Решението се приема. 

По т. 5  от дневния ред:   

КС обръща внимание на Комисията по регистрите, при жалби на кандидатите 

за вписване в регистрите, да внася в  заседанието на КС преписката на 
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жалбоподателя с всички съдържащи се в нея документи, включително и 

обжалваното решение на УС.  

Гласували:  ЗА – 6 

Решението се приема. 

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Симеонов закри заседанието в 15:00 

часа. 

 

 

 

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

инж. Г. Симеонов                                            Е. Ставрева 

 

 

 

 

 

 

 


