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ПРОТОКОЛ № 3 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 21.04.2022 г. 

 

Днес, 21.04.2022 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 следният: 

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 - инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП. 

Присъстват 6 от общо 7 члена на КС. Отсъства инж. Лилия Аладжем. 

По време на заседанието се направи аудио запис със съгласието на всички членове на КС.  

Дневен ред на заседанието: 

1. Информация за приетите решения от УС на КИИП на заседанието, проведено на 

25.03.2022 г. 

2. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-003/28.03.2022 г. от инж. Павлин Стефанов 

Статев; 

3. Разни. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Информация за приетите решения от УС на КИИП на 

заседанието, проведено на 25.03.2022 г. 

Инж. Симеонов информира присъстващите членове на КС за решението на УС: 

 За въвеждане на такса за разглеждане на документите при кандидатстване за ОПП, ППП 

и ТК в размер на 150 лв. с ДДС. Таксата влиза в сила от 01.05.2022 г. като процентното й 

разпределение ще е в съотношение ЦО:РК=75:25. 

 Отлагане приемането на решение по предложението на КДП за наказание на инж. 

Тихомир Ангелов Георгиев и инж. Стефка Гълъбова. 

Инж. Симеонов съобщи за получено писмо от КДП във връзка с доказването на 

проектантския стаж на инж. Кинарев. 

Инж. Цветков предложи КДП да се обърне към РК София-град за получаване от техния 

архив на тази информация. 

Инж. Симеонов допълни, че на КДП ще се изпрати писмо.  
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По т. 2 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-003/28.03.2022 г. от инж. 

Павлин Стефанов Статев; 

Инж. Статев, чрез адв. Симеон Кесов, обжалва пред КС решението на УС на КИИП от 

25.02.2022 г., с което му се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция 

ОВКХТТГ на основание чл. 13 от ЗКАИИП, във връзка с чл. 16 от Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна 

степен (ОКС) „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране“ и във връзка с чл.4 (5) и Чл.18а от Наредбата  за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на ОКС "магистър" по специалности от 

регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране"- по част „ОВКХТТГ“. 

Към заявлението си инж. Статев е приложил: 

 копие от диплома за висше образование от УНСС-София от 2007 г., четиригодишен курс 

на обучение с ОКС „бакалавър“ по специалност „Макроикономика“ с ПК „Бакалавър по 

икономика“.  

 копие от диплома за висше образование от УНСС-София от 2009 г., с ОКС „магистър“ по 

специалност „Макроикономика“ с ПК „Магистър по икономика“.   

 копие от диплома за висше образование от ТУ-София, Инженерно-педагогически 

факултет от 2021 г., с едногодишен курс на обучение, ОКС „магистър“, специалност 

„Отоплителна, вентилационна и климатична техника“, ПК „Магистър-инженер“.  

 академична справка от ТУ от 2021 г. за изравнително обучение – „Магистър 

изравнителен“ по специалността „Отоплителна, вентилационна и климатична техника“, 

направено по време на магистратурата. 

След внимателен и обстоен преглед на документите, присъстващите членове на КС 

установиха, че инж. Статев може да работи като инженер по специалност  „Отоплителна, 

вентилационна и климатична техника“, но няма нужната подготовка и квалификация да 

упражнява регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“. 

Инж. Цветков отбеляза, че в представената академична справка за изравнително обучение и 

в дипломата му с ОКС „магистър“, специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична 

техника“ е отразено, че инж. Статев няма изработен нито един проект по време на 

следването си и предложи КС да потвърди решението на УС. 

Гласуване: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решение: КС потвърждава решението на УС на КИИП от 25.02.2022 г. за отказ за 

вписване на инж. Павлин Стефанов Статев в регистъра на КИИП за ОПП, секция 

ОВКХТТГ. 

По т. 3 от дневния ред: Разни. 

Инж. Нейков повдигна въпроса за актуализиране на Методиката за определяне на размера 

на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в 

устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. Той допълни, че секция 

МДГЕ имат предложение за промяна в тяхното приложение към Методиката. 

Инж. Цветков и инж. Симеонов обясниха, че за тази цел е необходимо секцията да излезе с 

предложение за промените, като по възможност изчисленията да се опростят и след като се 
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разгледат от съответната комисия и утвърдят от УС се обнародват в неофициалния раздел 

на ДВ. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Симеонов закри заседанието в 14:00 ч. 

 

 

 

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

инж. Г. Симеонов     инж. М. Цветкова 


