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ПРОТОКОЛ № 7 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 27.09.2022 г. 

 

Днес, 27.09.2022 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 членове на КС. Отсъства инж. Калин Рангелов. 

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

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

Дневен ред на заседанието: 

1. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-015/20.07.2022 г. от инж. Недьо Недев. 

2. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-016/03.08.2022 г. от инж. Биляна Здравкова. 

3. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-017/23.09.2022 г. от инж. Радослава Стоилова. 

4. Разни. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-015/20.07.2022 г. от инж. 

Недьо Недев. 

Инж. Недьо Недев, чрез адв. Симеон Кесов, обжалва решение на УС от заседанието 

проведено на 24.06.2022 г. като твърди, че не е изпълнено решението на съда за вписване на 

инж. Недьо Недев в регистъра на проектантите с ОПП в секция „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване“ (ОВКХТТГ). 

При обсъждането се припомни, че инж. Толев – Председател на НПС ОВКХТТГ по време 

на цитираното заседание е направил обстоен анализ на изучавания от инж. Недев хорариум 

и заявлението му е уважено с приетото решение, тъй като инж. Недьо Недев е вече член на 

КИИП, вписан в регистъра на проектантите с ОПП в секция ОВКХТТГ по части, съобразени 

с неговата квалификация.  

Премина се към гласуване на следният текст за решение: КС счита жалбата на инж. Недьо 

Недев за безпредметна и я оставя без уважение със следния мотив: УС, с решение от 

24.06.2022 г., е уважил съдебно решение № 2059/02.11.2021 г. на АС-Пловдив и инж. 
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Недьо Недев е вписан в регистъра на КИИП за ОПП в секция ОВКХТТГ по части: 

„Отопление“ и „Топлоснабдяване“. 

Гласуване: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. То е съобразно квалификацията на заявителя и указанията на съда, с 

които е отменено решението. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-016/03.08.2022 г. от инж. 

Биляна Здравкова 

Инж. Биляна Здравкова обжалва пред КС решение на УС от 24.06.2022 г., с което й се 

отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ, част „електрическа“ на 

основание чл. 13 от ЗКАИИП във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП. 

Инж. Биляна Здравкова притежава диплома за висше образование с ОКС „бакалавър“ от 

2021 г. Стажът си по специалността тя е придобила преди да се дипломира с ОКС 

„бакалавър“. 

Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП Лицата, получили дипломи от 

акредитирано висше училище с професионална квалификация "ландшафтен архитект", 

"урбанист" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", които 

имат не по-малко от 4 години стаж по специалността, могат да придобият ограничена 

проектантска правоспособност и да предоставят проектантски услуги в областта на 

устройственото планиране и инвестиционното проектиране за изработване на проекти на 

съответните части от проектната документация, след вписването им в регистъра на 

проектантите с ограничена проектантска правоспособност в съответната камара. 

Инж. Бакъшева: За да има стаж по дадена специалност, трябва да я е придобила  след 

дипломирането си. 

Членовете на КС стигнаха до заключението, че решението на УС е прието в съответствие с 

чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП. 

Премина се към гласуване на следният текст за решение: КС потвърждава решението на 

УС на КИИП от 24.06.2022 г. за отказ за вписване на инж. Биляна Людмилова 

Здравкова в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ, част „Електрическа“. 

Гласуване: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-017/23.09.2022 г. от инж. 

Радослава Стоилова  

Инж. Радослава Стоилова обжалва пред КС решение на УС от 24.06.2022 г., с което й се 

отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция КСС на основание чл. 13 от ЗКАИИП 

във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП. 

Инж. Стоилова притежава диплома за висше образование от Европейски политехнически 

университет – Перник от 2014 г., ОКС „бакалавър“, ПК „Строителен инженер“ и 

специалност „Строително инженерство на английски език“. 

Инж. Бакъшева обърна внимание, че в допълнително представената от инж. Стоилова 

служебната бележка от Европейски политехнически университет – Перник, където е 
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посочено какви дейности могат да извършват бакалаврите, не фигурира проектантската 

дейност. Тя прочете част от текста в служебната бележка: 

„Дипломираните бакалаври на Европейски политехнически университет са квалифицирани 

и имат право да работят като: инженери в строителството и маркетинга, експерти, 

технически ръководители, консултанти и мениджъри в държавни и частни компании, 

строителни и търговски компании, обществени и международни институции. Могат да 

са ръководители на възстановителни работи, управление и поддържане на сгради и 

съоръжения, експорт и мониторинг, специалисти в международни организации в 

областта на строителството, консултантски компании като брокери и преподаватели в 

професионални училища по архитектура и строителство.“ 

По-голяма част от стажа на инж. Стоилова след дипломирането й с ОКС „бакалавър“,  е на 

длъжност, съответстваща за средно образование, пред вид кодовете по НКПД, отразени в 

трудовата й книжка. Работила е на трудов договор, съответстващ на висшето й образование, 

по-малко от 4 години: като инженер конструктор в „Арка Консулт“ ЕООД от 02.01.2020 г. 

до 01.07.2021 г. и на длъжност „специалист скелета“ от 05.07.2021 г. до момента в 

„Булгарком фасадни системи“ ООД, но не се събират 4 години стаж по специалността, 

каквото е изискването на чл. 7 (2) на ЗКАИИП. 

След приключване на обсъждането се предложи следният текст за решение: КС 

потвърждава решението на УС на КИИП от 24.06.2022 г. за отказ за вписване на инж. 

Радослава Радославова Стоилова в регистъра на КИИП за ОПП, секция в секция КСС. 

Гласуване: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. КС приема обявения дневен ред; 

2. КС счита жалбата на инж. Недьо Недев за безпредметна и я оставя без уважение със 

следния мотив: УС, с решение от 24.06.2022 г., е уважил съдебно решение № 

2059/02.11.2021 г. на АС-Пловдив и инж. Недьо Недев е вписан в регистъра на КИИП 

за ОПП в секция ОВКХТТГ по части: „Отопление“ и „Топлоснабдяване“. 

3. КС потвърждава решението на УС на КИИП от 24.06.2022 г. за отказ за вписване на 

инж. Биляна Людмилова Здравкова в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ, част 

„Електрическа“. 

4. КС потвърждава решението на УС на КИИП от 24.06.2022 г. за отказ за вписване на 

инж. Радослава Радославова Стоилова в регистъра на КИИП за ОПП, секция в секция 

КСС. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Симеонов закри заседанието в 14:10 ч. 

 

 

 

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

инж. Г. Симеонов     инж. М. Цветкова 


