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ПРОТОКОЛ № 8 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 17.11.2022 г. 

 

Днес, 17.11.2022 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. Константин Гочев. 

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-019/28.10.2022 г. от инж. Никола Бочуков. 

2. Приемане график за провеждане на заседанията на КС през 2023 г. 

3. Разни. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

Инж. Симеонов запозна членовете на КС с някои решения на УС, приети на: 

 30.09.2022 г. – отказ от вписване на инж. Никола Иванов Бочуков, ППП с рег. № 

07210, РК София-област в регистъра на КИИП за Технически контрол по част 

„Конструктивна“ на инвестиционните проекти. 

 28.10.2022 г. - промяна на часовите ставки, посочени в чл. 19, ал. 1 на Методиката за 

определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от 

инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране да се извърши с 

фиксирани твърди суми, както следва: 

- За експерт, технически контрольор и проектант с пълна проектантска 

правоспособност - 100 лв./час; 

- За проектант с ограничена проектантска правоспособност - 80 лв./час; 

- За технически сътрудник - 50 лв./час. 

Решението влиза в сила от 01.01.2023 г. 
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По т. 1 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-019/28.10.2022 г. от инж. 

Никола Бочуков. 

В процеса на обсъждане на документите на инж. Бочуков се установи, че жалбата, срещу 

решение на  УС на КИИП от  30.09.2022 г.,  с което му се отказва вписване в регистъра на 

КИИП за технически контрол по част „конструктивна“ на инвестиционните проекти е 

просрочена. Той е получил уведомително писмо изх. № КИИП-ТК-11/11.10.2022 г., за отказа 

на 12.10.2022 г., което е видно  от подписаната от него обратна разписка. Крайният срок за 

предявяване на жалбата е 26.10.2022 година.    

Внесъл е неподписана жалбата, чрез електронно писмо, изпратено  на 27.10.2022 г., както и 

чрез куриер като датата на предаването на куриера също е 27.10.2022 г., т. е. жалбата срещу 

решението на УС на КИИП от 30.09.2022 година е предявена след изтичане на преклузивния 

14-дневен срок. 

Премина се към гласуване на следният текст за решение: КС оставя без разглеждане 

жалбата на инж. Никола Иванов Бочуков, срещу решение на УС на КИИП от 

30.09.2022 година, поради това, че е предявена след изтичане на преклузивния 14-

дневен срок. 

Гласуване: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема.  

По т. 2 от дневния ред: Приемане график за провеждане на заседанията на КС през 2023г. 

Инж. Симеонов предложи да се запази същият график и през 2023 г. т.е. четвъртък в 

седмицата преди заседанието на УС. 

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 оставя без разглеждане жалбата на инж. Никола Иванов Бочуков, срещу решение 

на УС на КИИП от 30.09.2022 година, поради това, че е предявена след изтичане на 

преклузивния 14-дневен срок. 

3. КС приема заседанията през 2023 г. да се провеждат в четвъртък в седмицата преди 

заседанието на УС. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Симеонов закри заседанието в 13:55 ч. 

 

 

 

 

Председател на КС:     /п/   Протоколирал:   /п/  
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инж. Г. Симеонов     инж. М. Цветкова 


