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ПРОТОКОЛ № 1 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 19.01.2023 г. 

 

Днес, 19.01.2023 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 всички членове на КС.  

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. Информация за приетите решения от УС на заседанието, проведено на 25.11.2022 г. 

2. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-021/16.12.2022 г. от инж. Георги Лъвчев Илиев. 

3. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-020/12.12.2022 г. от инж. Диян Иванов Петров. 

4. Разни. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

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

проведено на 25.11.2022 г. 

Инж. Симеонов информира членовете на КС за решенията на УС: 

 УС приема, че със замразяване на основната правоспособност се замразява и 

правоспособността по Пожарна безопасност - техническа записка и графични материали, 

получена на базата на изкаран курс. 

 УС приема редовното ОС на КИИП да се проведе в Парк-хотел „Москва“ на следните 

дати:  

21.04.2023 г. – преди обяд заседание на УС; след обяд – ОС на НПС 

22.04. – 23.04.2023 г. ОС на КИИП. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-021/16.12.2022 г. от инж. 

Георги Лъвчев Илиев. 

Инж. Симеонов представи накратко случая на инж. Георги Илиев. 

Инж. Илиев обжалва решение на УС, обективирано в протокол № 198/28.10.2022 г., с което 

му се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ, по части ОВК и 
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ЕЕ на основание чл. 16 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности от 

регулираната професия "инженер в инвестиционното проектиране", чл. 18а от Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "инженер 

в инвестиционното проектиране", приети с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. и във връзка с чл. 

13 от ЗКАИИП. 

Инж. Илиев притежава диплома за висше образование от ТУ-София, филиал Пловдив от 

2013г. с четиригодишен курс на обучение, ОКС „бакалавър“, специалност 

„Електротехника“, ПК „Електроинженер“. Има и диплома за висше образование с ОКС 

„магистър“ от ТУ-София, филиал Пловдив от 2015 г., трисеместриален курс на обучение по 

същата специалност с ПК „Магистър-инженер“. Притежава ППП по част „Електрическа“. 

Притежава и диплома за висше образование с ОКС „магистър“ от Университета по 

хранителни технологии - Пловдив от 2022 г., двегодишен курс на обучение по специалност 

„Топлотехника“, 107 кредита, с професионална квалификация „Енергиен инженер“. 

Дипломата му с ОКС „магистър“ от Университета по хранителни технологии – Пловдив, 

специалност „Топлотехника“ е придобита след влизане в сила на Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна 

степен "магистър" по специалности от регулираната професия "инженер в инвестиционното 

проектиране", приети с ПМС № 318 от 24.11.2016 г.  

В протокола на УС са дадени подробни мотиви за направения отказ. 

Инж. Симеонов прочете заключението, направено от Председателя на НПС ОВКХТТГ пред 

УС, а именно: „Липсват следните дисциплини съгласно чл. 16 от Наредбата за ОКС 

“бакалавър“ и чл.18а от Наредбата за ОКС “магистър“: 

- Хидравлични и пневматични машини, Хладилна техника, Хладилни инсталации, 

- Промишлена вентилация и обезпрашаване, Енергийни характеристики на сгради, 

- Системи за поддържане на микроклимата в сгради, Охлаждане и замразяване, 

-         Системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници, Очистване 

на въздух и газове, Газоснабдителни системи. 

Не се покрива минималния хорариум съгласно чл.16 от Наредбата за ОКС “бакалавър“ и 

чл.18а от Наредбата за ОКС “магистър“ по следните дисциплини: 

- Горивна техника и технологии, Отоплителна техника, Климатизация на въздуха; 

- Топлоснабдяване и газоснабдяване, Възобновяеми източници на енергия; 

- Топлотехнически измервания и уреди, Моделиране и управление на топлинни процеси; 

- Промишлени топлотехнически системи. 

Както се вижда от приложената таблица, която е неразделна част от протокола на УС, 

не може да се даде проектантска правоспособност по части: ОВК и ЕЕ, каквито части 

иска инж. Георги Илиев в заявлението си.“ 

Приемайки мотивите, посочени в протокола на УС, членовете на КС преминаха към 

гласуване на следния текст за решение: КС потвърждава решението на УС, прието на 

заседанието на 28.10.2022 г. за отказ от вписване на инж. Георги Лъвчев Илиев, рег. № 

29219, РК Пловдив в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ, по части ОВК и 

ЕЕ на основание чл. 16 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по 

специалности от регулираната професия "инженер в инвестиционното проектиране", 

чл. 18а от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от 
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регулираната професия "инженер в инвестиционното проектиране", приети с ПМС № 

318 от 24.11.2016 г. и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Гласуване: ЗА – 7 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 

Решението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-020/12.12.2022 г. от инж. 

Диян Иванов Петров. 

Спазен е законоустановения срок за обжалване пред КС. 

Инж. Петров обжалва решение на УС от 28.10.2022 г., с което му се отказва вписване в 

регистъра на КИИП за ОПП секция ЕАСТ, част „Електрическа“ на основание чл. 14 от 

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен "бакалавър" по специалности от регулираната професия "инженер 

в инвестиционното проектиране", чл. 17 от Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" 

по специалности от регулираната професия "инженер в инвестиционното проектиране", 

приети с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Инж. Петров притежава диплома за висше образование от Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“ от Филологическия факултет 2009г. с четиригодишен курс на 

обучение, ОКС „бакалавър“, специалност „българска филология“, ПК „Филолог и учител по 

български и литература“ и диплома за висше образование от Бургаския свободен 

университет „Център по информатика и технически науки“ от 2020 г., 5 семестриален курс 

на обучение, ОКС „магистър“, специалност „Инженеринг и експлоатация на енергийни 

системи“ с ПК „Магистър-електроинженер“. 

След приключване на обсъждането, съобразявайки се с мотивите, посочени в протокола на 

УС, членовете на КС преминаха към гласуване на следния текст за решение: КС 

потвърждава решението на УС, прието на заседанието на 28.10.2022 г. за отказ от 

вписване на инж. Диян Иванов Петров, рег. № 15323, РК Бургас в регистъра на КИИП 

за ОПП, секция ЕАСТ на основание чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

"бакалавър" по специалности от регулираната професия "инженер в инвестиционното 

проектиране", чл. 17 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности 

от регулираната професия "инженер в инвестиционното проектиране", приети с ПМС 

№ 318 от 24.11.2016 г. и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Гласуване: ЗА – 7 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 

Решението се приема. 

По т. 4 от дневния ред: Разни. 

КС препоръчва на УС на електронната страница на КИИП да се публикуват само решенията, 

приети на заседанията на УС, КС и КДП, а не целите протоколи. 

Премина се към гласуване. 
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Гласуване: ЗА – 7 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Предложението се приема. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. КС приема обявения дневен ред; 

2. КС потвърждава решението на УС, прието на заседанието на 28.10.2022 г. за отказ от 

вписване на инж. Георги Лъвчев Илиев, рег. № 29219, РК Пловдив в регистъра на 

КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ, по части ОВК и ЕЕ на основание чл. 16 от Наредба 

за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен "бакалавър" по специалности от регулираната професия 

"инженер в инвестиционното проектиране", чл. 18а от Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия 

"инженер в инвестиционното проектиране", приети с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. и 

във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

3. КС потвърждава решението на УС, прието на заседанието на 28.10.2022 г. за отказ от 

вписване на инж. Диян Иванов Петров, рег. № 15323, РК Бургас в регистъра на КИИП 

за ОПП, секция ЕАСТ на основание чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

"бакалавър" по специалности от регулираната професия "инженер в инвестиционното 

проектиране", чл. 17 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности 

от регулираната професия "инженер в инвестиционното проектиране", приети с ПМС 

№ 318 от 24.11.2016 г. и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

4. КС препоръчва на УС на електронната страница на КИИП да се публикуват само 

решенията, приети на заседанията на УС, КС и КДП, а не целите протоколи. 

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

 

 

 

 

 

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

инж. Г. Симеонов     инж. М. Цветкова 


