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ПРОТОКОЛ № 2 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 16.02.2023 г. 

 

Днес, 16.02.2023 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 6 от общо 7 членове на КС. Отсъства инж. Светлана Бакъшева. 

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 27.01.2023 г. 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-001/24.01.2023 г. от инж. Катерина Николова 

Ганева. 

3. Разни. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

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

проведено на 27.01.2023 г. 

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

 УС приема Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. април 2023 г. 

 УС приема квота на представителство за Общото събрание на КИИП, м. април 2023 г., 

съгласно чл. 5.10 (4) от Устава – 1:45 

 УС приема на сайта на ЦО на КИИП да се публикуват само решенията от протоколите 

на заседанията на колективните органи на КИИП. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-001/24.01.2023 г. от инж. 

Катерина Николова Ганева. 

Инж. Ганева сигнализира, че на 28.06.2019 г. е подала заявление в РК София-град за 

отписване от регистъра на КИИП за ППП, считано от 01.07.2019 г. и декларира, че не е 

върнала печата си за ППП поради загубване. На 16.01.2023 г. е научила, че членството й в 

КИИП не е прекратено като за 2020, 2021, 2022 и 2023 г. са постъпвали плащания на 

членския й внос за ППП по сметката на  регионалната колегия. Заявява, че до момента нито 
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тя лично, нито чрез упълномощено от нея лице е предприемала действия по отмяна на 

заявлението си.  

Инж. Симеонов информира членовете на КС, че след консултация в офиса на РК София град 

се е установило, че вноските на името на инж. Ганева са направени от инж. Светослав 

Алдимиров, член на КИИП с ППП, рег. № 06176. 

Инж. Цветков предложи писмено да се информира инж. Ганева за приетите решения от КС. 

След приключване на дискусията, КС премина към гласуване на следния текст на решение: 

1. КС препоръчва на УС, след съгласуване с юридическия съветник на КИИП, да 

прецени възможността за обявяване за невалидни издадените удостоверения за 

ППП на името на инж. Катерина Николова Ганева за периода 2020 – 2023 година; 

2. КС изисква от РК София-град да представи на вниманието на КС: 

2.1. Заявлението за отписване на инж. Ганева от регистъра на КИИП за ППП от 

28.06.2019 г. 

2.2. Извлечения от банковата сметка на регионалната колегия, от където да е 

видно кой е вносителят на сумите по членския внос на инж. Ганева за 

указания период. 

2.3. Анкетни карти (декларации) на името на инж. Ганева (ако има подавани 

такива през посочените години).  

3. Писмено да се информира инж. Ганева за предприетите действия от КС във 

връзка с поставените въпроси в нейното писмо . 

Гласуване: ЗА – 6 

ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

  

Поради изчерпване на дневния ред инж. Симеонов закри заседанието в 13:50 ч. 

 

 

 

 

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

инж. Г. Симеонов     инж. М. Цветкова 


