
ПРОТОКОЛ № 3 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 15.03.2019 г. 

 

Днес, 15.03.2019 г. от 11:00 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 02 и 03 април 2016 г. е следният: 

Председател: инж. Ивайло Банов 

Членове:    инж. Константин Гочев 

     инж. Маргарита Тончева 

     инж. Георги Симеонов 

     инж. Здравка Стоилова 

     инж. Соня Велева 

    инж. Пейчо Пейчев 

Присъстват 4 от общо 7 членове на КС. 

Отсъстват инж. Соня Велева, инж. Константин Гочев и инж. Пейчо Пейчев.  

Водещ протокола инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП. 

Предварително предложеният дневен ред е: 

1. Разглеждане писмо вх.№ КИИП-КС-008/19.02.2019 г. от инж. Надежда Парлъкова-

Председател на НПС ТСТС 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-009/19.02.2019 г. от адв. Кесов във връзка с жалба 

от инж. Недьо Недев; 

3. Разни. 

Гласуване на дневния ред.  

ЗА – единодушно    

Така предложения дневен ред се приема. 

След изчерпване на дневния ред КС реши да се пристъпи към проверката на Централния 

офис на КИИП. Резултатите от проверката ще бъдат отразени в нарочен протокол. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане писмо вх.№ КИИП-КС-008/19.02.2019 г. от инж. 

Надежда Парлъкова-Председател на НПС ТСТС 

Писмото е предварително изпратено до всички членове на КС. 

В писмото инж. Парлъкова акцентира на спора между секция ТСТС и ГПГ относно 

правоспособността, професионалната квалификация и компетентностите на членовете на 

двете секции. 

В основата на спора е Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционите 

проекти.  

Инж. Парлъкова е внесла за разглеждане в КДП документация в обем около 300 стр. Тя 

подчертава, че законовият срок за отговор от КДП е изтекъл и с настоящото писмо 

сигнализира КС за това. 
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Инж. Банов: Това, което можем да направим в този случай е да напишем писмо до КДП и 

УС да ни информират какво е предприето по този въпрос. 

Инж. Тончева: Има становище на д-р Калчев - Председател на Съюза на геодезистите и 

земеустроителите в България, което опровергава всичко описано от инж. Парлъкова. 

Първите градоустройствени планове са правени от геодезисти и архитекти. Обвиненията, 

че геодезисти работят пътища  са несъстоятелни. В становището на д-р Калчев е даден 

отговор на всичко от преписката, включително е описано какво изучават студентите по 

геодезия и тези по транспортно строителство по всички дисциплини, които касаят техните 

претенции. Тези атаки са обидни, защото геодезията е фундаментална наука. 

Становището на д-р Калчев е заведено  в деловодството на ЦУ с вх. № КИИП-ЦУ-

197/11.03.2019 г. Според мен можем да добавим в отговора да се разгледат подробно 

учебните планове на двете специалности. 

Предложение за решение: КС да се обърне с писмо до КДП и УС, с копие до инж. 

Парлъкова, относно предоставяне на информация по развитието на преписката. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-009/19.02.2019 г. от адв. 

Кесов във връзка с жалба от инж. Недьо Недев. 

Инж. Недев е обжалвал пред Административен съд – гр. Пловдив решение на УС от 

30.11.2018 г., с което му се отказва вписване в регистрите на проектантите с ОПП по част 

„ОВКХТТГ“. Административен съд – гр. Пловдив препраща жалбата по 

подведомственост на КС на КИИП. 

Инж. Банов поясни, че инж. Недев притежава диплома за висше образование с ОКС 

„Бакалавър“ по специалност „Компютърни системи и технологии“, издадена от 

Технически колеж „Джон Атанасов“ в Пловдив и диплома с ОКС „Магистър“ по същата 

специалност от УХТ – Пловдив. Има и диплома с ОКС „Магистър“ по специалност 

“Топлотехника“ от УХТ – Пловдив (изучавани 24 дисциплини). 

Той отбеляза, че до сега, при наличие на изравнително обучение в магистърската степен, 

УС на КИИП е присъждал проектантска правоспособност. 

След обсъждане, в което взеха участие всички членове на КС, се предложи следния текст 

за решение: КС отменя решение на УС от 30.11.2018 г.  за вписване на инж. Недьо 

Недев в регистъра за ОПП на КИИП по част ОВКХТТГ и връща в УС преписката 

на инж. Недев за ново преразглеждане и произнасяне на мотивирано решение 

съгласно придобитата квалификация. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

Инж. Банов обяви 15 минути почивка. 

По т. 3 от дневния ред: Разни. 

Инж. Банов съобщи, че има издадена заповед № КИИП-ЦУ-006/14.02.2019 г. на 

Председателя на УС на КИИП във връзка със Закона за защита на личните данни, с която 

се утвърждават Вътрешни правила относно дейностите по обработка на личните данни, 

приложими за КИИП. Един екземпляр от документа е предоставен на КС. 
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В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. Приемане на дневния ред; 

2. КС да се обърне с писмо до КДП и УС, с копие до инж. Парлъкова, относно 

предоставяне на информация по развитието на преписката; 

3. КС отменя решение на УС от 30.11.2018 г.  за вписване на инж. Недьо Недев в 

регистъра за ОПП на КИИП по част ОВКХТТГ и връща в УС преписката на 

инж. Недев за ново преразглеждане и произнасяне на мотивирано решение 

съгласно придобитата квалификация. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 12:15 часа. 

 

 

 

 

 

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

                       проф. д-р инж. Ив. Банов           инж. М. Цветкова 


