
 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

от неприсъствено заседание на КС на КИИП 

проведено на 19.07.2019 г. 

 

На 19.07.2019 г. се проведе неприсъствено заседание, в което участваха всички членове 

на КС: 

Председател: инж. Ивайло Банов 

Членове:    инж. Константин Гочев 

     инж. Маргарита Тончева 

     инж. Георги Симеонов 

     инж. Здравка Стоилова 

     инж. Соня Велева 

    инж. Пейчо Пейчев 

Дневен ред: 

1. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-021/24.06.2019 г. от инж. Недьо Недев. 

2. Разни. 

Всички материали бяха предварително изпратени до членовете на КС. 

По т. 1 от дневния ред: Проф. Банов предложи текст за решение: „КС потвърждава 

решението на УС от 31.05.2019 г., с което на инж. Недьо Михайлов Недев се отказва 

вписване в регистъра на КИИП за ОПП по част ОВКХТТГ.“ 

Резултатът от електронното гласуване по e-mail е следният: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

Решението се приема.  

Инж. Стоилова: Мотивите ми, за да гласувам  „въздържал се“ са, че вече е крайно време 

да се уеднаквят изискванията за бакалавър и магистър във всички ВУЗ, МОН,  МРРБ и 

КИИП, така че завършващият студент да няма  прегради за работа. Необходими са срещи, 

разговори и решения на КИИП с тези инстанции, за да не бъдем потърпевши от всичко 

това. 

По т. 2 от дневния ред: Разни. 

В тази точка се коментира отговорът на КДП на писмо на КС изх. № КИИП-КС-

008/08.04.2019. 

инж. Пейчев: Прочетох писмото на КДП до КС и съм напълно съгласен с отговора на 

Председателя на КДП. Решаването на спора между НПС"ТСТС и НПС"ГПГ" не е в 

правомощията нито на КС, нито на КДП, а единствено на УС. Забавянето за разглеждане 

на този проблем от УС няма да доведе до решаването, а единствено до задълбочаването 

му. За съжаление, както стана известно, според Устава ние от КС не можем да задължим 

УС да реши проблема. Затова пожелавам на УС успех в това начинание. 

Моля, Председателят на КС да поиска справка от УС за графика за изпълнение на 

решенията на ОС от 31.03.2019 г. - има ли изпълнени решения, какво предстои и в какви 
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срокове. За изпълнение през годината до следващото ОС са решения с номера 38, 40, 41, 

42. 

Инж. Велева: Съгласна съм с предложението на инж. Пейчев за искане на информация от 

УС за изпълнението на решенията от ОС. На срещата проведена в РК Стара Загора с 

ръководството на КИИП зададох този въпрос, но отговор нямаше. 

Инж. Стоилова: Подкрепям предложението на инж. Пейчев за изискване на информация 

от УС за изпълнението на взетите решения  от общото събрание на КИИП. 

 

 

 

 

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

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


