
 

ПРОТОКОЛ № 8 

 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 27.09.2019 г. 

 

Днес, 27.09.2019 г. от 10:00 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 5 от общо 7 члена на КС. 

Отсъстват инж. Маргарита Тончева и инж. Здравка Стоилова. 

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

Предварително предложеният дневен ред е: 

1. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-024/28.08.2019 г. от инж. Емилия Йорданова 

Стайкова; 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 023/08.08.2019 г. от инж. Светлана Николчева; 

3. Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-456/24.07.2019 г. от Агенция „Пътна 

инфраструктура“; 

4. Разни. 

Гласуване на дневния ред.  

ЗА – единодушно    

Така предложения дневен ред се приема. 

Всички материали по дневния ред са изпратени предварително на членовете на КС. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-024/28.08.2019 г. от инж. 

Емилия Йорданова Стайкова. 

Инж. Банов прочете на глас възражението на инж. Стайкова, което е срещу решение на 

УС на КИИП от 26.07.2019 г. относно отказ за вписването й в регистъра на проектантите 

с ОПП в секция ГПГ на основание чл. 9 (1), т. 3 от Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 

„бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Инж. Стайкова притежава диплома за висше образование по специалност „Математика и 

информатика“ от професионално направление „Природни науки, математика и 

информатика“. В последствие е придобила ОКС „магистър“ по специалност „ Геодезия“ 

в ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
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Инж. Стайкова е изкарала и изравнително обучение в магистърската степен. 

Внимателно бяха разгледани приложените дипломи и се установи, че е покрит броят на 

кредитите, съгласно изискванията на Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

„магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране".  

В обсъждането се включиха всички присъстващи. 

Цитираният, в основанието на отказа на УС, чл. 9 (1), т. 3 от Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните 

степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ гласи: „Обучението за придобиване на 

образователно-квалификационна степен "магистър" се провежда в три основни 

направления:  

т. 3. допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите 

висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или 

"магистър" по друга специалност“. 

В заключение по тази точка се предложи следното решение: КС връща в УС преписката 

на инж. Емилия Йорданова Стайкова за обосноваване несъответствието с чл. 9 (1), 

т. 3 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и 

„специалист“. 

Гласуване: ЗА – единодушно    

Решението се приема. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС- 023/08.08.2019 г. от инж. 

Светлана Николчева; 

Писмото на инж. Николчева е отговор на писмо № КИИП-КС-019/05.08.2019 г., в което  

КС смята за целесъобразно УС да даде график за изпълнението на приетите от ОС на 

КИИП, 2019 г. решения и по-точно с номера 38, 40, 41, 42. 

Инж. Пейчев анализира конкретно по точки получения отговор: 

 По решение № 42 – относно участие на КИИП в европейски програми. Проведена 

е среща с експерти и е поставен срок м. януари 2020 г. 

 По решение № 41 – относно провеждане заседания на УС online. Няма поставен 

срок, но има действия по въпроса. Инж. Пейчев се надява да се състави план-график през 

м. ноември 2019 г., както е записано в писмото на инж. Николчева. 

 По решение № 40 – относно усъвършенстване регистрите на КИИП. По тази точка 

няма нищо свършено. Нещо повече - КИИП дори няма регистър, а само един списък във 

формат PDF. Инж. Пейчев даде за пример регистъра на КАБ, където има публикувана 

много по-пълна информация за проектантите, включително адреси, застраховки, снимки, 

сайтове и страници във Фейсбук, както и информация, предоставяна от самите 

проектанти за себе си. Той обърна внимание, че дори и тези семпли списъци, които 

представяме за регистър, не се актуализират на сайта на КИИП - списъкът за ОПП е от 

01.12.2018 г., а списъкът за ППП - от 31.03.2019 г. В момента е възможно имената на 

някои инженери да присъстват и в двата списъка, което въвежда в заблуда. Отделен 
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въпрос е как актуализирането на списъците се отнася към "грижите" за младите инженери, 

след като дори имената им ги няма в сайта на КИИП. 

 По решение № 38 – относно публикуване на сайта на КИИП таблица за формиране 

максималния размер на основните месечни трудови възнаграждения в Камарата. Инж. 

Пейчев е възмутен от дадения отговор. Мотивът за свалянето на таблицата от сайта 

(предложено от юриста на КИИП) е, че не отговаря на Закона за защита на личните данни. 

По този начин решенията на юриста се поставят над решенията на Общото събрание на 

КИИП! 

Инж. Пейчев прочете текст от самия Закон за защита на личните данни: 

„чл.7(4) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на 

2,5 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния 

статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко 

тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния 

месец от предходното тримесечие. 

чл.7 (5) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 30 на сто по-

високо от основното месечно възнаграждение по ал. 4.“  

Въз основа на този текст според инж. Пейчев всеки може да изчисли заплатите на 

членовете на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). 

Коментарът на инж. Пейчев е, че в самия закон са посочени възнагражденията на 

членовете на КЗЛД и председателя й, а КИИП не може да публикува таблица с границите, 

в които варират заплатите на управляващите я, поради някакви измислени правила за 

защита на личните данни. Според него това решение на ОС трябва да се изпълни веднага. 

Инж. Банов: Не съм сигурен дали може да се прави такава аналогия с държавни 

организации, които са на бюджетна издръжка. 

Инж. Велева подкрепи изказването на инж. Пейчев и изрази неудовлетворение от 

работата на юридическия консултант на КИИП. Адв. Драганова е присъствала на ОС и не 

трябвало да допуска приемането на  решение, което е в разрез с някой закон. Според инж. 

Велева в Камарата трябва да има още по-голяма прозрачност в сравнение с бюджетните 

организации, защото парите, с които се оперира се събират от членския внос на 

проектантите. 

Инж. Велева смята, че това решение на ОС трябва задължително да се изпълни. 

КС прие да се обърне внимание на УС по отношение изпълнение решенията на ОС:  

 Да се изпълни решение № 38 на ОС: „ОС на КИИП задължава УС да публикува 

на електронната страница решението си относно максималния размер на 

основните месечни  трудови възнаграждения в КИИП“ или, ако не може, да се 

обоснове защо.  

 Да се поставят срокове и отговорници по отношение на решение № 40 на ОС: 

„ОС на КИИП приема предложението на НПС ТСТС да се премине към регистър 

в електронна среда с достъпна за служителите информация – две имена, секция, 

регистрационен номер, срок на валидност на удостоверението,  включително 

отразяване на замразена правоспособност, текст на удостоверението за 
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проектантска правоспособност“. На УС през м. ноември да се докладват 

предприетите мерки.  

По т. 3 от дневния ред: Писмото на Агенция „Пътна инфраструктура“ е за информация 

по развитието на преписката на КИИП с държавните институции относно 

инвестиционното предложение за „Укрепване и социализация на речното корито на р. 

Марица“ в границите на гр. Пловдив. 

По т. 4 от дневния ред: Членовете на КС решиха следващото заседание да се проведе на 

11.10.2019 г. при условие, че до 07.10.2019 г. има постъпили сигнали.  

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. Приемане на дневния ред; 

2. КС връща в УС преписката на инж. Емилия Йорданова Стайкова за 

обосноваване несъответствието с 9 (1), т. 3 от Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“. 

3. КС прие да се обърне внимание на УС по отношение изпълнение решенията 

на ОС:  

 Да се изпълни решение № 38 на ОС: „ОС на КИИП задължава УС да публикува 

на електронната страница решението си относно максималния размер на 

основните месечни  трудови възнаграждения в КИИП“ или, ако не може да се 

обоснове защо.  

 Да се поставят срокове и отговорници по отношение на решение № 40 на ОС: 

„ОС на КИИП приема предложението на НПС ТСТС да се премине към регистър 

в електронна среда с достъпна за служителите информация – две имена, секция, 

регистрационен номер, срок на валидност на удостоверението,  включително 

отразяване на замразена правоспособност, текст на удостоверението за 

проектантска правоспособност“. На УС през м. ноември да се докладват 

предприетите мерки.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:40 часа. 

 

 

 

 

 

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

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


