
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 24.01.2020 г. 

 

Днес, 24.01.2020 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 всички членове на КС. 

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

Предварително предложеният дневен ред е: 

1. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-026/04.12.2019 г. от инж. Димитър Валентинов Велев. 

2. Организационни въпроси във връзка с предстоящите общи събрания на РК и КИИП. 

3.  Разни. 

Гласуване дневният ред:  ЗА – единодушно 

Дневният 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-026/04.12.2019 г. от инж. 

Димитър Валентинов Велев. 

Инж. Банов прочете на глас жалбата на инж. Димитър Велев. Инж. Велев обжалва 

решение на УС на КИИП от 18.10.2019 г. за отказ за вписване в регистъра за ОПП, секция 

ЕАСТ. Отказът е на основание чл. 3, ал. 2 на Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, чл. 9 (1), т. 3 на НДИПВО и във 

връзка с чл. 13 на ЗКАИИП.  

Инж. Велев притежава диплома за висше образование с ОКС „бакалавър“ по специалност 

„Икономика и организация на труда“, професионална квалификация „икономист“ от 

УНСС-София и ОКС „магистър“ по специалност „Комуникационна техника и 

технологии“ с професионална квалификация „Магистър-инженер по комуникации“ от 

ТУ-Габрово. Специалността му от ОКС „бакалавър“ не е от областта „Технически науки“. 

Към жалбата той допълнително е представил справка за изравнително обучение; 

служебна бележка, издадена от ТУ-Габрово и учебен план за базово обучение по 

специалността „Комуникационна техника и технологии“, ОКС „магистър“. 

Инж. Банов обърна внимание, че в приложената магистърска диплома са отразени 

изучаваните дисциплини, които са посочени и в справката за изравнително обучение. 
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След приключване на разискванията инж. Пейчев предложи КС да потвърди решението 

на УС, защото допълнително представените документи не носят нова информация.    

Инж. Стоилова предложи точно обратното: да се върне преписката в УС за ново 

преразглеждане като се вземат пред вид допълнително представените документи от 

инж. Велев, съгласно изискванията в изпратеното му от УС уведомително писмо.  

Премина се към гласуване на предложенията по реда на тяхното постъпване. 

Гласуване предложението на инж. Пейчев: ЗА – 1 

       ПРОТИВ – 6 

       ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Предложението не се приема. 

Гласуване предложението на инж. Стоилова: ЗА – 6 

         ПРОТИВ – 0 

         ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

Предложението се приема. 

Решение: КС връща преписката на инж. Димитър Валентинов Велев в УС за 

преразглеждане като се вземат пред вид допълнително представените от него 

документи, съгласно изискванията в изпратеното му от УС уведомително писмо.  

По т. 2 от дневния ред: Организационни въпроси във връзка с предстоящите общи 

събрания на РК и КИИП.  

Членовете на КС са получили предварително графика за провеждане на ОС по регионални 

колегии през м. февруари 2020 г. и в тази връзка приеха следното разпределение за 

посещение на РОС. 

 

Член на КС Дата на провеждане 

на ОС 

РК 

инж. Ивайло Банов 
20.02.2020 г. Плевен 

19.02.2020 г. Велико Търново 

инж. Пейчо Пейчев 

21.02.2020 г. Габрово 

20.02.2020 г. Ловеч 

14.02.2020 г. Сливен 

инж. Соня Велева 
07.02.2020 г. Кърджали 

14.02.2020 г. Смолян 

инж. Георги Симеонов 
21.02.2020 г. Бургас 

20.02.2020 г. Варна 

инж. Маргарита Тончева 08.02.2020 г.  Кюстендил 

инж. Здравка Стоилова 
21.02.2020 г. Пловдив 

20.02.2020 г. Хасково 
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КС прие да се изпрати циркулярно писмо до регионалните контролни съвети като им се 

напомни при избора на Председател на съответната РК да следят за спазване разпоредбите 

на чл. 5.2. (8) т.1 и т. 3 от Устава на КИИП и за попълнена декларация за съгласие. 

По т. 3 от дневния ред:  Разни. 

 По график заседанието на КС през следващия месец е на 21.02.2020 г., което съвпада 

с датите на събранията на няколко регионални колегии и затова членовете на КС 

приеха да променят датата на заседанието. Допълнително ще се уточни дали да се 

проведе на 24 или 25.02.2020 г. 

 Проверката на Централния офис от страна на КС да се проведе в деня на заседанието. 

 Инж. Велева направи няколко предложения: 

- началният час на заседанията на КС да е 11:00 часа, както беше прието през 2019г. 

за зимните месеци; 

- на членовете на КС да се заплащат неприсъствените заседания;  

- посещенията на членовете на КС на ОС на регионалните колегии да се заплащат, 

съгласно приетия ред в КИИП за изплащане на заседателни. 

 Обсъди се предложение за определяне на отделен бюджет на Контролния съвет. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:30 часа. 

 

 

 

 

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

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


