
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 18.03.2021 г. 

 

Днес, 18.03.2021 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 5 от общо 7 члена на КС. Отсъстваха инж. Бакъшева, поради заболяване и инж. 

Аладжем. 

На заседанието беше поканена адв. Якимова – юридически консултант на КИИП.  

Предварително предложеният дневен ред е: 

1. Преглед изпълнението на решенията на КС от 21.01.2021 г. 

2. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-003/11.03.2021 г. от инж. Златко Тодоров 

Стоянов; 

3. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-004/11.03.2021 г. от инж. Георги Веселинов 

Атанасов; 

4. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-005/11.03.2021 г. от инж. Живко Веселинов 

Атанасов; 

5. Разни. 

Инж. Симеонов предложи като т. 5 в дневния ред да се включи писмо вх. № КИИП-КС-

006/16.03.2021 г. от НР на НПС КСС, а т. Разни да стане т. 6. 

Премина се към гласуване дневният ред с направените промени. 

Гласували:   ЗА – 4 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решение: КС приема дневния ред с направените промени. 

Инж. Цветков предложи да се гласува от КС, че аудио записът, който се прави по време на 

заседанието, е предназначен единствено за вътрешна употреба, за коректно оформление на 

протокола. 

Гласували:   ЗА – 4 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
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Решение: КС приема че аудио записът, който се прави по време на заседанието, е 

предназначен единствено за вътрешна употреба, за коректно оформление на 

протокола. 

По т. 1 от дневния ред: Преглед изпълнението на решенията на КС от 21.01.2021 г. 

Инж. Симеонов информира присъстващите, че по решението “КС възлага на инж. Симеонов 

– Председател на КС за изготви писмен отговор до инж. Пенев по изразените искания в 

писмото му“ е подготвено и изпратено писмо до инж. Пенев, но няма обратна информация 

от него. 

По решението: „КС отменя решението на УС от 28.02.2020 г., с което на инж. Рангел 

Любомиров Христов е предоставена ОПП и указва на УС да извърши необходимите 

действия за изясняване на факта дали инж. Рангел Любомиров Христов е член на КИИП и 

ако членските му права са прекратени, с каква процедура е извършено това“ – на 

заседанието на УС на 26.02.2021 г. се обяви, че след проведени разговори с инж. Христов, 

той е оттеглил заявлението си за възстановяване на ППП и е дал съгласието си за ОПП. В 

резултат на това действие УС приема решение, че потвърждава решението си, прието на 

заседанието от 28.02.2020 г. за възстановяване ОПП на инж. Рангел Любомиров Христов. 

По решението: „КС потвърждава решението на УС от 27.11.2020 г. за отказ за вписване в 

регистъра на КИИП за ОПП в секция „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна 

техника, топло-и газоснабдяване (ОВКХТТГ) на инж. Детелин Валентинов Христов като 

приема изцяла мотивите, изложени в решението на Управителния съвет на КИИП от 

27.11.2020 г. и констатира, че в настоящата жалба, подадена пред КС, не са представени 

нови факти и обстоятелства, които да дават основание за промяна на решението» - инж. 

Детелин Христов е уведомен писмено за решението на КС и обжалва отказа пред съда. 

С решението: „КС указва на УС да възложи на националните професионални секции (НПС) 

да актуализират списъците с активните си членове в регистрите на КИИП“ инж. 

Симеонов е запознал УС на заседанието на 29.01.2021 г. 

Инж. Симеонов продължи с постъпилите жалби в КС, които са включени за разглеждане в 

т. 2, т. 3 и т. 4 от дневния ред. Поради сходните проблеми, описани и в трите жалби той 

предложи да се разгледат едновременно. 

 Жалбата до КС, вх. № КИИП-КС-003/11.03.2021 г. на инж. Златко Тодоров Стоянов е 

срещу отказ на УС от заседанието на 29.01.2021 г. за вписване в регистъра на проектантите 

с ОПП, в секция „Геодезия и приложна геодезия“, на основание  чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредба 

№ 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка 

с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Инж. Стоянов притежава диплома за висше образование с ОКС „бакалавър“ от Варненски 

свободен университет „Черноризец Храбър“ по специалност „Строителство на сгради и 

съоръжения“ от 2005 г. Притежава ОПП по части „Конструктивна“, „Организация и 

изпълнение на строителството“ и „Конструктивна на хидро-енергийни съоръжения“. 

Притежава и диплома с ОКС „магистър“ от Шуменски  университет „Епископ Преславски“ 

по специалност „Геодезия“ от 2018 г.  

Към жалбата си той допълнително прилага нови документи, неразглеждани от КР. 

 Жалбите вх. № КИИП-КС-004/11.03.2021 г. от инж. Георги Веселинов Атанасов и  вх. 

№ КИИП-КС-005/11.03.2021 г. от инж. Живко Веселинов Атанасов са срещу отказ на УС от 

заседанието на 29.01.2021 г. за вписване в регистъра на проектантите с ОПП, секция 

„Геодезия и приложна геодезия“, на основание  чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, чл. 4 и Раздел VI 
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от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен „магистър" по специалности от регулираната 

професия „Инженер в инвестиционното проектиране" и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.   

Инж. Георги Атанасов има диплома с ОКС „магистър“ от УАСГ по специалност 

„Транспортно строителство“, редовна форма на обучение – 5 години. Дипломирал се е през 

2007 г. Има ППП по транспортно строителство. Притежава и диплома с ОКС „магистър“ от 

Шуменски  университет „Епископ Преславски“ по специалност „Геодезия“. 

Инж. Живко Атанасов притежава диплома за висше образование с ОКС „бакалавър“ от 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ по специалност „Строителство на 

сгради и съоръжения“ от 2014 г. и диплома с ОКС „магистър“ от Шуменски  университет 

„Епископ Преславски“ по специалност „Геодезия“. 

И двамата, аналогично на инж. Стоянов, към жалбите си до КС допълнително прилагат нови 

документи, неразглеждани от КР, което беше изяснено и потвърдено от секретаря на 

Комисията.  

По време на обсъждането, след като КС взе предвид, че са представени допълнителни 

доказателства, се предложиха следните решения: 

КС отменя решение на УС от 29.01.2021 г.  в частта на оправомощаване на инж. Златко 

Тодоров Стоянов с ОПП в секция ГПГ и връща в УС преписката на инж. Стоянов за 

ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да се съобрази с допълнително 

представените документи. 

Гласували:   ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

КС отменя решение на УС от 29.01.2021 г.  в частта на оправомощаване на инж.  Георги 

Веселинов Атанасов с ОПП в секция ГПГ и връща в УС преписката на инж. Георги 

Атанасов за ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да се съобрази с 

допълнително представените документи. 

Гласували:  ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

КС отменя решение на УС от 29.01.2021 г.  в частта на оправомощаване на инж.  Живко 

Веселинов Атанасов с ОПП в секция ГПГ и връща в УС преписката на инж. Живко 

Атанасов за ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да се съобрази с 

допълнително представените документи. 

 

 Гласували:  ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

По т. 5 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-006/16.03.2021 г. от НР на 

НПС КСС 
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В писмото се отправя молба към КС за отмяна на решение на УС от заседанието на 

26.02.2021 г.  в частта му за присъждане на ПП по КСС на инж. Медиха Ружина Цанкова и 

инж. Здравко Атанасов Михайлов, като им се даде ОПП само по част ОИС. 

Инж. Цанкова и инж. Михайлов са завършили УАСГ със специалност „Строителство на 

сгради и съоръжения“ и специализация „Мениджмънт и технология на строителството“. 

В писмото се цитира решение на УС, отразено в Протокол № 143/24.11.2017 г., което гласи: 

„За всички нови кандидати, завършили „Организация и изпълнение на строителството” да 

се записва в удостоверенията само част „ОИС” от 2018г.“ 

След като КС взе предвид доводите, изтъкнати в писмото, предложи следния текст за 

решение: КС предлага на Председателя на УС, съвместно с Националното ръководство 

на НПС КСС,  да сформира работна група, която да разгледа проблема, поставен в 

писмо вх. № КИИП-КС-006/16.03.2021 г. от НР на НПС КСС и да излезе със становище 

по казуса. 

Гласували:   ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. КС приема дневния ред с направените промени. 

2. КС отменя решение на УС от 29.01.2021 г.  в частта на оправомощаване на инж. 

Златко Тодоров Стоянов с ОПП в секция ГПГ и връща в УС преписката на инж. 

Стоянов за ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да се съобрази с 

допълнително представени документи. 

3. КС отменя решение на УС от 29.01.2021 г.  в частта на оправомощаване на инж.  

Георги Веселинов Атанасов с ОПП в секция ГПГ и връща в УС преписката на инж. 

Георги Атанасов за ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да се съобрази 

с допълнително представени документи. 

4. КС отменя решение на УС от 29.01.2021 г.  в частта на оправомощаване на инж.  

Живко Веселинов Атанасов с ОПП в секция ГПГ и връща в УС преписката на инж. 

Живко Атанасов за ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да се съобрази с 

допълнително представени документи. 

5. КС предлага на Председателя на УС, съвместно с Националното ръководство на НПС 

КСС, да сформира работна група, която да разгледа проблема, поставен в писмо вх. 

№ КИИП-КС-006/16.03.2021 г. от НР на НПС КСС и да излезе със становище по 

казуса. 

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Симеонов закри заседанието в 14:45 ч. 

 

 

 

Председател на КС:        Протоколирал:              

 инж. Г. Симеонов    инж. М. Цветкова 


