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ПРОТОКОЛ № 180 

 

от извънредно неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 02.06.2021 г. 
 

Днес, 02.06.2021 г. от 15:00 часа се проведе неприсъствено заседание на УС на КИИП 

през система Cisco Webex за онлайн видео-конферентна връзка. 

Съставът на УС, след проведеното Отчетно-изборно събрание на КИИП, 26-27 

септември 2020 г., е следният: 

1 инж. Марин Гергов Маринов  Председател на УС на КИИП 

2 инж. Огнян Огнянов Атанасов  Зам.-председател на КИИП 

3 инж. Антони Стаменов Чипев  Гл.секретар на КИИП 

4 инж. Соня Никифорова Велева Председател на НПС ВС 

5 инж. Иван Костадинов Деянов  Председател на НПС ГПГ 

6 инж. Красимир Любенов Велинов  Председател на НПС ЕАСТ 

7 инж. Атанас Андонов Георгиев  Председател на НПС КСС – в оставка 

8 инж. Георги Иванов Франгов  Председател на НПС МДГЕ 

9 инж.Михаил Димитров Толев  Председател на НПС ОВКХТТГ 

10 инж. Райна Бакунова Кожухарова Председател на НПС ТЕХ 

11 инж. Надежда Стефанова Парлъкова- Жекова  Председател на НПС ТСТС 

12 инж. Пламен Иванов Радев Председател на РК Благоевград 

13 инж. Душко Янев Опърлаков Председател на РК Бургас 

14 инж. Снежана Иванова Милева Председател на РК Варна 

15 инж. Евгения Николаева Кърджиева Председател на РК В.Търново 

16 инж. Борислав Петков Борисов Председател на РК Видин 

17 инж. Людмила Якимова Тодорова-Стоянова Председател на РК Враца 

18 инж. Румен Богомилов Матев Председател на РК Габрово 

19 инж. Янко Диамандиев Радев Председател на РК Добрич 

20 инж. Наташа Василева Чичкова Председател на РК Кърджали 

21 инж. Любомир Тодоров Захариев Председател на РК Кюстендил 

22 инж. Донка Пенчева Петкова Председател на РК Ловеч 

23 инж. Пламен Петров Иванов Председател на РК Монтана 

24 инж. Тодор Запринов Калоянов Председател на РК Пазарджик 

25 инж. Николай Христов Арнаудски Председател на РК Перник 

26 инж. Стефан Цеков Лишковски Председател на РК Плевен 

27 инж. Емил Михайлов Бойчев Председател на РК Пловдив 

28 инж. Светлана Божанова Христова Председател на РК Разград 

29 инж. Деян Великов Димитров Председател на РК Русе 

30 инж. Венелин Димитров Велев Председател на РК Силистра 

31 инж. Илко Желязков Аврамов Председател на РК Сливен 

32 инж. Георги Николов Кабасанов Председател на РК Смолян 

33 инж. Стефан Иванов Кинарев Председател на РК София-град 

34 инж. Николай Рафаилов Жечев Председател на РК София област 

35 инж. Стефко Бялков Драгов Председател на РК Ст.Загора 
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36 инж. Любен Младенов Христов Председател на РК Търговище 

37 инж. Снежа Вълчева Янева-Жекова Председател на РК Хасково 

38 инж. Красимира Вълчева Димова Председател на РК Шумен 

39 инж. Пейчо Димитров Пейчев Председател на РК Ямбол 

По Устав, със съвещателен глас, в заседанието могат да се включат: 

  40.   инж. Георги Симеонов                    Председател на КС на КИИП  

  41.   инж. Серафим Александров         Председател на КДП                   

В онлайн заседанието взеха участие 32 от общо 38 членове на УС.  

В заседанието участва адв. Мариана Якимова – юридически консултант на КИИП. 

В заседанието взе участие инж. Радостина Богданова – РК Пловдив, и.д. Председател на 

НПС КСС, която е със съвещателен глас.  

На заседанието се направи  аудио запис със съгласието на всички членове на УС на 

КИИП.  

Преди заседанието на всички членове на УС е изпратен проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД на извънредно неприсъствено заседание на УС на КИИП – 02.06.2021 г., 

начало 15:00 часа: 
 

1. Приемане решение по кандидатурата на инж. Недьо  Михайлов Недев, за вписване в 
регистъра за ОПП на КИИП по част ОВКХТТГ, съгласно решение № 2781/30.12.2019 г., 
постановено по адм. дело № 2395/2019 г. на Административен съд – Пловдив. 

         Докладва: инж. А. Чипев 
2. Приемане на решение по заявлението на  инж. Красимир Костадинов  от 16.05.2018 

година и съобразно  решение № 4035/21.07.2020 г. на АССГ и решение № 3474/16.03.2021 на 

ВАС. 

Докладва: инж. А. Чипев 

Премина се към приемане на дневния ред. 

Гласували:  ЗА – единодушно       

Решение: УС приема дневен ред  

Инж. Гергов напомни на членовете на УС да потвърдят гласуването си в писмена форма 

с попълването и подписване на  документ, който ще  им се изпрати след заседанието. .  

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение по кандидатурата на инж. Недьо  

Михайлов Недев, за вписване в регистъра за ОПП на КИИП по част ОВКХТТГ, 

съобразно  решение № 2781/30.12.2019 г., постановено по адм. дело № 2395/2019 г. на 

Административен съд – Пловдив. 

Инж. Чипев докладва накратко всички факти, свързани  с кандидатурата на инж. Недьо 

Недев, а именно: 

Инж. Недев кандидатства през 2018 г. за вписване в регистъра на КИИП за ОПП в 

секция „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло-и 

газоснабдяване“ (ОВКХТТГ). УС на 30.11.2018 г. му отказва вписване в регистъра за 

ОПП. 
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Инж. Недев е обжалвал, пред Административен съд – гр. Пловдив, решението 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 изпраща жалбата по 

подведомственост на Контролния съвет (КС) на КИИП. На заседанието си на 15.03.2019 

година КС отменя решение на УС от 30.11.2018 г. и връща в УС преписката на инж. 

Недев за ново разглеждане и произнасяне с  мотивирано решение. 

Преписката наново е разгледана на заседанието на УС на 31.05.2019 г.  Взето е решение, 

с което е отказано на инж. Недьо Михайлов Недев вписване в регистъра за ОПП на 

КИИП, по част ОВКХТТГ на основание чл. 13 ал. 1 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 1 (6) и 

чл. 3 (2), т. 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП и чл. 9 (1), т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“.  

Инж. Недев е обжалвал отказа пред КС. На заседанието си на 19.07.2019 г. КС  е 

потвърдил  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. 

Инж. Чипев запозна Управителния съвет с всички факти, установени от   Комисия по 

регистрите (КР)-секция ОВКХТТГ,  още при първото разглеждане на 20.11.2018 г.,  в 

които в настоящия момент няма промяна,  а именно:  

Кандидатът притежава диплома за образователно-квалификационна степен 

„професионален бакалавър”  по специалност „Компютърни системи и технологии” от 

колеж „Джон Атанасов“. 

 Има диплома и за образователно-квалификационна степен „магистър” като 

специалността отново е „Компютърни системи и технологии”. Те са в професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника. 

Има и диплома за образователно-квалификационна степен /ОКС/ „магистър” по 

специалност „Топлотехника” с продължителност на обучението 2 години. При 

преценката дали в  тази образователна степен  кандидатът е успял  да изучи всички 

дисциплини, даващи му право и възможност да работи като проектант  се установи, че 

той  не е изучавал следните дисциплини  по обща топлотехническа подготовка- 

Топлообменни апарати и Хидравлични и пневматични машини. 

Хорариумът на изучаваните от кандидата основни специализиращи дисциплини 

Отоплителна техника, Климатизация на въздуха е в пъти по малък от минималните 

изисквания в квалификационната характеристика, а именно:: 

- Отоплителна техника – има 45 часа при минимум 105 часа; 

- Климатизация на въздуха – има 30 часа при минимум 95 часа. 

Не е изучавал основни специализиращи дисциплини, а именно:  Хладилна  техника, 

Промишлена вентилация и обезпрашаване, Топлоснабдяване и газоснабдяване, 

Газоснабдителни системи, Топлинно стопанство, Енергийни характеристики на сгради, 

Хладилници и хладилни инсталации, Охлаждане и замразяване, Възобновяеми 

енергийни източници, Системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни 

източници, Системи за поддържане на микроклимат в сгради и Очистване на въздух и 

газове. 
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Според изискванията на квалификационната характеристика на НПС ”ОВКХТТГ” 

минималният брой за общо технически и специализиращи дисциплини в ОКС 

”бакалавър” и ОКС ”магистър” трябва да бъде  209 кредита, а от дипломата за ОКС 

”магистър” „Топлотехника“, се установява, че инж.  Недьо Недев  има 120 кредита“. 

Инж. Чипев изложи становището на Комисията по регистрите, че на кандидата следва да 

се откаже вписване в регистъра на проектантите с ОПП, секция  ОВКХТТГ- 

Топлотехника, на    основание чл. 9. (1), т.3 от Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“, 

приета с ПМС № 162 от 23.07.2002 г., тъй като не е придобита широкопрофилна и 

интердисциплинарна подготовка и чл.1 (6) от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Инж. Чипев цитира и чл. 42 (6) от Закона за висшето образование:  „Лицата, придобили 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" по реда на ал. 5, могат да 

продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър" 

само в същото професионално направление при условия и по ред, определени в 

правилника на висшето училище или в държавните изисквания.“  

Последната акредитация на специалността е от 2014 г. със срок до 2020 г. 

Инж. Гергов предположи, че мотивите на секция ОВКХТТГ може би не са стигнали до 

съда, за да приеме, че отказът на УС е немотивиран. 

Инж. Велева и инж. Кинарев предложиха подобни подробни становища на КР да се 

вписват  в протокола на УС. 

Инж. Пейчев се изказа като член на КС от предишния мандат, когато се е разглеждал 

случая на инж. Недьо Недев. Той обясни, че причината за отмяна от страна на КС  на 

решението на УС от 30.11.2018 г. и връщане в УС преписката на инж. Недев за ново 

преразглеждане и произнасяне е липсата на мотивирано решение на УС. 

Председателят на УС постави на гласуване предложението за решение на УС, с което се  

отказва  на инж. Недьо Михайлов Недев вписване  в регистъра за ОПП на КИИП по част 

ОВКХТТГ, поради липса на необходимото образование за упражняване на регулираната 

професия „Проектант“, на основание  чл. ,1 ал. 6 и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, във връзка с чл. 

13 от ЗКАИИП и чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване 

на висше образование на ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“.  Управителният 

съвет  единодушно взе следното решение:  

Решение:  УС отказва вписване на инж. Недьо Михайлов Недев в регистъра за 

ОПП на КИИП по част ОВКХТТГ на основание  чл. 13, ал. 1 от ЗКАИИП, във 

връзка с чл. 1, ал. 6 и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 

3 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“. 

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение по заявлението на  инж. Красимир 

Костадинов  от 16.05.2018 година и съобразно  решение № 4035/21.07.2020 г. на АССГ и 

решение № 3474/16.03.2021 на ВАС. 
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Инж. Чипев докладва, че инж. Костадинов е подал две заявления за вписване в 

регистрите за проектантска правоспособност на КИИП, а именно:  

- на 24.06.2018 г. за ограничена проектантска правоспособност (ОПП), което е уважено и 

той  е вписан в регистъра за ОПП. 

-  на 16.05.2018 г. за пълна проектантска правоспособност (ППП), без да е посочено на 

коя от хипотезите, регламентирани в чл. 7, ал. 5 от Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) се позовава. 

Управителният съвет (УС) на КИИП не се е произнесъл по молбата от 16.05.2018 г. за 

вписване в регистъра на проектанти с ППП. Инж. Костадинов е обжалвал мълчаливия 

отказ на УС  да се произнесе по тази молба.  

С влязло в сила решение от 16.03.2021 г. Административният съд  е отменил мълчаливия 

отказ на УС на КИИП и е указал на УС на КИИП да се произнесе мотивирано по 

заявлението на инж. Костадинов от 16.05.2018 г. за признаване на ППП. 

УС, като взе предвид мотивите на решенията на Административния  съд, приема, че 

заявлението от 16.05.2018 г. за признаване на ППП e предявено на основание § 13,  ал. 1 

от Преходните разпоредби на ЗУТ.  

Постоянна практика на КИИП е, че § 13 има времево действие, което е изтекло и не 

може да се приложи в настоящия случай. Кандидатът не отговаря и на условията на чл. 

7, ал. 5 от ЗКАИИП. 

Председателят на УС предложи да се гласува решение на Управителния съвет на КИИП, 

с което да се постанови  отказ на инж. Красимир Костадинов по заявление от 16.05.2018 

г. за вписване в регистъра за ППП на основание § 13, ал. 1  от Преходните разпоредби на 

ЗУТ и чл. 7, ал. 5  от ЗКАИИП. Решението  беше прието с мнозинство /само с един глас 

против/ . 

Решение: УС отказва вписване в регистъра за ППП на инж. Красимир Георгиев 

Костадинов по заявление от 16.05.2018 г., на основание чл. 13 ал. 1  от ЗКАИИП и 

във  връзка с  § 13, ал. 1  от Преходните разпоредби на ЗУТ и чл. 7, ал. 5  от 

ЗКАИИП. 

 

В заключение на днешното заседание се приеха следните 

 

решения: 

1. УС приема дневен ред. 

2. УС отказва вписване на инж. Недьо Михайлов Недев в регистъра за ОПП на 

КИИП по част ОВКХТТГ,  на основание чл. 13 ал. 1 от ЗКАИИП, във връзка с  чл. 

1 ал. 6 и чл. 3 ал. 2,  т. 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП, във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП и чл. 9, ал. 1, 

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

на ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“. 
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3. УС отказва вписване в регистъра за ППП на инж. Красимир Георгиев Костадинов 

по заявление от 16.05.2018 г. на основание чл. 13 ал. 1 от ЗКАИИП, във връзка с     

§ 13, ал. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ и чл. 7, ал. 5   от ЗКАИИП. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 16:00 часа. 

 

 

 

 

Председател на УС на КИИП   /п/                       Изготвил протокола     /п/ 

инж. Марин Гергов                                                  инж. Маринела Цветкова 

 
  


