
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 22.07.2021 г. 

 

Днес, 22.07.2021 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 6 от общо 7 члена на КС. Отсъства, по уважителни причини, инж. Бакъшева. 

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

Инж. Симеонов предложи следния  

дневен ред: 

1. Преглед изпълнението на решенията на КС от 17.06.2021 г. 

2. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-017/08.07.2021 г. от инж. Стефан Петров Петров 

3. Разни. 

Гласуване дневния ред:   ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Преглед изпълнението на решенията на КС от 17.06.2021 г. 

Инж. Симеонов съобщи, че е информирал УС за приетите от КС решения: 

 КС потвърждава решението на УС от 02.06.2021 г. за отказ за вписване на инж. Недьо 

Михайлов Недев в регистъра на КИИП за ОПП по части „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника, топло-и газоснабдяване“.  

 КС връща в УС преписката на инж. Красимир Йорданов с препоръка да се мотивира 

и допълни решението за отказ на част „Конструктивна“  като се посочи конкретно 

несъответствието между дисциплините и хорариума от дипломата му с тези в 

квалификационните характеристики на НПС КСС. 

 КС отменя решение на УС от 23.04.2021 г.  в частта на оправомощаване на инж.  Румен 

Георгиев Геренски с ППП в секция ГПГ и връща в УС преписката на инж. Румен 

Георгиев Геренски за ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да му се 

признае ППП. 

В тази връзка инж. Недьо Михайлов Недев, инж. Красимир Йорданов и инж. Румен Георгиев 

Геренски са уведомени писмено за решенията на КС. 
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По т. 2 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-017/08.07.2021 г. от инж. 

Стефан Петров Петров. 

Във връзка с тази точка от дневния ред на заседанието беше поканена инж. Соня Велева – 

Председател на НПС ВС и член на Комисията по регистрите (КР). 

Инж. Велева се извини, че няма възможност да присъства на заседанието и изпрати писмено 

становище по казуса. 

Инж. Симеонов запозна КС с текста на писмото на инж. Велева. В него тя подчертава, че 

жалбата е за преразглеждане на решение на УС на КИИП от 28.05.2021 г., с което е 

потвърдено вписването на инж. Стефан Петров Петров в регистъра на КИИП за ОПП, секция 

ВС  само по част „Водоснабдяване и канализации – сградни инсталации“, с отказ за 

останалите части: „Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура“; „Конструктивна на ВиК системи“; „Технологична на 

пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води“; 

„Третиране и управление на отпадъци“; „Технологична на стационарни пожарогасителни 

системи с вода и пожарогасителна пяна“. 

Секция ВС в КР е представила обширна обосновка на предложението си, която е отразена в 

цитирания протокол на УС. 

Инж. Велева отбелязва, че в жалбата си инж. Стефан Петров не представя никакви нови 

доказателства и документи за преразглеждане на решението на секция ВС в КР. Неговото 

искане за получаване най-вече на части „Конструкции на ВиК системи“ и „Третиране и 

управление на отпадъци“ е неизпълнимо, защото инж. Петров не е изучавал основни 

дисциплини по тези части като: „Строителна статика“, „Стоманени и дървени конструкции“, 

„Органична химия, микробиология и биохимия“, „Третиране на твърди отпадъци“. В 

недостатъчен обем е изучавал „Стоманобетон и стоманобетонови конструкции“. 

Инж. Рангелов подкрепи становището на инж. Велева. 

Членовете на КС са единодушни, че решението на УС е обосновано и добре мотивирано. 

Инж. Симеонов подложи на гласуване следния текст за решение: КС потвърждава 

решението на УС от 28.05.2021 г., за вписване на инж. Стефан Петров Петров, рег. № 

21026, РК Добрич, в регистъра на КИИП за ОПП, секция ВС  само по част 

„Водоснабдяване и канализации – сградни инсталации“, с отказ за останалите части: 

„Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура“; „Конструктивна на ВиК системи“; „Технологична на 

пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води“; 

„Третиране и управление на отпадъци“; „Технологична на стационарни 

пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна“. 

Гласуване:   ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Разни 

Инж. Симеонов запозна членовете на КС с приетите решения от УС на заседанието, 

проведено на 25.06.2021 г.  

КС подкрепи УС в решенията за отхвърляне предложенията за назначаване на юрисконсулт 

в Централно управление на КИИП и за оптимизиране на счетоводната дейност с назначаване 

на двама счетоводители в Централно управление на КИИП. 
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В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. КС приема дневния ред. 

2. КС потвърждава решението на УС от 28.05.2021 г., за вписване на инж. Стефан 

Петров Петров, рег. № 21026, РК Добрич, в регистъра на КИИП за ОПП, секция ВС  

само по част „Водоснабдяване и канализации – сградни инсталации“, с отказ за 

останалите части: „Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура“; „Конструктивна на ВиК системи“; „Технологична на 

пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води“; 

„Третиране и управление на отпадъци“; „Технологична на стационарни 

пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна“. 

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Симеонов закри заседанието в 14:00 ч. 

 

 

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

 инж. Г. Симеонов    инж. М. Цветкова 


