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ПРОТОКОЛ № 8 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 18.11.2021 г. 

 

Днес, 18.11.2021 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. Отсъстват инж. Лилия Аладжем и инж. Никола 

Цветков. 

По време на заседанието се направи аудио запис със съгласието на всички членове на КС.  

Предварително на членовете на КС беше изпратен проект за дневен ред: 

1. Разглеждане писмо вх. КИИП-КС- 021/05.11.2021 г. от КДП. 

2. Разни. 

Гласуване дневния ред:   ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

Инж. Симеонов откри заседанието и припомни някои решения на УС: 

 На извънредно заседание УС прие да се отложи Общото събрание на КИИП до 

подобряване на епидемиологичната обстановка в страната; 

 За 2022 г. се запазва размерът на членския внос и сроковете за плащане; 

 УС прие месечната разходна част от бюджетите на регионалните колегии и Централно 

управление за 2021 г. да е 1/12 от приетия за 2020 г. бюджет.   

На инж. Нейков му е направило впечатление, че в регистрите за проектантска 

правоспособност, публикувани на сайта на КИИП, фигурират хора, които са починали или 

отписани. Според него НПС, през определен период, трябва да правят преглед на членския 

си състав. 

Инж. Симеонов предложи КС да обърне внимание на УС периодично да се актуализира 

регистъра. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. КИИП-КС- 021/05.11.2021 г. от КДП. 

На база на получени сигнали, че инж. Кинарев няма десет години проектантски стаж, КДП 

сезира Контролния съвет за извършване на проверка на проектантския стаж на инж. 

Кинарев, съгласно изискванията на чл. 5.2., ал. 8, т.1 от Устава на КИИП. 



 2 

Инж. Рангелов прочете част от писмото на инж. Кордов, където се засяга този въпрос и 

подчерта, че  последните два изтекли мандата председател на РК София-град е инж. Кордов 

и ежегодно издаваните удостоверения за ППП на инж. Кинарев са подписвани от него. Той 

е този, който е трябвало да провери дали лицето има проектантска практика и го 

удостоверява с подписа си. 

Инж. Нейков: Инж. Кинарев е от учредителите на КИИП и има ППП с рег. №00057. През 

годините редовно и в срок си е плащал членския внос. 

Инж. Симеонов: Инж. Кинарев е строителен инженер по ХТС и през годините е извършвал 

статико-динамични изследвания на язовирни стени, мостове и сгради. 

Инж. Бакъшева: КДП ни сезира доказателствено да установим проектантския му стаж. 

Трябва да се облегнем на материал, според който да констатираме дали има нарушение или 

не. 

Според инж. Нейков, при подобни жалби от членове на КИИП, трябва  да се избягват 

личностните конфликти. Камарата има съвсем други цели и задачи.  

След приключване на обсъжданията, КС констатира, че инж. Кинарев е редовен член на 

КИИП от 2004 г. и притежава ППП от 2006 г. до момента. При кандидатстването му за 

Председател на КИИП през 2007г. същият е  подписал декларация, за наличие на 

необходимия за   изборната длъжност проектатски стаж с  приложен към нея списък с обекти 

проектирани с негово участие.    

Преди общото събрание РК София-град, 2020 г., инж. Кинарев отново е подписал 

декларация, с която декларира, че притежава ППП и не по-малко от 10 години проектантски 

стаж.  

КС заключи, че при избора на инж. Кинарев за председател на РК София - град са 

спазени изискванията на чл. 5.2., ал. 8, т.1 от Устава на КИИП. 

По т. 2 от дневния ред: Разни. 

Членовете на КС приеха график за провеждане на заседанията си през 2022 г. като се запазва 

досегашния ред – четвъртъка в седмицата преди тази, в която се провежда УС.  

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Симеонов закри заседанието в 15:00 ч. 

 

 

 

Председател на КС:        Протоколирал:              

 инж. Г. Симеонов    инж. М. Цветкова 


