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ПРОТОКОЛ № 2 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 21.03.2022 г. 

 

Днес, 21.03.2022 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 инж. Никола Цветков. 

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

Дневен ред на заседанието: 

1. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-001/04.03.2022 г. от инж. Тодор Здравков 

Ангелов; 

2. Разни. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

Инж. Симеонов откри заседанието и съобщи, че на заседанието на УС от 28.01.2022 г. се 

прие решение ОС на КИИП да се проведе на 24 ÷ 26 юни 2022 г. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-001/04.03.2022 г. от инж. 

Тодор Здравков Ангелов. 

Инж. Тодор Ангелов обжалва пред КС, в законоустановения срок, решение на УС от 

28.01.2022 г., с което му се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ. 

Отказът е на основание чл. 13 от ЗКАИИП, във връзка с чл.13, ал. 3 и чл. 14  от Наредбата 

за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен „бакалавър" по специалности от регулираната професия „Инженер 

в инвестиционното проектиране" и във връзка с чл. 4, ал. 5 от Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна 

степен „магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране". 

Инж. Симеонов отбеляза, че РК Пловдив няма забележки по кандидатурата за ОПП на инж. 

Ангелов. Той обърна внимание на изучаваните дисциплини от представените от инж. 

Ангелов дипломи за висше образование и прочете подробните мотиви на НПС ЕАСТ в 

Комисия по регистрите (КР), отразени в писмото, изпратено до него. 
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На членовете на КС им направи впечатление, че в подробните мотиви са изброени 

дисциплини, които не се изучават в завършената от инж. Ангелов специалност 

„Телекомуникационни и информационни системи“. 

Инж. Ангелов е направил запитване и до ДНСК дали проектант с професионална 

квалификация „Електроинженер“ може да изработва проект за електронни съобщителни 

мрежи. 

Според инж. Рангелов така формулиран отговорът на ДНСК, че проектант с професионална 

квалификация „Електроинженер“ не може да изработва проект за електронни съобщителни 

мрежи, ограничава всички проектанти по част „Електрическа“ (това е единствената част 

издавана от КИИП в удостоверенията на членовете от секция ЕАСТ) да проектират 

електронни съобщителни мрежи. 

В тази връзка членовете на КС стигнаха до заключението, че може би се налага 

необходимостта от диференциране на тази част на инвестиционните проекти, но това 

решение трябва да се вземе от НПС ЕАСТ. 

За вземане на мотивирано решение от страна на КС, инж. Симеонов покани инж. Чипев – 

Председател на КР да вземе отношение по въпроса. 

Инж. Чипев обясни, че в документите си инж. Тодор Ангелов е приложил копие от диплома 

за висше образование от ТУ-София, филиал Пловдив от 2002 година с петгодишен курс на 

обучение ОКС „магистър“ по специалност „Транспортна техника и технологии“, 

професионална квалификация (ПК) „Машинен инженер“. Приложил е и копие от диплома 

за висше образование от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Физико-

технологичен факултет от 2021 г. с продължителност 1 година, ОКС „магистър“, 

специалност „Телекомуникационни и информационни системи“ и ПК „Инженер по 

телекомуникационни и информационни системи“. В подробното изложение на председателя 

на НПС ЕАСТ е посочено точно кои дисциплини не е изучавал.  

Инж. Чипев продължи, че от представените документи на кандидата е видно несъответствие 

между изучаваните дисциплини по дипломата му и тези, съответстващи на изискванията за 

изработване на инвестиционни проекти по част „Електрическа“. Изучаваните от кандидата 

дисциплини не са достатъчни за упражняване на регулираната професия “Инженер в 

инвестиционното проектиране”. Задължителните дисциплини са отразени в Наредбите за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен „магистър“ и „бакалавър“ по специалности от регулираната 

професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, приета с постановление № 318 от 24 

ноември 2016 г. на Министерски съвет и допълнена с постановление № 183 от 21 август 

2017г.  УС подкрепя предложението на секция ЕАСТ в КР, че са налице обстоятелства, които 

препятстват вписването на инж. Тодор Здравков Ангелов в регистъра на КИИП за ОПП по 

част „Електрическа“. 

Инж. Симеонов благодари на инж. Чипев и той напусна заседанието. 

Обсъжданията продължиха като мненията се разделиха. Според инж. Аладжем, инж. Нейков 

и инж. Гочев, придобитото обучение от инж. Ангелов е достатъчно да получи ОПП по част 

„Електрическа“. 

Мнението на инж. Бакъшева и инж. Рангелов е, че едногодишното обучение по магистърска 

програма по специалност „Телекомуникационни и информационни системи“, надградена 

върху магистърска диплома по  специалност „Транспортна техника и технологии“ не дава 

достатъчно знания за упражняване на регулираната професия „инженер в инвестиционното 

проектиране”.  
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Инж. Симеонов предложи текст за решение: КС установи, че надграждащата 

магистърска програма по специалност „Телекомуникационни и информационни 

системи“ не покрива предхождащата магистратура по специалност „Транспортна 

техника и технологии“ и потвърждава решението на УС от 28.01.2022 г. за отказ за 

вписване на инж. Тодор Здравков Ангелов в регистъра на КИИП за ОПП, секция 

ЕАСТ. 

Гласуване: ЗА – 4 

  ПРОТИВ – 2 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

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

 

 

 

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

инж. Г. Симеонов     инж. М. Цветкова 


