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ПРОТОКОЛ № 4 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 19.05.2022 г. 

 

Днес, 19.05.2022 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 5 от общо 7 члена на КС. Отсъстват инж. Нейков и инж. Цветков. 

На заседанието присъства и адв. Якимова – юридически консултант на КИИП. 

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

Дневен ред на заседанието: 

1. Информация за приетите решения от УС на КИИП на заседанието, проведено на 

28.04.2022 г. 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-005/28.04.2022 г. от инж. Стефан Кинарев и 

писмо вх. № КИИП-КС-007/17.05.2022 г. от инж. Душко Опърлаков. 

3. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-006/10.05.2022 г. от АС-Пловдив във връзка с 

жалба от Деница Видева Йовчева. 

4. Разни. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Информация за приетите решения от УС на КИИП на 

заседанието, проведено на 28.04.2022 г. 

Инж. Симеонов информира присъстващите членове на КС за решенията на УС: 

 УС приема предложения Дневен ред на Редовното отчетно общо събрание на КИИП, 

25-26 юни 2022 г., Парк-хотел „Москва“, гр. София.  

 УС отлага приемането на решение по предложеното наказание от КДП до 

произнасянето на съда по търговския спор, относно нанесени вреди от некачествен 

проект. 

 УС приема промяната в Устава на КИИП за обвързване на членския внос с 20% от 

месечната минималната работна заплата, валидна към месеца, в който се провежда 

общото събрание.  



 2 

 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-005/28.04.2022 г. от инж. 

Стефан Кинарев и писмо вх. № КИИП-КС-007/17.05.2022 г. от инж. Душко Опърлаков. 

Инж. Симеонов обясни, че поради това, че и в писмото на инж. Кинарев и на инж. Опърлаков 

се поставя един и същ въпрос, отнасящ се до приетите от УС такси за разглеждане на 

документи в КИИП, КС ще ги обсъди заедно. И в двете писма се посочва, че този въпрос е 

предмет за разглеждане и приемане от ОС на КИИП. 

В писмото на инж. Кинарев са посочени текстове от ЗКАИИП и Устава, които са в подкрепа 

на изразената теза и които бяха подробно изложени пред УС. Според РР на РК София-град 

след като бюджетът на КИИП се приема от ОС, а таксите са елемент от бюджета би трябвало 

размерът им да се определя от ОС на Камарата. 

По време на обсъждането, в което взеха участие всички присъстващи членове на КС, се 

посочи, че в чл. 20 (1), т. 7 от ЗКАИИП и в чл.5.7. (1), т. 6 от Устава изрично е очертана 

компетентността на ОС на КИИП, а именно, че  определя размера на встъпителните и 

годишните членски вноски, както и бюджетите на регионалните колегии. ОС приема 

бюджета на КИИП, но не го изработва. УС, който е оперативният орган на Камарата, 

подготвя проекта на бюджета и го представя на ОС за приемане. 

В чл. 28 на ЗКАИИП изрично е написано, че бюджетът на Камарата се определя за 1 година 

и приходите се формират от: еднократните встъпителни вноски; годишните вноски, които 

се приемат от ОС; такси за вписване в регистрите за издаване на удостоверение за 

проектантска правоспособност и личен печат като не се посочва кой ги определя; от цени за 

услуги, извършвани от Камарата, които се определят от УС. 

Таксата за разглеждане на документи е такса-услуга и е в правомощията на УС, на който 

законът е дал известна оперативна самостоятелност. 

След приключване на дискусията се премина към гласуване на следния текст, а именно: КС 

приема за законосъобразно решението на УС, с което се приема такса за разглеждане 

на документи. 

Гласуване: ЗА – 3 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

Решението се приема. 

Инж. Бакъшева изрази мнение, КС да препоръча на УС да направи предложение пред 

ОС на КИИП за преразглеждане разпределението на средствата между регионалните 

колегии и Централно управление на КИИП. 

Премина се към гласуване предложението на инж. Бакъшева. 

Гласуване: ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Предложението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-006/10.05.2022 г. от АС-

Пловдив във връзка с жалба от Деница Видева Йовчева. 

Инж. Симеонов припомни случая на инж. Деница Йовчева. Тя е кандидатствала за ОПП в 

секция „Технологии“. Дипломата й за висше образование с ОКС „бакалавър“ е по 

специалност „Стопанско управление“, а за ОКС „магистър“ е по специалност 
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„Консервиране и хладилна технология“. Получила е отказ от УС на 31.01.2020 г. Обжалвала 

е отказа пред КС на 29.05.2020 г. Със свое решение КС отменя решение на УС от 31.01.2020г.  

в частта на оправомощаване на инж. Деница Видева Йовчева с ОПП в секция „Технологии“ 

и връща в УС преписката на инж. Йовчева за ново преразглеждане и произнасяне като се 

вземе предвид изравнителното обучение, което е включено в дипломата с ОКС „магистър“. 

На 16.10.2020 г. УС повторно е отказал вписване на инж. Йовчева в регистъра за ОПП, 

секция „Технологии“. Този отказ инж. Йовчева директно е обжалвала пред АС Пловдив. 

Съдът изпраща жалбата по подведомственост до КС. 

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване на следният текст за 

решение: КС връща преписката на инж. Деница Видева Йовчева в УС за 

преразглеждане, с указание да се направи подробна мотивировка на решението с 

цитиране на дисциплини и хорариум и препоръчва преписката да се разгледа на 

заседанието на УС, насрочено в м. май. 

Гласуване: ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

По т. 4 от дневния ред: Разни. 

Инж. Симеонов се обърна към присъстващите членове на КС, във връзка с изготвянето на 

отчетния доклад за ОС, който има предложения по доклада да му ги изпрати. 

В заключение на заседанието се приеха следните решения: 

1. КС приема дневния ред.  

2. КС приема за законосъобразно решението на УС, с което се приема такса за 

разглеждане на документи. 

3. КС препоръчва на УС да направи предложение пред ОС на КИИП за преразглеждане 

разпределението на средствата между регионалните колегии и Централно управление 

на КИИП. 

4. КС връща преписката на инж. Деница Видева Йовчева в УС за преразглеждане с 

указание да се направи подробна мотивировка на решението с цитиране на 

дисциплини и хорариум и препоръчва преписката да се разгледа на заседанието на 

УС, насрочено в м. май. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Симеонов закри заседанието в 14:30 ч. 

 

 

 

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

инж. Г. Симеонов     инж. М. Цветкова 


