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ПРОТОКОЛ № 5 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 16.06.2022 г. 

 

Днес, 16.06.2022 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 всички члена на КС.  

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 

27.05.2022 г. 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-009/23.05.2022 от инж. Георги Кордов. 

3. Обсъждане отчетния доклад на КС за периода 01.09.2020г. – 31.12.2021 г. 

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 27.05.2022 г. 

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

направените обсъждания: 

 УС отказва вписване на инж. Деница Видева Йовчева в регистъра на проектантите с 

ОПП, секция „Технологии“ на основание изложените мотиви в двете сравнителни 

таблици на секция „Технологии“. 

 На УС се разгледаха писмата на РК Бургас и РК София-град във връзка с 

приетата такса за разглеждане на документи. Според тях тази такса трябва да се 

приеме от ОС на КИИП.  

 Инж. Гергов представи новоизбрания Председател на РК Сливен инж. Любомир 

Захариев. 
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 В писмо на РК Бургас се поставя въпрос относно разработката на новия регистър 

на КИИП. Инж. Гергов увери, че се изчистват проблемите и се ускорява 

изготвянето му. 

 Инж. Серафим Александров повдигна въпроса относно искания на общини за 

прилагане на актуални удостоверения за текущата година към стари проекти, 

които се актуализират към момента. Инж. Гергов заяви, че ще се обърне към 

юридическия консултант на КИИП за изготвяне на писмено указание по този 

въпрос. 
 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КС-009/23.05.2022 от инж. 

Георги Кордов. 

Писмото е адресирано до УС, КС и КДП. В него инж. Кордов предлага да се допълнят 

докладите на УС, КС и КДП с решенията на ръководните органи на КИИП относно 

незаконосъобразните заповеди и извършените противоуставни дейности в КИИП за 

периода 14.04.2020 – 27.09.2020г. и включване допълнителна точка в дневния ред на 

ОС във връзка с този период.  

Инж. Симеонов изказа своето мнение, което беше представил и пред УС, а именно, че 

не е в компетенцията на КС да коментира решенията на съда и цитираният период е 

извън отчетния период за дейността на този състав на КС. 

КС констатира, че периодът, който се визира в писмото, се характеризира с 

форсмажорни обстоятелства и Камарата, както и цялото ни общество, не е била 

подготвена за тях. 

Относно отправените в писмото обвинения за извършени финансови нарушения от 

Председателя на РК София-град, инж. Цветков се изказа, че регионалният контролен 

съвет не е сигнализирал за нередности. Без доказателствен материал КС не може да 

вземе решение по този въпрос и предложи  писмото на инж. Кордов да се приеме за 

сведение. 

Гласуване: ЗА – 7 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решение:  КС приема за сведение писмото на инж. Кордов.  

По т. 3 от дневния ред: Обсъждане отчетния доклад на КС за периода 01.09.2020г. – 

31.12.2021 г. 

На всички членове на КС предварително беше изпратен проект на отчетния доклад. 

Инж. Цветков постави въпроса, че на КС не са предоставени отчетния доклад на УС и 

отчетите на бюджетите на ЦУ и регионалните колегии, чиято проверка е вменена от 

ЗКАИИП. 

Той прочете чл. 24. (1) от ЗКАИИП, където ясно са дефинирани задълженията на КС:  

- следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет, на Комисията по 

дисциплинарно производство и на регионалните управителни съвети, за тяхното 

изпълнение и за съответствието им с устава; 

- следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на 

съответната Камара; 
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- представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага на общото 

събрание освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, ако 

приеме, че са налице условия за това. 

Инж. Цветков продължи, че да има възможност да отговори на поставени въпроси от страна 

на делегати на тази тема, трябва да е детайлно запознат с цитираните документи.  

Инж. Нейков се изказа, че контролът на бюджета на РК се осъществява от регионалните 

контролни съвети. 

Инж. Цветков поясни как на практика се извършва контрол на изразходваните средства и 

допълни, че контролът трябва да се осъществява регулярно през годината. 

Коментира се и необходимостта от увеличаване на членския внос и преразпределението  му 

в Камарата. 

В дискусията се включиха инж. Бакъшева, инж. Рангелов, инж. Симеонов, инж. Гочев. 

Инж. Симеонов покани инж. Гергов да внесе яснота, относно това кога КС ще може да се 

запознае с отчетните материали за ОС на КИИП. 

Инж. Гергов представи на членовете на КС предварителен вариант на финансовия отчет на 

Централно управление за 2021 г. като направи пояснения по отразените суми по пера и 

направеното сравнение с 2019 г. 

Инж. Бакъшева отбеляза, че за да се убедят членовете на КИИП, че е необходима промяна 

във финансово отношение трябва да им се представи предварителен анализ за ново 

преразпределение на средствата. 

В заключение по тази точка се предложи докладът да бъде допълнен с извършване на 

регулярен финансов контрол (например на шестмесечие) на КИИП през текущата година.  

Гласуване: ЗА – единодушно  

Решение:  КС приема отчетния доклад с направеното допълнение и с условието, че след 

получаване на необходимата информация, ако се наложи, ще бъде обсъждан наново. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. КС приема обявения дневен ред; 

2. КС приема за сведение писмото на инж. Кордов; 

3. КС приема отчетния доклад с направеното допълнение и с условието, че след 

получаване на необходимата информация, ако се наложи, ще бъде обсъждан наново. 

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 


