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ПРОТОКОЛ № 6 

 

от заседание на КС на КИИП, 

проведено на 21.07.2022 г. 

 

Днес, 21.07.2022 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 членове на КС. Отсъстват: инж. Лилия Аладжем и инж. Светлана 

Бакъшева. 

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. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-010/06.07.2022 г. от Деница Видева Йовчева; 

2. Разглеждане жалба от Детелин Валентинов Христов, съгласно Определение № 14, 

влязло в сила от 22.04.2022 г. на АС В. Търново; 

3. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-015/20.07.2022 г. от инж. Недьо Недев. 

4. Разглеждане на писма вх. № КИИП-КС-011/06.07.2022 от инж. Кинарев и КИИП-

КС-012/06.07.2022 на Председателя на УС на КИИП; 

5. Разни. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-010/06.07.2022 г. от Деница 

Видева Йовчева 

Инж. Симеонов припомни казуса на инж. Деница Йовчева и решението прието от КС на 

19.05.2022 г., а именно: „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.“ 

На заседанието на УС на 27.05.2022 г. инж. Кожухарова – Председател на НПС 

„Технологии“ е представила два варианта на сравнителни таблици на изучаваните 

дисциплини на Деница Йовчева – веднъж с Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на ОКС „магистър“ по специалности от регулираната 
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професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, приета с ПМС 318 от 24.11.2016 г. и 

втори път – с дисциплините, изисквани от Приложение 17 на квалификационните 

характеристики на НПС „технологии“ за ОКС „бакалавър“. 

На основание изложените мотиви в двете сравнителни таблици УС е отказал вписване на 

инж. Деница Видева Йовчева в регистъра на проектантите с ОПП, секция „Технологии“. 

Този отказ инж. Йовчева обжалва пред КС. 

След като членовете на КС се запознаха с мотивите на отказа се премина към гласуване на 

следния текст за решение: КС потвърждава решението на УС на КИИП от 27.05.2022 г. 

за отказ за вписване на инж. Деница Видева Йовчева в регистъра на КИИП за ОПП, 

секция „Технологии“. 

Гласуване: ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане жалба от Детелин Валентинов Христов, съгласно 

Определение № 14, влязло в сила от 22.04.2022 г. на АС В. Търново  

Съгласно Определение № 14, влязло в сила от 22.04.2022 г. на АС В. Търново жалбата на 

инж. Детелин Христов, която е против решение на УС на КИИП, обективирано в получено 

от него писмо изх. № КИИП-ЦУ-016/04.02.2022 г., се изпраща заедно с преписката, на КС 

за произнасяне.  

С цитираното писмо инж. Христов е уведомен за приетото от УС решение за вписването му 

в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ само по части „Отопление“ и 

„Топлоснабдяване“, с отказ на останалите части: „Вентилация“, „Климатизация“, 

„Хладилна техника“ и „Газоснабдяване“, на основание чл. 13 от ЗКАИИП. 

Жалбата на инж. Христов е срещу отхвърлителната част на решението на УС, именно: отказ 

на части „Вентилация“, „Климатизация“, „Хладилна техника“ и „Газоснабдяване“. 

Инж. Цветков обърна внимание, че дипломата на инж. Христов с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” е по специалност „Стопанско управление”, която не е 

от областта „Технически науки”, а дипломата с образователно-квалификационна степен 

„магистър” е по специалност „Топлотехника”. 

Той продължи, че на база на изучаваните дисциплини в дипломата на инж. Христов, 

подробно представени от инж. Толев – Председател на НПС ОВКХТТГ, УС е взел 

правилното решение като му е дал само частите „Отопление“ и „Топлоснабдяване“. 

Инж. Цветков предложи КС да потвърди решението на УС. 

Гласуване: ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решение:  КС потвърждава решението на УС на КИИП от 28.01.2022 г. за вписване на 

инж. Детелин Валентинов Христов, рег. № 17129, РК Велико Търново в регистъра на 

КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ само по части „Отопление“ и „Топлоснабдяване“, с 

отказ на останалите части: „Вентилация“, „Климатизация“, „Хладилна техника“ и 

„Газоснабдяване“, на основание чл. 13 от ЗКАИИП. 
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По т. 3 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КС-015/20.07.2022 г. от инж. 

Недьо Недев  

КС отлага разглеждането на жалбата на инж. Недьо Недев като прие единодушно да му се 

напише писмо да представи доказателства кога се е получило уведомителното писмо 

за решението на УС, за да се прецени дали жалбата е представена в срок.   

По т. 4 от дневния ред: Разглеждане на писма вх. № КИИП-КС-011/06.07.2022 от инж. 

Кинарев и КИИП-КС-012/06.07.2022 на Председателя на УС на КИИП 

И двете писма са във връзка с приетото от ОС на КИИП решение за отпадане на таксата за 

разглеждане на документи и последващите действия при изпълнението му. 

КС приема писмата за информация. 

По т. 5 от дневния ред: Разни. 

Инж. Симеонов обърна внимание, че по график заседанието на КС през м. септември е на 

22-ри, който е неработен ден. Той предложи да се обсъди друга дата. 

Прие се заседанието да се проведе на 27.09.2022 г. (вторник) от 13:00 часа. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. КС приема обявения дневен ред; 

2. КС потвърждава решението на УС на КИИП от 27.05.2022 г. за отказ за вписване на 

инж. Деница Видева Йовчева в регистъра на КИИП за ОПП, секция „Технологии“. 

3. КС потвърждава решението на УС на КИИП от 28.01.2022 г. за вписване на инж. 

Детелин Валентинов Христов, рег. № 17129, РК Велико Търново в регистъра на 

КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ само по части „Отопление“ и „Топлоснабдяване“, 

с отказ на останалите части: „Вентилация“, „Климатизация“, „Хладилна техника“ и 

„Газоснабдяване“, на основание чл. 13 от ЗКАИИП. 

4. КС приема на инж. Недьо Недев да се напише писмо да представи доказателства кога 

се е получило уведомителното писмо за решението на УС, за да се прецени дали 

жалбата е представена в срок.   

Поради изчерпване на дневния ред инж. Симеонов закри заседанието в 14:35 ч. 

 

 

 

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

инж. Г. Симеонов     инж. М. Цветкова 


