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ПРОТОКОЛ № 148 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.05.2018 г. 

 

Днес, 31.05.2018 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Централен офис на 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - гр. София се 

проведе редовно заседание на УС на КИИП. 

Съставът на УС, избран на ОС на КИИП, проведено на 01 - 02 април 2016 г. 

и допълнен на ОС от 02.04.2017 г. е следният: 

 

1. инж. Иван Каралеев  Председател на УС на КИИП 

2. инж. Светлана Николчева Зам.- председател на КИИП 

3. инж. Антони Чипев Главен секретар на КИИП 

4. инж. Емил Крумов Председател НПС „КСС” 

5. инж. Надежда Парлъкова Председател НПС „ТСТС” 

6. инж. Балчо Балчев Председател НПС „ВС” 

7. инж. Мария Попова Председател НПС „ЕАСТ” 

8. инж. Николай Главинчев Председател НПС „ГПГ” 

9. инж. Райна Кожухарова Председател НПС „ТЕХ”                                                             

10. проф. Георги Франгов Председател НПС „МДГЕ” 

11. инж. Михаил Толев Председател НПС „ОВКХТТГ” 

12. инж. Пламен Радев Председател РК Благоевград 

13. инж. Душко Опърлаков Председател РК Бургас 

14. инж. Снежана Милева Председател РК Варна 

15. инж. Стела Кирова Председател РК В. Търново 

16. инж. Наташа Николова Председател РК Видин 

17. инж. Людмила Стоянова Председател РК Враца 

18. инж. Богомил Белчев         Председател РК Габрово 

19. инж. Кольо Атанасов         Председател РК Добрич 

20. инж. Любомир Захариев Председател РК Кюстендил 

21. инж. Любен Бостанджиев Председател РК Кърджали 

22. инж. Радослав Парашкевов Председател РК Ловеч 

23. инж. Иван Когиев Председател РК Монтана 

24. инж. Тодор Калоянов Председател РК Пазарджик 

25. инж. Калин Рангелов Председател РК Перник 

26. инж. Живко Иванов Председател РК Плевен 

27. инж. Емил Бойчев Председател РК Пловдив 

28. инж. Данислав Дочев Председател РК Разград 

29. инж. Деян Димитров Председател РК Русе 

30. инж. Георги Аврамов         Председател РК Силистра 

31. инж. Ирена Аврамова Председател РК Сливен 
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32. инж. Георги Кабасанов Председател РК Смолян 

33. инж. Стефко Драгов Председател РК Стара Загора 

34. инж. Георги Кордов Председател РК София-град 

35. инж. Константин Проданов Председател РК София-област 

36. инж. Тодорка Димитрова        Председател РК Търговище 

37. инж. Красимира Димова Председател РК Шумен  

38. инж. Станислав Видев Председател РК Хасково 

39. инж. Петър Филипов Председател РК Ямбол 

 

По устав на заседанието присъстват: 

 

40.  инж. Стойо Боснев Председател на КДП 

41.  проф. Ивайло Банов Председател на КС на КИИП 

 

На настоящото заседание на УС присъстваха 36 от 41 членове на УС и 

председателят на КС проф. Банов. За заседанието на УС са дадени три 

пълномощни от инж. Богомил Белчев – председател на РК Габрово, който 

упълномощава инж. Румен Радев, от инж. Емил Бойчев – председател на РК 

Пловдив, който упълномощава инж. Ангел Марков, от инж. Станислав 

Видев, който упълномощава инж. Симеон Симеонов. На заседанието 

отсъстваха: инж. Стойо Боснев – председател на КДП, инж. Наташа 

Николова – председател на РК Видин, инж. Любомир Захариев – 

председател на РК Кюстендил, инж. Любен Бостанджиев – председател на 

РК Кърджали, инж. Ирена Аврамова – председател на РК Сливен.  

По време на заседанието се води запис със съгласието на всички членове на 

УС на КИИП.  

Една седмица преди заседанието, до всички членове на УС е изпратен 

проект за ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание на УС на КИИП – 31.05.2018 г. – 

Централен офис на КИИП – гр.София,  начало 10:00 часа: 
1. Резултати от неприсъственото гласуване на УС и утвърждаване на тази практика и за 

комисиите и работните групи. 
                                               Докладват: инж. Ив. Каралеев 

                        инж. Св. Николчева 
2. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, относно 

вписване на кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски 
бюра. 
        Докладва: инж. А. Чипев 

3. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол, относно 

вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част 

“Конструктивна” на инвестиционните проекти. 
                                                                                  Докладва: инж. К. Проданов  

4. Информация за получените материали от обсъждането на стратегия за КИИП. 

                                                                   Докладва: инж. Ив. Каралеев 

Материалите можете да намерите на www.kiip.bg → Нормативна уредба Вътрешна → 

Проекто → Материали от обсъждането на стратегия за КИИП 
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5. Запознаване с протокола от срещата между представители на НПС ОВКХТТГ и НПС 

ЕАСТ относно Енергийна ефективност. 

                                                                         Докладва: инж. Ив. Каралеев   
6.  Представяне на предложения до УС от ОС на НПС ТСТС  

                                                                                   Докладва: инж. Ив. Каралеев 
7. Разглеждане предложение от Председателя на УС на Сдружение на архитектите-

проектанти в защита на авторското право в архитектурата (САПЗАПА) арх. Марин 

Бакалов за сключване на Рамково споразумение между КИИП и САПЗАПА и писмо вх. 

№ КИИП-ЦУ-394/21.05.2018 г. на Константин Серафимов – Изпълнителен директор на 

Клъстер Индустрия 4.0. България. 

                                                Докладва: инж. Ив. Каралеев 

8. Запознаване с писма вх. №№ КИИП-ЦУ-312/19.04.2018 г., КИИП-ЦУ-341/30.04.2018 г. 

и КИИП-ЦУ-382/16.05.2018 г. за изпълнение на СМР на сгради, застрашаващи бъдещата 

им експлоатация. 

                                                                      Докладва: инж. Ив. Каралеев 

http://www.kiip.bg/suobshtenie/signali_Deribeev-2256  

 

9. Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-371/14.05.2018 г. на Комисията за регионална 

политика, благоустройство и местно самоуправление към НС (във връзка със сигнал от 

инж. Ангел Стоилов) 

                                                                       Докладва: инж. Ив. Каралеев 

10. Приемане Правилник за работата на експертните технически съвети (ЕТС) към КИИП. 

                                                                     Докладва: инж. Св. Николчева 

11. Запознаване с решенията от заседанието на КС на 16.05.2018г.  

                                                                                 Докладва: инж. Ив. Банов 

12. Разни. 

 

При наличието на кворум в 10:10 часа инж. Каралеев откри заседанието на 

УС на КИИП. Преди преминаването към Дневния ред, той отбеляза няколко 

неща. Организирането на Балкански инженерен форум на 21.05.2018 г. от 

организационен комитет начело с инж. Димитър Начев и инж. Мария 

Стефанова. Предложено е от организаторите в комитета да се включи инж. 

Светлана Николчева – зам. председател на КИИП, както и инж. Иван 

Каралеев – председател на КИИП, който да изнесе доклад на форума. След 

гласуване на съответна сума за форума, инж. Начев е посочил, че 

регистрациите им са анулирани. На организираното събитие е бил излъчен 

филм, който е собственост на КИИП, изпратено е писмо до организационния 

комитет, в което се посочва, че филмът е обект на авторско право. След това 

инж. Каралеев се обърна към участниците в работни групи извън КИИП – 

да се спазват професионалния кодекс на КИИП. В момента пред Камарата 

стоят две основни неща – 15 годишнината на КИИП и търг за наем на имот 

на ЦО. Инж. Каралеев помоли проблемите да се решават на регионално 

ниво, същото се отнася и за НПС. 

Направенo е предложениe за допълнение към Дневния ред от инж. Толев за 

заплащане на членовете на НПС на база часова заетост, които представляват 

КИИП при обсъждането на различни законодателни инициативи. Както и да 

http://www.kiip.bg/suobshtenie/signali_Deribeev-2256
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се предвиди заплащане на членове на ръководството на НПС на база часова 

заетост. Постъпило е и предложения за нова точка от Дневния ред и от инж. 

Кордов за информация и изводи за работата на комисиите към КСБ за 

промяна на строителното законодателство. Инж. Каралеев предложи да се 

включи към Т.4 от Дневния ред. Но след дискусия се взе решение това да 

бъде отделна точка. По Т. 10 от Дневния ред са получени много мнения и 

инж. Каралеев предложи да бъде отменена от заседанието на УС за по - 

нататък. Инж. Каралеев предложи да се гласува: УС възлага на председателя 

на КИИП изготвяне на график за работа на КНА по изготвяне на Правилник 

за работа на ЕТС на КИИП и да се внесе в УС през месец ноември за 

обсъждане.  

Гласували:  „За” – 31 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се: УС възлага на председателя на КИИП изготвяне на 

график за работа на КНА по изготвяне на Правилник за работа на ЕТС на 

КИИП и да се внесе в УС през месец ноември за обсъждане. 

Инж. Каралеев предложи на гласуване в Т. 10 да бъде предложението на 

инж. Толев за осигуряване заплащане на членовете на НПС, които 

представляват КИИП при обсъждането на Наредби и Закони в НС, 

Министерства, Комисии. 

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 1 

Решение: Приема се Т. 10 - Осигуряване заплащане на членовете на НПС, 

които представляват КИИП при обсъждането на Наредби и Закони в НС, 

Министерства, Комисии. 

Инж. Каралеев продължи със следващото предложение за гласуване: 

Добавяне на нова точка в Дневния ред преди Т. 12 Разни – Предложения за 

дата и място за провеждане на УС, свързан с честването на 15 Годишнината 

на КИИП. 

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се Т. 12 от Дневния ред да бъде – Предложения за дата и 

място за провеждане на УС, свързан с честването на 15 Годишнината на 

КИИП. 

Следващото предложение за гласуване е предложението на инж. Кордов - 

Информация и изводи за работата на комисиите към КСБ за промяна на 

строителното законодателство да бъде Т. 4 от Дневния ред и следователно 

целият Дневен ред минава с номер надолу. 

Гласували:  „За” – 31 

             „Против” – 1 
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             „Въздържали се” – 1 

Решение: Приема се Т. 4 от Дневния ред да бъде: Информация и изводи за 

работата на комисиите към КСБ за промяна на строителното 

законодателство.  

Инж. Кордов отправи апел към инж. Каралеев като водещ на заседанията на 

УС да не допуска апострофирания и прекъсвания.  

По Т. 1 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. 

Каралеев, инж. Св. Николчева 

Резултати от неприсъственото гласуване на УС и утвърждаване на тази 

практика и за комисиите и работните групи 

 

Инж. Каралеев изказа благодарност към инж. Толев за организирането от 

негова страна на презентиране на фирми на ОС на КИИП. Благодари и на 

всички членове на УС за проявената отговорност по време на 

неприсъственото гласуване. След това прочете постъпилите мнения и 

забележки от инж. Бойчев, инж. Драгов, инж. Толев, инж. Кожухарова, инж. 

Кордов.  

Инж. Каралеев съобщи резултатите от неприсъственото заседание на УС 

през месец април. Инж. Кордов взе думата по отношение на проведената 

международна среща, в която са участвали двама зам. председатели на 

Европейския съвет на инженерните камари. КИИП трябва да бъде 

официален участник и организатор на подобен вид форуми и събития, 

според инж. Кордов трябва да се излъчи група от членове на УС, които да 

помислят за официализирането и да се представят идеи. Настоя за вземане 

на мерки и предложи да се организират срещи с Европейския съюз на 

инженерните камари, в които КИИП членува.    

Инж. Каралеев добави, че проведеният Балкански инженерен форум е 

организиран от Европейската камара на строителните инженери.  

Инж. Толев предложи за следващия УС, Централно ръководство да 

подготви и представи бюджета на ЦО. Инж. Каралеев предложи да се 

гласува приемането на Правила за неприсъствено гласуване на УС, Работни 

групи, Комисии и т.н. 

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се: УС задължава Централно ръководство да организира 

и проведе процедура за изготвяне на Правилник за неприсъствено 

провеждане на заседания на УС, Комисии и Работни групи, в срок до края 

на месец юни, 2018 г.  

Инж. Толев предложи на гласуване, че УС задължава Централно 

ръководството на КИИП на заседанието през месец юни, 2018 г. да 

представи бюджета на ЦУ и изпълнението му към момента.  
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Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се УС задължава Централно ръководството на КИИП на 

заседанието през месец юни, 2018 г. да представи пред УС бюджета на ЦУ 

и информация за изпълнението му към момента. 

Преди преминаването към Т. 2 от Дневния ред, инж. Каралеев посочи 

кандидатите за „Енергийна ефективност“ да се гласуват след Т. 5 - 

Запознаване с протокола от срещата между представители на НПС 

ОВКХТТГ и НПС ЕАСТ относно Енергийна ефективност. Обърна внимание 

на всички РК, че КР при приемане на документите, кандидатите да попълват 

Декларация за личните данни.  

По Т. 2 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. А. Чипев 

Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, 

относно вписване на кандидати в регистрите за проектантска 

правоспособност и за проектантски бюра. 

 

Инж. Чипев започна с Табл. 1.3 в която са представени предложенията на 

КР до УС за докомплектуване на документи, особени случаи, както и откази 

за признаване на ПП – пълна или ограничена, от протокола на КР състоял се 

на 17.04.2018 г.  
 Инж. Христина Димитрова Рускова, рег. № 42481, секция ВС, РК София-

град, кандидатства за ППП. Заключението на РК е недостатъчен стаж като 

проектант. Има ОПП от 26.02.2016 г. Представила е трудова книжка от 

„Аква партнер“ ЕООД на длъжност инженер-проектант от 14.07.2015 г. до 

17.07.2017 г., но придобиването на ОПП е от 26.02.2016 г.  

Предложението на КР е отказ съгласно чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП и във 

връзка с чл. 13 от ЗКАИИП, с мотив недостатъчен проектантски стаж след 

придобиване на ОПП. 

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ППП 

на инж. Христина Димитрова Рускова рег. № 42481, съгласно чл. 7, ал. 5, т. 

1 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП, с мотив недостатъчен 

проектантски стаж след придобиване на ОПП. 

Инж. Чипев докладва предложенията на КР към УС от заседанието на КР 

състояло се на 22.05.2018 г.  Общият брой на заявленията за вписване в 

регистрите на КИИП за проектантска правоспособност, които са постъпили 

за разглеждане от КР в срок е 78 . Общият брой на разгледаните заявления 

от КР е 78. 

От тях: 41 броя за ППП 
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   37 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП: 

   за ППП – 35 броя    

   за ОПП – 35 броя, в това число 7 броя проектанти БЧ в КИИП. 

Инж. Чипев премина към гласуване анблок Табл. 1.1, в която са отразени 

предложенията на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ППП, 

които са  35 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.23)  

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се Табл. 1.1 в която са отразени предложенията на КР до 

УС за вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  35 на брой с 

решение „ДА”. (Виж Приложения, стр. 23  ) 

Инж. Чипев продължи с разглеждане на Табл. 1.2, в която са отразени 

предложенията на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ОПП 

с и без членство в КИИП, които са 33 на брой с решение „ДА” и предложи 

гласуване анблок на Табл. 1.2. (Виж Приложения, стр.24)  

Отбелязаните в Табл. 1.2 кандидати със звездички ще бъдат разгледани по-

нататък в дневния ред. 

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР 

до УС за вписване в регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в 

КИИП, които са 33 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.24) 

Инж. Чипев продължи с Табл. 1.3, в която са представени предложенията 

на КР до УС за доокомплектоване на документи, особени случаи, както и 

откази за признаване на ПП – пълна или ограничена. 

 Инж. Росен Иванов Тодоров, рег. № 15192, секция ЕАСТ, РК Бургас, 

кандидатства за ППП.  За допълване, съгласно решението на КР. 

 Инж. Веселин Стоянов Божков, рег. № 42088, секция ОВКХТТГ, РК 

София-град, кандидатства за ППП. За допълване, съгласно решението 

на КР.  

 Инж. Силви Георгиев Дамянов, рег. № 42933, секция КСС, РК София-

град, кандидатства за ППП. Кандидатът е представил справка от НАП, но 

е необходимо да представи документ, че проектантът с ППП с когото е 

работил съвместно е на договор в същата фирма. За допълване. Ще се 

изпрати писмо на кандидата. 

 Инж. Иво Димитров Георгиев, рег. № 29232, секция КСС, РК Пловдив, 

кандидатства за ППП. Становището на КР е отрицателно поради липса 

на проектантски стаж. Лицето е с ОПП от 26.02.2016 г. Представил е 

трудова книжка на длъжност проектант-конструктор от 01.01.2016 г. до 

01.04.2016 г. Представил е и друга трудова книжка от 01.04.2016 г. до 
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31.12.2017 г. Трудовата книжка на проектанта е приключена. Предлага се 

отказ на основание чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от 

ЗКАИИП, тъй като няма доказателства за проектантски стаж на трудов 

договор с проектант с ППП за период от две години. 

 Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

            „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ППП 

на инж. Иво Димитров Георгиев, рег. № 29232 на основание чл. 7, ал. 5, т. 1 

от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП, тъй като няма доказателства 

за проектантски стаж на трудов договор с проектант с ППП за период от две 

години. 

Инж. Кордов даде разяснения по случаите на инж. Веселин Стоянов Божков 

и инж. Силви Георгиев Дамянов. Заяви, че ако има 4 години проектантски 

стаж на свободна практика е малко неосъществимо да има и проектант с 

ППП. По изчисления на РК София-град, инж. Божков е доказал обекти за 

2017 г. и 2018 г. и има 4 години стаж на свободна практика, както и инж. 

Дамянов също има 4 години стаж на свободна практика. Инж. Чипев поясни, 

че инж. Дамянов има ОПП от 2016 г. и няма как да кандидатства за 4 години, 

инж. Божков има ОПП от 30.05.2014 г., има и декларация „Информационно 

приложение 6“ за обекти 2017 г. и 2018 г., но ще му бъдат изискани 

доказателства за 4 поредни години проектантски стаж, като му се изпрати 

писмо за допълване. 

 Инж. Момчил Юлианов Узунов, рег. № 39072, секция ВС, РК София-град, 

кандидатства за ППП. РК няма забележки. Лицето е с ОПП от 01.04.2016 г. 

Забележката на КР е, че няма две години проектантски стаж по трудов 

договор. След допълнителен преглед на трудовата книжка се установи, че 

има 2 години проектантски стаж, но е неясно копието. Ще се поиска от 

кандидата допълване на документите, като представи копия от трудови 

договори и още, че във фирмата в която работи е под ръководството на 

проектант с ППП. За допълване. 

Инж. Кордов каза, че се касае за 3 месеца във ВиК Шумен и те са признати 

от председателя на ВС в РК София-град. Инж. Чипев даде още информация 

за инж. Узунов, че е бил на длъжност ВиК инженер от ноември 2015 г. до 

15.06.2016 г. Има и трудова книжка от фирма „Арен“ ЕООД от 16.06.2016 г. 

до момента на длъжност инженер-проектант. Представил е и декларация 

„Информационно приложение 6“ за обекти 2016 г., 2017 г., 2018 г.   

 Инж. Павлин Красимиров Ганчев, рег. № 01882 БЧ, секция ОВКХТТГ, 

ЦУ, кандидатства за ОПП. Становището на секция „ОВКХТТГ“ за отказ е 

следното: диплома за „ОКС бакалавър“, специалност „Хидравлична и 

пневматична техника с професионално направление 5.1“ , диплома за „ОКС 

магистър“, специалност „Хидравлична и пневматична техника с 

професионално направление 5.1“. Има и магистърска програма 
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„Вентилационна и климатична техника“. Заключението на КР е, че 

хорариумът за основни специализиращи дисциплини е в пъти по – малък от 

минималните изисквания в квалификационните характеристики на НПС 

ОВКХТТГ, както и изискванията в Наредбата на МОН, приета с 

постановление 318 на МС – 2016 г.  

Инж. Чипев предложи отказ на основание чл. 229, ал. 1 от ЗУТ и във връзка 

с чл. 13 от ЗКАИИП.  

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 0 

            „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ОПП 

на инж. Павлин Красимиров Ганчев, рег. № 01882 БЧ, на основание чл. 229, 

ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.  

 Инж. Савина Иванова Юлиянова, рег. № 01876 БЧ, секция ТЕХ, ЦУ, 

кандидатства за ОПП. Становището на КР  е отказ на основание чл. 3, ал. 2, 

т. 2 и т. 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП. Има  диплома за бакалавър по „Изчислителна 

техника“ от ТУ-София и доплома за магистър по „Сондиране на нефт и газ“ 

от МГУ „Св. Иван Рилски“. Оказва се, че няма диплома за бакалавър, тъй 

като е завършила през 1995 г. и е инженер по електроника и автоматика. 

Инж. Кожухарова поясни, че кандидата иска „Топло и газоснабдяване“, има 

кратка магистратура по тази специалност. Ако се гледа новата Наредба на 

МОН за магистър - инженер в инвестиционното проектиране влязла в сила 

2016 г. – за „Газоснабдяване“ се изискват общо 2650 часа, които тя не 

покрива.  

Инж. Чипев предложи на гласуване отказ, съгласно предложението на КР на 

основание чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 

13 от ЗКАИИП.  

Гласували:  „За” – 26 

                      „Против” – 2 

                      „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ОПП 

на инж. Савина Иванова Юлиянова, рег. № 01876 БЧ, на основание чл. 3, ал. 

2, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.  

 Инж. Паскал Марков Маринов, рег. № 05099, секция КСС, РК Варна, 

кандидатства за възстановяване на ППП. Лицето е с ППП от 2004 г., има ТК 

от 2007 г. Направено е замразяване на членството му в продължение на три 

години – 2014 г., 2015 г., 2016 г. Инж. Николчева поясни, че инж. Маринов 

е бил с тежко счупване на крака, замразил е членството си и е платил 3 

години подред. Предложението е „спиране на времето“, като адв. Драганова 
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предложи на УС, по аналогия: с процесуалното право – ГПК, спиране да 

тече времето за сроковете (по здравословни причини). 

Инж. Дочев изказа мнението си за склонност на съгласие към 

предложението, но не е ли необходимо да има инициатива от страна на 

кандидата, инж. Парлъкова прикани към гласуване и каза, че е нужно в КНА 

да бъдат предвидени подобни случаи. Предложението за гласуване както е 

решено в КР е инж. Маринов да кандидатства по общия ред /за ОПП /.  

Гласували:  „За” – 3 

                      „Против” – 25 

                      „Въздържали се” – 0 

Решение: Не се приема инж. Паскал Марков Маринов, рег. № 05099 да 

кандидатства по общия ред за възстановяване в регистрите на проектантите 

с ППП, т.е запазва ППП, на база изложените мотиви по – горе, като се 

приложи епикризата. 

Инж. Чипев продължи с Табл. 2, в която са отразени предложенията на КР 

до УС за вписване на Проектантски бюра в регистрите на КИИП.  

 „Би енд Джей Груп“ ЕООД, рег. № 0410 ПБ, специализация ВС, РК 

София-град, с ръководител инж. Йордан Стефанов Минчев, рег. № 13782.  

Инж. Чипев подложи на гласуване утвърждаването на проектантското бюро.  

Гласували:  „За” – 28 

                       „Против” – 0 

                       „Въздържали се” – 0 

Решение:Приема се утвърждаване на проектантско бюро „Би енд Джей 

Груп“ ЕООД, рег. № 0410 ПБ 

Инж. Чипев продължи с Табл. 4 в която са отразени имената на 

проектантите, подали заявления до УС на КИИП чрез съответната РК за 

отписване от регистрите на КИИП. 

 Инж. Стойко Димитров Еленов, рег. № 12524, секция КСС, РК Смолян – 

заявление. 

 Инж. Галя Иванова Недева, рег. № 16192, секция ТЕХ, РК Варна – 

заявление. 

 Инж. Костадин Иванов Върбанов, рег. № 07636, секция ЕАСТ, РК 

Благоевград – заявление. 

Инж. Чипев предложи гласуване анблок.  

Гласували:  „За” – 32 

                       „Против” – 0 

                       „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се Табл. 4 в която са отразени имената на проектантите, 

подали заявления до УС на КИИП чрез съответната РК за отписване от 

регистрите на КИИП. 

Инж. Чипев завърши като отбеляза, че КИИП няма утвърдени процедури за 

отписването и възстановяването на кандидати и е необходимо създаването 

на ясни такива. 
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По Т. 3 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. К. 

Проданов 

Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол, 

относно вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически 

контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти. 
 

Инж. Проданов докладва, че на 23.05.2018 г. се е провело заседанието на 

Централната комисия по оправомощаване на лицата, упражняващи 

технически контрол (ЦКТК) на конструктивната част на инвестиционните 

проекти. На заседанието са присъствали 6 от всички 11 членове.  

Разгледани са заявленията на 44 кандидати, от които 4 нови кандидатури. 

Статистиката на кандидатите е следната Варна – 2, Бургас – 1, Пловдив – 1, 

Русе – 3, Велико Търново – 3, София-град – 34.  

По 43 от тях няма забележки. Един кандидат – инж. Петър Крумов Иванов 

е необходимо да допълни документите си с доказателства за 10 г. 

проектантски стаж в инвестиционното проектиране като член на КИИП с 

ППП и да допълни техническите данни на обектите в приложения списък. 

Писмото за допълване на документите ще бъде обсъдено с адв. Драганова. 

Инж. Проданов информира, че становището на РК Бургас е същото както на 

ЦКТК.  

Инж. Проданов предложи да се гласува анблок оправомощаване на 43-мата 

кандидати, упражняващи технически контрол на конструктивната част на 

инвестиционните проекти. 

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 0 

            „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се оправомощаване на 43-мата кандидати, упражняващи 

технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти. 

По Т. 4 добавена в дневния ред, докладва инж. Г. Кордов 
Информация и изводи за изводи за работата на комисиите към КСБ за 

промяна на строителното законодателство. 

 

Инж. Кордов каза, че рядко дава предложения за точки в Дневния ред, но 

тъй като е определен от председателя на КИИП да участва в подкомисия 

към КСБ за сектор високо строителство, под ръководството на арх. Петкана 

Бакалова. Проведени са 3 заседания, първата среща е била на 02.05.2018 г. в 

КСБ на която са събрани две подгрупи. Представено е било, че предстоят 

промени в ЗУТ и разделянето му на две части – устройствено планиране и 

строителство, проектиране и изпълнение експлоатация. Още миналата 

година на 02.07.2017 г. по инициатива на КАБ се сформира група към МРРБ 

за коренна промяна в законодателството. На 01.08.2017 г. КАБ представя 

своя концепция пред БТА, на 25.08.2017 г. има среща с Томислав Дончев, 
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където се предлага цялостна промяна на законодателството. КАБ представя 

своята базова концепция и в резултат на това КСБ сформира подгрупи. В 

УС не е обсъждан такъв кратък срок за промени в законодателството. На 

следващата среща на 22.05.2018 г. от други организации предлагат да 

отпаднат отделните проектанти като физически лица и да има само 

проектантски бюра. На тези срещи инж. Кордов е заявил, че КИИП не е 

готова за цялостна промяна на законодателството и в момента няма 

обобщено мнение.  

Инж. Кордов предложи за състав на работни групи, комисии да се избират 

1, 2 представители, а не 10. Инж. Николчева също припомни хронологията 

за законодателната промяна. Инж. Каралеев прочете част от писмото 

изпратено до министър Николай Нанков: Във връзка с това, настояваме 

срокът за предложения за изменение на настоящето законодателство да 

бъде 30.11.2018 г., но не с така зададени приоритети. Законодателството 

в областта на инвестиционното проектиране, устройственото планиране 

и целият процес на изпълнение на строителството и контролът му 

изискват много внимателно и задълбочено разглеждане от браншовите 

организации. Мотивите ни за настоящето искане за по-дълъг срок за 

обсъждане на строителното законодателство и изменение на 

приоритетите на Вашата заповед са следните: На първо място всяка една 

от организациите КИИП, КАБ, КСБ, САБ и БААИК трябва да проведе 

задълбочен дебат със своите регионални структури и да вземе решение, 

дали има нужда от концепция за ново законодателство или може 

съществуващото законодателство да се адаптира. Детайлно представяне 

на становището на КИИП ще Ви бъде изпратено допълнително. Инж. 

Опърлаков подкрепя предложението на инж. Кордов да се изберат 2,3 

представители, които да участват активно и да информират УС как върви 

процеса и предложи инж. Кордов и инж. Николчева.  

Инж. Делева каза, че още януари месец 2018 г. от Клуба на младите са 

изпратили писмо във връзка с концепцията на КАБ и са помоли УС да излезе 

със становище. Смята, че и младите трябва да започнат работа по въпроса 

със законодателството и да направят проучване, за да се подготвят за 

евентуална промяна. Инж. Парлъкова предложи да се проведат две 

гласувания, едното свързано с представителите на КИИП и второто да се 

гласува доверие на инж. Кордов, който да организира среща за разясняване 

на законодателството и процесите в Германия. Инж. Кордов отправи молба 

към Ръководството, когато няма как да присъстват на дадени мероприятия 

да се вземе решение в УС кои да бъдат упълномощените лица. Инж. 

Николчева предложи категорично в групата, която ще представлява КИИП 

да се включат инж. Атанасов и инж. Делева. Инж. Дочев посочи, че 

избраните за участие представители на КИИП не трябва да бъдат обвързани 

с договори към строителни фирми. 



13 

Протокол на УС на КИИП № 148 / 31.05.2018 г 

 

Инж. Каралеев премина към определяне състав на работната група, който да 

се състои от: инж. Николчева, инж. Кордов, както и младите представители 

инж. Атанасов и инж. Делева. Инж. Кордов предложи участие да вземат 

трима души от УС, които имат желание и възможност и да го заявят. Инж. 

Стоянова от РК Враца изказа желанието си да бъде включена в тази група. 

Инж. Попова предложи в работната група да бъдат включени: инж. 

Николчева, инж. Кордов, инж. Р. Иванов и инж. Драгов. Инж. Главинчев 

подкрепи предложението, но отбеляза, че групата трябва да запознава УС с 

всичко, което се случва. Инж. Драгов предложи да се гласува, че се 

упълномощават инж. Николчева, инж. Кордов, инж. Стоянова да 

представляват КИИП в работната група свързана с предстоящи изменения в 

строителното законодателство и имат задължение да информират веднага 

УС за движението и да добавят свои консултанти. Инж. Каралеев добави в 

резерви към групата да бъдат включени инж. Каралеев и инж. Чипев. 

Премина се към гласуване. 

Гласували:  „За” – 23 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 1 

Решение: Приема се създаването на Работна група, свързана с предстоящи 

промени в строителното законодателство, в състав: инж. Николчева, инж. 

Кордов, инж. Стоянова и резерви: инж. Каралеев и инж. Чипев. 

След това се премина към гласуване на предложението на инж. Парлъкова, 

което е: по възможност инж. Кордов да организира среща с представители 

на ECEC в град София за запознаване със законодателството в областта на 

строителството. 

Гласували:  „За” – 24 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се инж. Кордов да организира среща с представители на 

ECEC в град София за запознаване със законодателството в областта на 

строителството. 

Третото предложение беше за активното участие на младите колеги по 

отношение на проучване на строителното законодателство и устройствено 

планиране във водещи страни. Взето бе решение: УС възлага на Клуба на 

Младите инженери да извърши проучване на строително-инвестиционния 

процес във водещи страни. 

По Т. 5 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. 

Каралеев 
Информация за получените материали от обсъждането на стратегия за 

КИИП. 

Инж. Каралеев припомни, че е формирана работна група, която да разгледа 

предложенията за стратегия и стратегически цели „Хоризонт 2018-2020“. 
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Стратегическите цели, които са предложени от ЦУ са свързани с издигане 

престижа на инженера, недопускане на монополизъм, укрепване на 

единството, осигуряване на условия за професионална подготовка, 

осигуряване на достойно заплащане. Дадени са и начините и условията за 

постигане на целите – включване на проектанти в дискусиите в медиите, 

отстраняване на възможността дадена РК да доминира, позволяване на 

нормално функциониране на НПС, провеждане на общодостъпни обучения. 

Получени са предложения във връзка със стратегията от инж. Нина Киркова 

за всяка стратегическа цел да има подробни начини за изпълнението й, инж. 

Дочев, който формулира основни неща свързани със стратегическото 

планиране, инж. Бойчев посочва ограничаване вътрешните противоречия, 

инж. Кордов – стратегията за развитие на КИИП се съдържа в ЗКАИИП и 

Устава на КИИП, инж. Парлъкова – да се създаде електронен регистър на 

КИИП, инж. Аврамов – трябва да се вземат предвид силните и слаби страни 

на КИИП, инж. Делева е разгледала проблема, основанието, и начина на 

действието за решаване на проблема като писмото е съгласуване с членовете 

на клуба на младите инженери. 

Инж. Каралеев посочи, че всички изпратени досега материали могат да се 

разгледат от всички членове на УС, които да направят допълнения по 

стратегията като формулират по какъв начин ще се осъществи, с какви 

средства, какви са мотивите и как ще бъде осъществен процеса.  

Предложенията да се изпращат до ноември месец, 2018 г.  

По Т. 6 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. 

Каралеев 
Запознаване с протокола от срещата между представители на НПС 

ОВКХТТГ и НПС ЕАСТ относно Енергийна ефективност. 

 

На проведената среща между НПС ОВКХТТГ и НПС ЕАСТ участие са взели 

инж. Толев, инж. Попова, инж. Камиларов, инж. Чипев, инж. Николчева, 

инж. Каралеев и юридическия консултант на КИИП – Албена Драганова.  

Инж. Парлъкова изказа становище, че всички НПС имат еднакви права и 

протокола от срещата на НПС ТСТС и НПС ГПГ не е утвърден. Инж. 

Каралеев посочи, че този протокол от срещата на НПС ТСТС и НПС ГПГ не 

е внесен за утвърждаване в УС. Инж. Парлъкова заяви, че ще го внесе. Инж. 

Попова обясни, че се налага утвърждаване на протокола от срещата между 

НПС ЕАСТ и НПС ОВКХТТГ, тъй като има нови специалисти с дипломи по 

Енергийна ефективност от акредитираните висши училища и е необходим 

нов текст в удостоверенията. 

След запознаване с протокола от срещата между НПС ОВКХТТГ и НПС 

ЕАСТ относно енергийната ефективност и липсата на коментари и 

възражения, т.е. протоколът се приема и се премина към обсъждане на двете 

кандидатури за вписване в регистрите. 
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 Инж. Пенка Костадинова Калинкова, рег. № 36213, секция ОВКХТТГ, 

РК Стара Загора, кандидатства за ОПП само по част Енергийна 

ефективност. 

 Инж. Радослава Илиева Иванова, рег. № 29307, секция ОВКХТТГ, РК 

Пловдив, кандидатства за ОПП само по част Енергийна ефективност. 

Предложението за гласуване е да членуват в НПС ОВКХТТГ, но да имат 

удостоверение, което им дава право да проектират само по част „Енергийна 

ефективност“. 

Гласували:   „За” – 27 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се вписване в регистрите на проектанти с ОПП на инж. 

Пенка Костадинова Калинкова, рег. № 36213 и инж. Радослава Илиева 

Иванова, рег. № 29307, които да членуват в НПС ОВКХТТГ, но да имат 

удостоверение, което им дава право да проектират само по част „Енергийна 

ефективност“. 

По Т. 7 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. 

Каралеев 
Представяне на предложения до УС от ОС на НПС ТСТС 

 

Инж. Каралеев обърна внимание, че в НПС ТСТС  е прието следното 

предложение за текст в удостовереният: Транспортно планиране и 

проектиране. Конструктивна на транспортни съоръжения. Организация и 

безопасност на движението и ВОБД. Инж. Каралеев - какво се съдържа и 

какви мотиви налагат тази смяна, по какъв начин и как ще въздейства на 

другите секции. Инж. Парлъкова обясни, че в секция ТСТС има пет варианта 

на удостоверения издавани през годините и се налага уеднаквяване на 

удостоверенията за проектантска правоспособност на всички проектанти от 

НПС ТСТС. Предложенията до УС на КИИП базирани на решения на НПС 

ТСТС от годишното събрание 2018 г. са общо седем. Инж. Николчева 

попита дали ще се смени и името на секцията и получения отговор беше, че 

не е обсъждано. Инж. Кордов поиска уточнение, дали в професионалните 

характеристики на секция ТСТС има ли опция за проектиране на сгради 

високи строителство, инж. Парлъкова отговори, че няма. Инж. Главинчев 

каза, че ще гласува против, защото няма яснота какво означава Транспортно 

планиране и проектиране и има несигурност относно отговора на инж. 

Парлъкова за проектирането на сгради високо строителство. Инж. 

Николчева изказа притеснение дали всички членове на секция ТСТС са 

запознати с предложението за промяна в текста на удостоверенията. 

Предложи се на гласуване в удостоверенията на проектантите от секция 

„ТСТС“ да се запишат следните части: „Транспортно планиране и 

проектиране“, „Конструктивна на транспортните съоръжения“, 
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„Организация и безопасност на движението и ВОБД“, което влиза в сила от 

2019 г.  

Гласували:   „За” – 21 

             „Против” – 3 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се в удостоверенията на проектантите от секция ТСТС за 

всички членове да се запише „Транспортно планиране и проектиране“, 

„Конструктивна на транспортните съоръжения“, „Организация и 

безопасност на движението и ВОБД“, което да влезе в сила от 2019 г.  

След гласуването на предложението инж. Каралеев запозна присъстващите 

на УС с останалите предложения до УС на КИИП от НПС ТСТС: 

1. Да се изпращат в писмен вид всякакви забелязани от колеги нередности 

по отношение на ЗОП и прилагането му в ЦО и се създаде база данни. Да 

се обжалват порочни обществени поръчки – по мин. една всеки месец; 

2. Относно професионалната характеристика на проектантите по част 

ТСТС – да се добави към вече приетата от УС на КИИП таблица, 

действаща към момента и текстът от писмото на УАСГ до инж. Табаков 

относно професионалната характеристика на инженер Транспортно 

строителство – писмото е от УАСГ от 2018 г; 

3. Относно Методика по цените. Методиката да се обнови след обнародване 

на Наредба 4; 

4. Относно ползване на намаления на проектантите по застраховки, 

платформи за нормативна база, електронни подписи, закупуване на 

софтуер и хардуер и други – да се направят проучвания за всички 

проектанти от КИИП при равни условия и да се сключат договори от 

КИИП; 

5. Относно членския внос и разпределение на бюджета на КИИП: Депозити 

на КИИП /всички офиси/ в банката да са до гарантираните минимуми 

(поради опасност от евентуални фалити). Да се изготви щатно 

разписание и регламент за заплатите на ръководството и 

администрацията. Да се подготвят Длъжностни характеристики на 

ръководствата и администрацията; 

6. Относно броя на делегатите за общо събрание – да се върне в стария си 

вид, преди редукцията. За ОС да има делегати по мин. 1 човек от 

специалност за всяка регионална колегия; 

По Т. 8 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. 

Каралеев 
Разглеждане предложение от Председателя на УС на Сдружение на 

архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата 

(САПЗАПА) арх. Марин Бакалов за сключване на Рамково споразумение 

между КИИП и САПЗАПА и писмо вх. № КИИП-ЦУ-394/21.05.2018 г. на 
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Константин Серафимов – Изпълнителен директор на Клъстер 

Индустрия 4.0. България. 

 

Инж. Каралеев посочи, че членовете на УС на КИИП са запознати с двете 

предложения за рамкови споразумения.  

Инж. Каралеев предложи на гласуване предложения рамков договор за 

сътрудничество със Сдружение на архитектите-проектанти в защита на 

авторското право в архитектурата /САПЗАПА/, като се допълни с текст в 

края: „Финансовите ангажименти по настоящия рамков договор ще се 

уреждат с допълнителни споразумения между страните.”   

Гласували: „За” – 24 

                     „Против” – 0 

                     „Въздържали се” – 1 

Решение: Приема се Предложения рамков договор за сътрудничество със 

Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в 

архитектурата /САПЗАПА/ се приема, като се допълни с текст в края: 

„Финансовите ангажименти по настоящия рамков договор ще се уреждат с 

допълнителни споразумения между страните.”   

Премина се към обсъждане на предложението за сътрудничество с Клъстер 

Индустрия 4.0. България. Целта на предложението е да се сключи рамков 

договор за бъдещо участие в изграждането на енергийни и други обекти в 

Република България и извън границите ни. Инж. Кордов счита, че текста 

„КИИП чрез своите членове да участва“ трябва да отпадне, а да бъде: 

„КИИП да има възможността да препоръчва“, инж. Кордов предложи да се 

отложи засега това предложение. Инж. Банов посочи, че може би трябва да 

се вземе нормативен документ на който се учредява този Клъстер. 

Взе се решение да се отложи за повече информация. 

По Т. 9 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. 

Каралеев 
Запознаване с писма вх. №№ КИИП-ЦУ-312/19.04.2018 г., КИИП-ЦУ-

341/30.04.2018 г. и КИИП-ЦУ-382/16.05.2018 г. за изпълнение на СМР на 

сгради, застрашаващи бъдещата им експлоатация. 

 

Инж. Каралеев запозна членовете на УС с писмото от Боян Петров Дерибеев 

и възпрепятстването му да осъществява авторски контрол. В писмото си 

посочва, че инж. Мартин Богоев уронва престижа на професията и нарушава 

колегиалното отношение, както и „Професионалния кодекс на инженера – 

проектант“. Инж. Дерибеев счита, че случая трябва да се разгледа от КДП 

за ответна позиция по случая, както и да получи подкрепа от колегията на 

КСС.  

Инж. Каралеев предложи на гласуване, че УС задължава Централно 

ръководство да съдейства по случая за некачествено изпълнение на 

строителните дейности  на ЦДГ „Свобода“ град Ямбол и  да препрати 
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спешно сигнала до МРРБ, ДНСК, Районна прокуратура Ямбол, Община 

Ямбол, КСБ, БААИК, поради заплахата за живота и здравето на много хора 

и деца.  

Гласували: „За” – 26 

                     „Против” – 0 

                     „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се УС задължава Централно ръководство да съдейства 

по случая за некачествено изпълнение на строителните дейности  на ЦДГ 

„Свобода“ град Ямбол и  да препрати спешно сигнала до МРРБ, ДНСК, 

Районна прокуратура Ямбол и Община Ямбол, КСБ, МРРБ, БААИК, поради 

заплахата за живота и здравето на много хора и деца. 

По Т. 10 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. 

Каралеев 
Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-371/14.05.2018 г. на Комисията за 

регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС 

(във връзка със сигнал от инж. Ангел Стоилов) 

 

Инж. Каралеев прочете накратко писмото на Искрен Веселинов – 

председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и 

местно самоуправление – „Комисията по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление не би могла да упражни 

вмешателство, още по-малко да повлияе на съответните органи на 

камарата да вземат едно или друго решение“.  

След това инж. Каралеев припомни хронологията по случая, който датира 

още от 2012 г. Инж. Банов посочи, че КС е получил по наследство този 

случай и е разглеждан многократно, в отчетния доклад на КС от миналата 

година подробно са отбелязани всички факти и решения на съдебните 

институции. Инж. Банов предложи съвместно с адв. Драганова да се 

изпратят всички материали досега като хронология. Инж. Николчева каза, 

че не е взето решение от УС за признаване стажа на инж. Видев. Има 

решение на КС, в което се отбелязва, че стажът на инж. Видев е легитимен.  

Инж. Каралеев посочи част от писмо на инж. Видев до УС на КИИП, в което 

се казва: „Комисията по дисциплинарно производство да разгледа неговите 

жалби и поради уронване на авторитета на КИИП и нейния председател и 

на други членове на УС, да се произнесе с решение дали Ангел Стоилов може 

да е член на организацията…да се образува дело в Районен съд – София за 

уронване престижа на КИИП и публично изнасяне на неверни данни, вкл. и 

опит да заблуждава държавни институции“. Последва дискусия с 

участието на инж. Кордов, инж. Балчев, инж. Николчева, инж. Драгов, инж. 

Дочев и инж. Филипов. 
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Премина се към гласуване на предложението за решение по случая – да се 

окомплектоват материалите, със съдействието на адв. Драганова и да се 

изпратят за информация до НС. 

Гласували: „За” – 27 

                     „Против” – 0 

                     „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се Централното ръководство на КИИП със съдействието 

на юридическия консултант на КИИП Албена Драганова да окомплектоват 

материалите и да се изпратят за информация до НС /във връзка със сигнал 

от инж. Ангел Стоилов/.  

По Т. 11 – добавена в дневния ред, докладва инж. М. Толев 
Осигуряване заплащане на членовете на НПС, които представляват КИИП 

при обсъждането на Наредби и Закони в НС, Министерства, Комисии. 

 

Инж. Толев представи предложението си: да се обезпечи участието на 

членовете на НПС на база часова заетост, които представляват КИИП при 

обсъждане на Наредби и Закони в НС, МС и други организации, както и 

заплащане на членове Ръководството на НПС на база часова заетост, когато 

председателите на НПС бъдат замествани от тях на заседания на Комисии и 

УС. 

Гласували: „За” – 23 

                     „Против” – 0 

                     „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се  съобразно финансовите възможности на  КИИП да се 

обезпечи участието на членовете на НПС на база часова заетост, които 

представляват КИИП при обсъждане на Наредби и Закони в НС, МС и други 

организации, както и заплащане на членове Ръководството на НПС на база 

часова заетост, когато председателите на НПС бъдат замествани от тях на 

заседания на Комисии и УС. 

По Т. 12 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. 

Банов 
Запознаване с решенията от заседанието на КС на 16.05.2018г. 

 

Инж. Банов докладва, че заседанието на КС се е провело на 16.05.2018 г. и 

запозна членовете на УС с взетите решения: 

- КС прие да изпрати писмо до арх. Шишкова и арх. Генов, с копие до инж. 

Димова, че поставеният от тях въпрос е извън компетентността на КС. 

- КС прие да се напише повторно писмо до Председателя на УС, в което 

да се отбележи, че в неговото писмо КС не намира конкретни отговори 

на поставените въпроси. 

- Не се прие предложението, че според констатацията на КС на УС и на 

ОС на КИИП не е гласуван бюджет на ЦУ за 2018 г.  
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- Да се обърне внимание на УС, че КС и КДП не са постоянни комисии, а 

ръководни органи в КИИП. В това отношение да се коригира и сайта на 

Камарата. 

- Да се предоставят на КС протоколите от заседанията на Комисията по 

активите. 

- За следващото заседание, членовете на КС да изискат протоколите от ОС 

на  секцията, в която членуват. 

- Във връзка с отчета за стопанската дейност на ЦУ, КС да изиска от СК 

Прециз информация за сметки: 206, 302, 601, 602, 609. 

- С писмо до УС, КС да изиска да му се представи актуализирания 

Правилник за работа на ЕТС. 

- КС да изиска от УС да му се представят материалите по т. 3 и т. 4 от 

дневния ред на неприсъственото заседание през м. Април. 

Инж. Николчева категорично изрази несъгласието си инж. Велева и инж. 

Пейчев да се намесват в публикуването на материали на НПС КСС на сайта  

www.kiip.bg, като не са от секция КСС. 

По Т. 13 добавена в дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 
Предложения за дата и място за провеждане на УС свързан с честването на 

15 години КИИП 

 

Инж. Каралеев предложи УС свързан с честването на 15 години КИИП да 

се проведе на 11.10.2018 г. и 12.10.2018 г. в град Русе 

Гласували: „За” – 28 

                     „Против” – 0 

                     „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се да се проведе изнесен УС свързан с честването на 15 

Годишнината на КИИП на 11.10 и 12.10.2018 г. в град Русе. 

Инж. Каралеев добави, че съгласно Правилник за наградите ще бъдат 

наградени изявени членове на КИИП. Инж. Николчева уточни, че на 

28.09.2018 г. и на 30.10.2018 г. няма да има заседания на УС. Инж. 

Опърлаков коментира, че трябва да бъдат поканени част и от регионалните 

ръководства, като РК поемат също разходи, за да не се натоварва ЦУ.  

Гласували: „За” – 29 

                     „Против” – 0 

                     „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се създаването на организационен комитет за честване 

15 Годишнината на КИИП в състав: председател – инж. Каралеев и 

участници: инж. Димитров, инж. Кордов инж. Милева, инж. Станоева.  

По Т. 14 предварително обявена в дневния ред, докладва инж. Ив. 

Каралеев 

                                                       Разни 
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Инж. Каралеев посочи: 

- Всички РК да включат в имейлите си Декларация за лични данни; и да бъде 

попълвана от постъпващите кандидати; 

- Получено е писмо от УАСГ до ЦУ, че се налага участието в търг за наем на 

помещенията на ЦО; 

- Инж. Николчева даде информация за изпратения от нея доклад до членовете 

на УС свързан със застраховка на лицата упражняващи ТК по част 

конструктивна; Инж. Кордов сподели своя опит относно застрахователните 

компании и заяви, че договор се сключва само с условия поставени от РК, 

като едно от условията е да няма предварителен лимит на бройката. Отделно 

големите суми трябва да минат през ОС. Инж. Николчева изрази личното си 

мнение, че е необходимо КИИП да се бори за промяна в Закона за 

застраховане. Инж. Каралеев предложи като решение: Във връзка с 

предложението от застрахователната компания, КИИП не приема условията 

и ще подготви писмо с уточнение за задължителната бройка. 

- От РК да изпратят избрания от тях абонаментен план на „Теленор“; 

- Предложение от КАБ за среща с инж. Габор Такач на 06.06.2018 г. от 15:00 

часа в САБ; 

- Предложение от арх. Здравко Русев за провеждане на конференция през  

2019 г. свързана с урбанизация, архитектура и планиране; 

- Покана за участие в конференция Balkan Light; 

- Искане от инж. Ангел Марков за участие и посещение в пречиствателна 

станция в Пирея; Необходимо е да се представи информация за групата, 

която ще ходи, кога, какво иска да види и кой ще осигури финансирането; 

- Инж. Каралеев благодари за участието във в-к „Строителство имоти“ на 

инж. Бостанджиев, инж. Драгов, инж. Милева;  

 

Инж. Каралеев благодари за търпението и закри заседанието на УС в 15:40 

часа. 
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Приложения: 

Таблица 1.1. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
Рег.№ Име ОКС Секция РК ПП Решение 

1.  14074 Димитър Георгиев Марков м ТСТС Благоевград ППП Да 

2.  14106 Елеонора Драгова Тупарова м ГПГ Благоевград ППП Да 

3.  15138 Галин Иванов Маринов м ЕАСТ Бургас ППП Да 

4.  15164 Павел Ленинов Донев м ЕАСТ Бургас ППП Да 

5.  16235 Ивайло Иванов Събев м ГПГ Варна ППП Да 

6.  
16232 

Христина Николаева 

Неофитова 
м ЕАСТ Варна ППП Да 

7.  19033 Росица Красимирова Каменова м ТСТС Враца ППП Да 

8.  20042 Росица Руменова Николова  м ЕАСТ Габрово ППП Да 

9.  28064 Красимир Франчешков Грунчев м ВС-ПБ Плевен  ППП Да 

10.  29128 Ивайло Стефанов Сираков м ЕАСТ Пловдив ППП Да 

11.  42946 Антон Николаев Николов 1 ВС София - град ППП Да 

12.  42945 Асена Любомирова Горчева 1 ВС София - град ППП Да 

13.  42953 Делчо Лазаров Камарски м ГПГ София - град ППП Да 

14.  41743 Димитър Василев Василев 1 ВС София - град ППП Да 

15.  42545 Лидия Емилова Кръстева м КСС София - град ППП Да 

16.  42942 Милена Кирилова Караманова м КСС София - град ППП Да 

17.  42941 Наталия Иванова Караиванова м ГПГ София - град ППП Да 

18.  
42943 

Петя Иванова Паркова-

Димитрова 
м ГПГ София - град 

ППП 
Да 

19.  42947 Пресиана Ангелова Захариева 1 ВС София - град ППП Да 

20.  42497 Ралица Иванова Алексиева м КСС София - град ППП Да 

21.  
42949 

Теодора Йорданова Борисова-

Велкова 
м ТСТС София - град 

ППП 
Да 

22.  42533 Цветина Божидарова Ралева м ТСТС София - град ППП Да 

23.  
42488 

Цветомира Пламенова 

Захариева 
м КСС София - град ППП Да 

24.  35148 Юлия Пламенова Григорова м КСС София - област ППП Да 

25.  02035 Асен Константинов Блажев м ЕАСТ София град ППП Да 

26.  42951 Петър Тодоров Тодоров м ГПГ София - град ППП  

27.        Да 

28.  42952 Пламена Веселинова Моновска м ГПГ София град ППП Да 

29.  02034 Руска Иванова Александрова м ЕАСТ София град ППП Да 

30.  09485 Светла Тодорова Каменова м ЕАСТ София град ППП Да 

31.  00336 Цветан Христов Христов м ТЕХ София -град ППП Да 

32.  
42935 

Александра Валентинова 

Георгиева-Колева 
м КСС София-град ППП Да 

33.  16248 Светослав Надков Манолов м КСС София-град ППП Да 

34.  36113 Владимир Христов Стойнов м КСС Стара Загора ППП Да 

35.  36168 Яница Петрова Червенкова м ГПГ Стара Загора ППП Да 

36.  38027 Десислава Ванчева Атанасова м КСС Хасково ППП Да 
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   Таблица 1.2. 

 

 

 
Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция РК ПП Решение 

1.  15251 Антон Атанасов Косев м ЕАСТ Бургас ОПП Да 

2.  15253 Върбан Колев Върбанов м ГПГ Бургас ОПП Да 

3.  15252 Иван Георгиев Георгиев м ЕАСТ Бургас ОПП Да 

4.  16378 Веселин Миланов Петров м ОВКХТТГ Варна ОПП Да 

5.  16382 Елисавета Василева Къртева м КСС Варна ОПП Да 

6.  16381 Йордан Сашев Камбуров м ЕАСТ Варна ОПП Да 

7.  16380 Мирослав Митков Недялков м ТЕХ Варна ОПП Да 

8.  16379 Петър Митков Димитров м ЕАСТ Варна ОПП Да 

9.  
12268 Георги Райков Илиев м ОВКХТТГ 

Велико 

Търново 
ОПП Да 

10.  
17109 Ралица Георгиева Илиева м ОВКХТТГ 

Велико 

Търново 
ОПП Да 

11.  19056 Пиер Ивайлов Лечев м ТСТС Враца ОПП Да 

12.  22093 Фатме Юсуф Джафер м КСС Кърджали ОПП Да 

13.  23041 Сашо Светославов Ангелов м ГПГ Кюстендил ОПП Да 

14.  28077 Георги Цолов Цолов б ЕАСТ Плевен ОПП Да 

15.  31076 Боян Евгениев Маринов м ЕАСТ Русе ОПП Да 

16.  33070 Павлина Йорданова Каравелова м ОВКХТТГ Сливен ОПП Да 

17.  42948 Елихан Искренова Горова м КСС София - град ОПП Да 

18.  01656 Петър Веселинов Стоянов  м ЕАСТ София - град ППП* Да 

19.  42950 Антон Каменов Зафиров м ЕАСТ София град ОПП Да 

20.  42944 Иван Георгиев Велев м ГПГ София-град ОПП Да 

21.  36214 Бояна Несторова Бакърджиева м ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

22.  36213 Пенка Костадинова Калинкова** м 
ОВКХТТГ

- ЕЕ 
Стара Загора ОПП Да 

23.  36215 Пеньо Колев Халдъров м ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

24.  36216 Пламен Димитров Георгиев м ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

25.  37024 
Радостина Стоянова Михова-

Михайлова 
м ТСТС Търговище ОПП Да 

26.  38144 Румяна Красимирова Герджикова м ВС Хасково ОПП Да 

27.  01886БЧ Антоанета Георгиева Маринова м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

28.  01888БЧ Венцислав Цолов Цолов м ВС-ПБ ЦУ ОПП Да 

29.  01885БЧ Виолета Росен Йорданова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

30.  01884БЧ Георгиос Евангелос Атанасиадис м КСС ЦУ ОПП Да 

31.  01779БЧ Димитър Николаев Георгиев б ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

32.  01887БЧ 
Олга Володимировна 

Прокопенко 
м КСС ЦУ ОПП Да 

33.  01883БЧ Севдалин Иванов Севов м ТЕХ ЦУ ОПП Да 

34.  39091 Свилен Евгениев Георгиев м КСС Шумен ОПП Да 

35.  29307 Радослава Илиева Иванова** м 
ОВКХТТГ

- ЕЕ 
Пловдив ОПП Да 

 **  Предложените кандидати ще бъдат гласувани  след решение по  т. 5 от Дневния ред на УС.  

   *  Поправка на ЯФГ 
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В заключение на УС се приеха следните Решения: 

 

1. Приема се УС възлага на председателя на КИИП изготвяне на график за 

работа на КНА по изготвяне на Правилник за работа на ЕТС на КИИП и да 

се внесе в УС през месец ноември за обсъждане. 

2. Приема се Т. 10 - Осигуряване заплащане на членовете на НПС, които 

представляват КИИП при обсъждането на Наредби и Закони в НС, 

Министерства, Комисии. 

3. Приема се Т. 12 от Дневния ред да бъде – Предложения за дата и място за 

провеждане на УС, свързан с честването на 15 Годишнината на КИИП. 

4. Приема се Т. 4 от Дневния ред да бъде: Информация и изводи за работата 

на комисиите към КСБ за промяна на строителното законодателство.  

5. Приема се УС задължава Централно ръководство да организира и проведе 

процедура за изготвяне на Правилник за неприсъствено провеждане на 

заседания на УС, Комисии и Работни групи, в срок до края на месец юни, 

2018 г.  

6. Приема се УС задължава Централно ръководството на КИИП на 

заседанието през месец юни, 2018 г. да представи пред УС бюджета на ЦУ 

и информация за изпълнението му. 

7. Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ППП на инж. 

Христина Димитрова Рускова рег. № 42481, съгласно чл. 7, ал. 5, т. 1 от 

ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП, с мотив недостатъчен 

проектантски стаж след придобиване на ОПП. 

8. Приема се Табл. 1.1 в която са отразени предложенията на КР до УС за 

вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  35 на брой с решение 

„ДА”. (Виж Приложения, стр. 23) 

9. Приема се Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР до УС за 

вписване в регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в КИИП, които 

са 33 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.24) 

10. Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ППП на инж. Иво 

Димитров Георгиев, рег. № 29232 на основание чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП 

и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП, тъй като няма доказателства за 

проектантски стаж на трудов договор с проектант с ППП за период от две 

години. 

11. Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ОПП на инж. 

Павлин Красимиров Ганчев, рег. № 01882 БЧ, на основание чл. 229, ал. 1 от 

ЗУТ и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

12. Приема се отказ за вписване в регистрите на проектанти с ОПП на инж. 

Савина Иванова Юлиянова, рег. № 01876 БЧ, на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 

и т. 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.  
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13. Не се приема инж. Паскал Марков Маринов, рег. № 05099 да кандидатства 

по общия ред за възстановяване в регистрите на проектантите с ППП, т.е. 

запазва ППП, на база изложените мотиви по – горе, като се приложи 

епикризата. 

14. Приема се утвърждаване на проектантско бюро „Би енд Джей Груп“ ЕООД, 

рег. № 0410 ПБ. 

15. Приема се Табл. 4 в която са отразени имената на проектантите, подали 

заявления до УС на КИИП чрез съответната РК за отписване от регистрите 

на КИИП. 

16. Приема се оправомощаване на 43-мата кандидати, упражняващи 

технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти. 

17. Приема се създаването на Работна група свързана с предстоящи промени в 

строителното законодателство в състав: инж. Николчева, инж. Кордов, инж. 

Стоянова и резерви: инж. Каралеев и инж. Чипев. 

18. Приема се инж. Кордов да организира среща с представители на ECEC в 

град София за запознаване със законодателството в областта на 

строителството. 

19. Приема се вписване в регистрите на проектанти с ОПП на инж. Пенка 

Костадинова Калинкова, рег. № 36213 и инж. Радослава Илиева Иванова, 

рег. № 29307, които да членуват в НПС ОВКХТТГ, но да имат 

удостоверение, което им дава право да проектират само по част Енергийна 

ефективност. 

20. Приема се в удостоверенията на проектантите от секция ТСТС за всички 

членове да се запише Транспортен планиране и транспортно проектиране. 

Конструктивна на транспортните съоръжения. Организация и безопасност 

на движението и ВОБД, което влиза в сила от 2019 г.  

21. Приема се Предложения рамков договор за сътрудничество със Сдружение 

на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата 

/САПЗАПА/ се приема, като се допълни с текст в края: „Финансовите 

ангажименти по настоящия рамков договор ще се уреждат с допълнителни 

споразумения между страните.”   

22. Приема се УС задължава Централно ръководство да съдейства по случая за 

некачествено изпълнение на строителните дейности  на ЦДГ „Свобода“ град 

Ямбол и  да препрати спешно сигнала до МРРБ, ДНСК, Районна 

прокуратура Ямбол и Община Ямбол, КСБ, МРРБ, БААИК, поради 

заплахата за живота и здравето на много хора и деца. 

23. Приема се Централното ръководство на КИИП със съдействието на 

юридическия консултант на КИИП Албена Драганова да окомплектоват 

материалите и да се изпратят за информация до НС /във връзка със сигнал 

от инж. Ангел Стоилов/.  

24. Приема се  съобразно финансовите възможности на  КИИП да се обезпечи 

участието на членовете на НПС на база часова заетост, които представляват 

КИИП при обсъждане на Наредби и Закони в НС, МС и други организации, 
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както и заплащане на членове Ръководството на НПС на база часова заетост, 

когато председателите на НПС бъдат замествани от тях на заседания на 

Комисии и УС. 

25.  Приема се да се проведе изнесен УС свързан с честването на 15 

Годишнината на КИИП на 11.10 и 12.10.2018 г. в град Русе. 

26.  Приема се създаването на организационен комитет за честване 15 

Годишнината на КИИП в състав: председател – инж. Каралеев и участници: 

инж. Д. Димитров, инж. Кордов, инж. Милева, инж. Станоева.  

 

 

 

 

 

 
Председател на УС на КИИП   /п/                Изготвил протокола  /п/ 

     инж. Иван Каралеев             Моника Златинова 


