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 ПРОТОКОЛ № 150 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.07.2018 г. 

 

Днес, 27.07.2018 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 могат да присъстват: 

40.  инж. Стойо Боснев Председател на КДП 

41.  проф. Ивайло Банов Председател на КС на КИИП 

На настоящото заседание на УС присъстват 36 от 39 членове на УС.  

За участие в заседанието на УС са дадени пълномощни: 

от инж. Райна Кожухарова, председател на НПС „ТЕХ“ – на инж. Илка 

Симиджиева,  

от инж. Красимира Димова, председател на РК Шумен - на инж. Жулиян 

Желев.  

Упълномощените присъстват на заседанието на УС само със съвещателен 

глас.  

От заседанието отсъстваха: инж. Стойо Боснев – председател на „КДП“, 

инж. Мария Попова – председател на НПС „ЕАСТ“, инж. Наташа 

Николова – председател на РК Видин, инж. Тодорка Димитрова – 

председател на РК Търговище. 

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 – 27.07.2018 г. – Централен офис на 

КИИП – гр.София,  начало 10:00 часа: 

1. 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 

2. 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  

3. Утвърждаване НАРЕДБА 2, ЧАСТ 2 - за оправомощаване на лицата, 

упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните 

проекти. 
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Докладва: инж. Св. Николчева 

4. Утвърждаване на приетите от ОС на НПС ОВКХТТГ, 2018 г. 

квалификационни характеристики, съгласно чл. 5.3. (5), т. 6 от Устава на 

Камарата. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев 

5. Преразглеждане решение на УС от 25.11.2016 г. за отказ за вписване на 

„ЕЕ“ в удостоверенията на секция ОВКХТТГ. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

6. Информация за изпълнените основни дейности от ЦО през І-то полугодие 

на 2018 г. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев 

7. Решение за организиране на национална среща-дискусия в гр. Априлци на 

05 и 06 октомври 2018 г. на тема: „Обсъждане на инструкция за минимален 

обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране.“ 

Докладва: проф. Г. Франгов  

8. Информация за възможностите за използване на online платформа за 

провеждане на неприсъствени заседания на УС. 

Докладва: инж. Г. Кордов 

9. Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-510/16.07.2018 г. на инж. Соня 

Дакова. 

 Докладва: инж. Ив. Каралеев 

10. Запознаване с решение № 278/09.07.2018 г. на КЗД, относно молба 

подадена от инж. Ралица Ставрева-Панчева и препоръка към УС за 

промени в секциите на КИИП. 

  Докладва: инж. Ив. Каралеев 

11. Приемане решение за даряване на литература на ВСУ „Любен Каравелов“, 

по случай честване на 80-годишен юбилей на училището на 18.10.2018 г. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев 

12. Определяне членове на КИИП, които да бъдат наградени с почетна грамота 

във връзка с честване 15 години КИИП. 

Докладват: инж. С. Милева 

          инж. Д. Димитров 

13. Утвърждаване Програмата за провеждане на тържествения УС за честване 

15 години КИИП през м. октомври.  

Докладва: инж. Ив. Каралеев 

14. Гласуване предложение на КА: „Право за получаване на възнаграждение за 

участие в заседания на КС, КДП и постоянните комисии към КИИП (КР, 

ЦКТК, КА, КНА, Комисия за Методиката за цените) имат само лица, които 

не са на трудов договор в КИИП“. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев 

15. Разни. 

 



 

 

4 

Протокол на УС на КИИП № 150 / 27.07.2018 г 

 

При наличието на кворум в 10:05 часа инж. Иван Каралеев откри 

заседанието на УС на КИИП. Преди да премине към Дневния ред, инж. 

Иван Каралеев информира, че е постъпило предложение от инж. Мария 

Попова за отпадане на Т. 5 от Дневния ред – „Преразглеждане решение на 

УС от 25.11.2016 г. за отказ за вписване на „ЕЕ“ в удостоверенията на 

секция ОВКХТТГ”, с мотива, че на това заседание не присъстват всички 

членове на УС  и с предложение, точката да се обсъжда в следващите 

месеци, като се осигури присъствието на всички членове на УС. Тя отново 

приканва КИИП да поиска официална справка от ВУЗ, за наличните 

магистратури по „Енергийна ефективност“, официално приети от МОН, 

както и програмите, по които последните се изучават.  

Инж. Толев и инж. Стоянова възразиха срещу предложението на инж. 

Попова  

Инж. Балчев и инж. Дочев подкрепиха предложението за отпадане от 

дневния ред.  

Инж. Чипев настоя точката да остане, като припомни, че в Наредба 4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти категорично е 

казано, че има една единствена част на инвестиционния проект по 

„Енергийна ефективност” и тя е по Наредба 7 за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.  

Инж. Опърлаков и инж. Кордов предложиха да се организира среща на 

която НПС „ЕАСТ“ и НПС „ОВКХТТГ“ да обсъдят отново въпроса и да 

излязат с общо решение. 

Премина се към гласуване предложението на инж. Попова, Т. 5 от Дневния 

ред - „Преразглеждане решение на УС от 25.11.2016 г. за отказ за 

вписване на „ЕЕ“ в удостоверенията на секция ОВКХТТГ” да отпадне. 

Гласували:  „За” – 23 

             „Против” – 5 

             „Въздържали се” – 2 

Решение: Приема се отпадането на Т. 5 от Дневния ред - 

„Преразглеждане решение на УС от 25.11.2016 г. за отказ за вписване на 

„ЕЕ“ в удостоверенията на секция ОВКХТТГ”  

Инж. Кирова предложи Т.3 – „Утвърждаване Наредба 2, част 2 - за 

оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на 

конструктивната част на инвестиционните проекти” да отпадне от 

дневния ред и да бъде разгледана на следващия УС.  

Инж. Проданов намира предложението от инж. Кирова за 

основателно, тъй като тя предлага да се завишат критериите за ТК. ЦКТК 

ще разгледа предложенията на заседанието си през месец септември и през 

месец октомври ще бъдат разпратени тези предложения за съгласуване по 

РК.  
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Инж. Драгов попита дали Наредба 2, част 2 - за оправомощаване на 

лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на 

инвестиционните проекти трябва да се разглежда в КНА и дали проекто 

наредбата е различна с публикуваната в отдел нормативни документи, 

проекто нормативна уредба на сайта kiip.bg.  

Инж. Кордов каза, че трябва да се намери начин да се направи 

обнародване и в НПС „КСС“.  

Премина се към гласуване предложението на инж. Кирова за отпадане на 

Т. 3 от Дневния ред.  

Гласували:  „За” – 29 

             „Против” – 1 

             „Въздържали се” – 2 

Решение: Приема се отпадането на Т. 3 от Дневния ред - „Утвърждаване 

Наредба 2, част 2 - за оправомощаване на лицата, упражняващи 

технически контрол на конструктивната част на инвестиционните 

проекти”. 

Инж. Бойчев поиска да бъдат изпратени по имейлите възраженията и 

предложенията по Наредба 2, част 2 - за оправомощаване на лицата, 

упражняващи технически контрол на конструктивната част на 

инвестиционните проекти.  

Инж. Кордов сподели мнение на колеги от РК София-град, които се 

интересуват дали УС има позиция и е приел решение относно промените в 

законодателството в областта на строителството.  

Инж. Николчева и инж. Кордов предложиха разглеждането на темата за 

промените в законодателството в областта на строителството да се оформи 

като самостоятелна точка от дневния ред, а не в точка „Разни”.  

Премина се към гласуване Т. 3 от Дневния ред да стане  „Разглеждане на 

Опорни точки за обща визия за новото законодателство в областта на 

проектирането и строителството между КСБ, КАБ, КИИП, САБ, 

БААИК и др. браншови организации”. 

Гласували:  „За” – 31 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се: предложението на инж. Николчева и инж. Кордов Т. 

3 от Дневния ред да бъде – „Разглеждане на Опорни точки за обща визия 

за новото законодателство в областта на проектирането и 

строителството между КСБ, КАБ, КИИП, САБ, БААИК и др. браншови 

организации”. 

След отпадането на Т.3 и Т.5 инж. Николчева предложи на гласуване 

следното решение: УС отлага разглеждането на Наредба 2, част 2 - за 

оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на 
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конструктивната част на инвестиционните проекти на КИИП за следващо 

заседание на УС. УС задължава ЦКТК до 19.09.2018 г. да разгледа 

постъпилите нови предложения на Наредбата и да предостави приетата от 

тях Наредба за обсъждане от НПС „КСС“, НПС „ТСТС“, НПС „ВС“. УС 

задължава Централно ръководство на КИИП да проведе обсъждането, да 

съгласува текстовете с юриста – адв. Албена Драганова и да ги внесе за 

утвърждаване от УС през месец ноември; 

Гласували:  „За” – 32 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се: УС отлага разглеждането на Наредба 2, част 2 - за 

оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на 

конструктивната част на инвестиционните проекти на КИИП за следващо 

заседание на УС.  

УС задължава ЦКТК до 19.09.2018 г. да разгледа постъпилите нови 

предложения на Наредбата и да предостави приетата от тях Наредба за 

обсъждане от НПС „КСС“, НПС „ТСТС“, НПС „ВС“.  

УС задължава Централно ръководство на КИИП да проведе обсъждането, 

да съгласува текстовете с юриста – адв. Албена Драганова и да ги внесе за 

утвърждаване от УС през месец ноември. 

След това се премина към гласуване на следното предложение: УС 

задължава  Ръководствата на НПС „ОВКХТТГ“ и НПС „ЕАСТ“ да 

проведат заседание, в срок до 20.09.2018 г., за обсъждане на проблема за 

„ЕЕ“ и да внесат за решение въпроса в УС; 

Гласували:  „За” – 26 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 1 

Решение: Приема се УС задължава Ръководствата на НПС „ОВКХТТГ“ и 

НПС „ЕАСТ“, в срок до 20.09.2018 г. да проведат заседание за обсъждане 

на проблема за „ЕЕ“ и да внесат за решение въпроса в УС. 

 Инж. Каралеев подложи на гласуване целия Дневен ред с направените 

промени. 

Гласували:  „За” – 34 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се установения Дневен ред с направените промени: 

 
1. 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 

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

вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част 
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“Конструктивна” на инвестиционните проекти. 
                                                                                  Докладва: инж. К. Проданов  

3. Разглеждане на Опорни точки за обща визия за новото законодателство в областта на 

проектирането и строителството между КСБ, КАБ, КИИП, САБ, БААИК и др. 

браншови организации.  

4. Утвърждаване на приетите от ОС на НПС ОВКХТТГ, 2018 г. квалификационни 

характеристики, съгласно чл. 5.3. (5), т. 6 от Устава на Камарата. 

                                                                   Докладва: инж. Ив. Каралеев  
5. Информация за изпълнените основни дейности от ЦО през І-то полугодие на 2018 г. 

                                                                   Докладва: инж. Ив. Каралеев 
6. Решение за организиране на национална среща-дискусия в гр. Априлци на 05 и 06 

октомври 2018 г. на тема: „Обсъждане на инструкция за минимален обем инженерно-

геоложки проучвания в инвестиционното проектиране.“ 

                                                                    Докладва: проф. Г. Франгов  
7. Информация за възможностите за използване на online платформа за провеждане на 

неприсъствени заседания на УС. 

                                                                       Докладва: инж. Г. Кордов 
8. Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-510/16.07.2018 г. на инж. Соня Дакова. 

                                                                       Докладва: инж. Ив. Каралеев 

9. Запознаване с решение № 278/09.07.2018 г. на КЗД, относно молба подадена от инж. 

Ралица Ставрева-Панчева и препоръка към УС за промени в секциите на КИИП. 

                                                Докладва: инж. Ив. Каралеев 

10. Приемане решение за даряване на литература на ВСУ „Любен Каравелов“, по случай 

честване на 80-годишен юбилей на училището на 18.10.2018 г. 

                                                                     Докладва: инж. Ив. Каралеев 
11. Определяне членове на КИИП, които да бъдат наградени с почетна грамота във връзка 

с честване 15 години КИИП. 

                                                                    Докладват: инж. С. Милева 

                                                                            инж. Д. Димитров 
12. Утвърждаване Програмата за провеждане на тържествения УС за честване 15 години 

КИИП през м. октомври.  

                                                                     Докладва: инж. Ив. Каралеев 

13. Гласуване предложение на КА: „Право за получаване на възнаграждение за участие в 

заседания на КС, КДП и постоянните комисии към КИИП (КР, ЦКТК, КА, КНА, 

Комисия за Методиката за цените) имат само лица, които не са на трудов договор в 

КИИП“. 

                                                                      Докладва: инж. Ив. Каралеев 

14. Разни. 

 
По Т. 1 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 докладва предложенията на КР към УС от заседанието на КР 

състояло се на 17.07.2018 г. Общият брой на заявленията за вписване в 

регистрите на КИИП за проектантска правоспособност, които са 
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постъпили за разглеждане от КР в срок е 66. Общият брой на разгледаните 

заявления от КР е 66. 

От тях: 28 броя за ППП 

   38 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП: 

   за ППП – 23 броя    

   за ОПП – 39 броя, в това число 9 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 20 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.25)  

Гласували:  „За” – 28 

             „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  20 на брой с 

решение „ДА”. (Виж Приложения, стр. 25) 

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 38 на брой с решение „ДА” и предложи 

гласуване анблок на Табл. 1.2. (Виж Приложения, стр.26)  

Гласували:  „За” – 28 

             „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 38 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.26) 

Инж. Чипев продължи 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.  

 

УС премина към обсъждане на особените случаи, за които докладва инж. 

Чипев 

 Инж. Димитър Атанасов Доброджалиев, рег. № 11865, секция КСС, РК 

Бургас, кандидатства за ППП. Становището на РК е, че кандидата не 

отговаря на нито един критерий от ЗКАИИП и Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите регистрирани в КИИП. КР 

счита, че кандидатът не отговаря на изискванията на чл.5, ал. 4 от 

Наредба№ 2 за проектантската правоспособност на инженерите 

регистрирани в КИИП. Инж. Доброджалиев има придобита ОПП от 

29.03.2008 г. по част Конструктивна и ОИС. В трудовата книжка е 

записано, че от 2008 г. е на длъжност технически ръководител в „Планекс“ 

ООД. От 2014 г. до момента е отново на длъжност технически 
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ръководител. Предоставил е декларация „Информационно приложение 6“ 

от проектант с ППП за проекти за 2008 г. (1 брой), за 2016 г.(7 броя), за 

2017 г.(1 брой).  

Инж. Опърлаков изказа мнение, че предложението за отказ за вписване в 

регистрите е коректно.  

Инж. Чипев предложи на гласуване отказ на основание чл. 7, ал. 5, т. 1 от 

ЗКАИИП, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 за проектантската 

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

13 от ЗКАИИП.  

Гласували:  „За” – 22 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

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

на инж. Димитър Атанасов Доброджалиев, рег. № 11865, съгласно чл. 7, 

ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите регистрирани в КИИП и 

във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.  

 Инж. Иван Бойков Димитров, рег. № 23038, секция ГПГ, РК Кюстендил, 

кандидатства за ППП. Кандидатът трябва допълни списък с обекти на 

български език. За допълване.  

 Инж. Владимир Георгиев Кукурин, рег. № 41304, секция ТСТС, РК 

София-град, кандидатства за ППП. Кандидатът трябва да допълни 

доказателства за проектантски стаж. За допълване. 

 Инж. Павлина Георгиева Панчева, рег. № 42059, секция КСС, РК 

София-град, кандидатства за ППП. Кандидатът трябва да представи 

допълнителни документи за доказване на проектантски стаж.  За 

допълване.  

Инж. Чипев продължи с Табл. 1.4, в която са отразени предложенията от 

КР до УС за възстановяване на вписване регистъра за ОПП или ППП. 

 Инж. Биляна Христова Мишева, рег. № 13776, (последно плащане за 

2015г.) секция КСС, РК София-град – възстановява ППП. 

 Инж. Наталия Бобева Иванова, рег. № 10567, (последно плащане за 

2008г.) секция КСС, РК София-град – възстановява ОПП. 

 Инж. Михаил Ников Янев, рег. № 06916, (последно плащане за 2016г.) 

секция ЕАСТ, РК Хасково – възстановява ППП. 

 Инж. Стефан Георгиев Христов, рег. № 064189, (закъснял с плащането 

за 2018г.)  секция ОВКХТТГ, РК София-град, възстановява ППП.  

Инж. Чипев предложи на гласуване анблок Табл. 1.4  

Гласували:  „За” – 23 

             „Против” – 3 

             „Въздържали се” – 0 
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Решение: Приема се Табл. 1.4 в която са отразени предложенията от КР 

до УС за възстановяване на вписване регистъра за ОПП или ППП. 

Инж. Драгов повдигна въпроса за актуализирането на регистъра на КИИП 

за проектанти с ОПП и ППП. На сайта kiip.bg регистъра не е актуализиран 

от месец октомври, 2017 г. Инж. Каралеев заяви, че ще бъдат взети 

категорични мерки.  

Инж. Каралеев запозна УС, че към Т. 1 от дневния ред е постъпила молба 

до  Председателя на УС на КИИП от инж. Павлин Ганчев от град 

Севлиево, секция ОВКХТТГ за преразглеждане на документите му, тъй 

като е получил отказ за вписване в регистрите на проектанти с ОПП. 

Специалността му е „Хидравлична и пневматична техника“ от ТУ Габрово, 

завършил магистърската програма „Вентилационна и климатична 

техника“.  

Инж. Толев изказа мнение, че няма практика за преразглеждане на 

заявления на основание на постъпили молби, а трябва кандидатът да се 

пренасочи към КС.  

Инж. Банов внесе разяснение, че магистърската степен е по професионално 

направление 5.2, което е „Машиностроене“, обучаван е по програма 

„Отопление, вентилация и климатизация“, но специалност „Хидравлична и 

пневматична техника“, докато ПП по „ОВКХТТГ“ е професионално 

направление 5.4 „Енергетика“.  

Инж. Чипев добави, че в молбата си инж. Ганчев е записал, че 

кандидатства и за „Топло и газоснабдяване“ и счита, че предложението на 

инж. Толев е удачно.  

Инж. Белчев предложи решението да бъде: да се изпрати писмо до инж. 

Павлин Ганчев, че УС потвърждава решението на КР, ако реши да подава 

жалба да се обърне към КС.  

Инж. Каралеев предложи на гласуване: Председателят на УС да изпрати 

документите на инж. Павлин Ганчев до КС. 

Гласували:  „За” – 26 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се Председателят на УС да изпрати документите на 

инж. Павлин Ганчев до КС. 

По Т. 2 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 18.07.2018 г. е проведено заседанието на 

Централната комисия по оправомощаване на лицата, упражняващи 
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технически контрол (ЦКТК) на конструктивната част на инвестиционните 

проекти. На заседанието са присъствали 9 от всички 11 членове.  

Разгледани са заявленията на 45 кандидати, от които 5 нови кандидатури. 

Статистиката на кандидатите е следната Бургас – 1, Враца – 1, Добрич – 1, 

Кюстендил – 1, Пловдив – 3, София-област – 1, Стара Загора – 2,  

Търговище – 2, София-град – 33. По 41 от тях няма забележки и инж. 

Проданов предложи гласуване анблок. 

Гласували:  „За” – 25 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се оправомощаване на 41-мата кандидати, 

упражняващи технически контрол на конструктивната част на 

инвестиционните проекти. 

Инж. Проданов се спря на 4 кандидати, за които ЦКТК има откази или 

бележки: 

 Инж. Петър Крумов Иванов, рег. № 08827, секция КСС, РК Бургас. На 

предното заседание на ЦКТК е върнат за допълване на доказателства за 

проектантски стаж. Представил е извадки от проекти, но от РК имат 

забележки, че липсват доказателства за достатъчен (десет годишен) 

проектантски стаж.  

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се отказ на инж. Петър Крумов Иванов да бъде вписан в 

регистъра на  лицата, упражняващи технически контрол на част 

конструктивната на инвестиционните на основание липса на доказателства 

за 10 г. проектантски стаж, съгласно т. 2 и в съответствие с изискванията 

на т. ІІІ, ал. 2 от Временната инструкция за работа на ЦКТК и РКТК и не 

отговаря на т. 5 от Временната инструкция. 

 Инж. Иван Алексиев Алексиев, рег. № 13322, секция КСС, РК София-

град - Да представи в РК София-град доказателства за проектантски стаж, 

съгласно т. 2 и в съответствие с изискванията на т. ІІІ, ал. 2 от Временната 

инструкция за работа на ЦКТК и РКТК. 

 Инж. Миглена Любенова Нунева, рег. № 10410, секция КСС, РК София-

град. Да представи в РК София-град доказателства за проектантски стаж, 

съгласно т. 2 и в съответствие с изискванията на т. ІІІ, ал. 2 от Временната 

инструкция за работа на ЦКТК и РКТК. 

Инж. Кордов се съгласи с предложението за решение на ЦКТК за 

допълване на доказателства за проектантски стаж при инж. Алексиев и 

инж. Нунева. 

 Инж. Соня Тодорова Цветкова, рег. № 06384, секция КСС, РК София-

град - Да представи в РК София-град: 1. сключени договори за 
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упражняване на ТК;  2. списък на обекти, на които е упражнила ТК за 3 от 

последните 5 години,  съгласно т. 2 от Временната инструкция за работа на 

ЦКТК и РКТК. 

 

По Т. 3 от дневния ред 

Разглеждане на Опорни точки за обща визия за новото законодателство в 

областта на проектирането и строителството между КСБ, КАБ, КИИП, 

САБ, БААИК и др. браншови организации 

 

Инж. Каралеев съобщи на присъстващите на УС, че материалите от 

срещата на 24.07.2018 г. в КСБ са раздадени на всички. Срокът за даване 

на становище от страна на КИИП е 31.07.2018 г.  

Инж. Кордов каза, че мнението на колеги, които са гледали предложенията 

на КСБ за законодателни промени е доста критично. В предложенията, 

които са направени от КСБ, КАБ има такива, които удрят директно върху 

КИИП. В концепцията на КАБ за промяна на строителното 

законодателство липсва изцяло инженера проектант, а архитектът води 

целия строителен процес. Предложението на инж. Кордов е в писмото, 

което УС на КИИП ще изпрати да се изкаже категорично несъгласие с 

постановките по отношение на проектантските бюра, тъй като КИИП е 

сформирана изцяло на друг принцип – проектанти като физически лица и 

това, което се предлага е в противоречие със ЗКАИИП. По този начин 

КСБ/КАБ излизат от сферата на своите правомощия и Т. 2 за 

административната тежест трябва да бъде категорично оспорена, защото е 

неприсъща и неколегиална към нашата дейност. По отношение на оценката 

на инвестиционните проекти, от КСБ предлагат консултантските фирми да 

правят оценка на инвестиционните проекти. Предложението на КИИП 

трябва да бъде, че оценка на инвестиционните проекти се прави от КИИП, 

а консултантските фирми само да изготвят комплексния доклад за 

съответствие. В материала на КСБ се иска и отпадане на държавните 

приемателни комисии, всичко да се осъществява от консултантските 

фирми. КИИП трябва категорично да се противопостави на 

вмешателството в проектантската структура на ЗУТ.  

Последва дискусия с участието на инж. Балчев и инж. Рангелов, които 

също посочиха, че Т. 2 трябва да се атакува. 

Инж. Бойчев се присъедини към мнението на изказалите се и каза, че 

разрешаването на строителство на база идеен проект е в ущърб на 

обществения интерес. Инж. Бойчев предложи да се добави към първата 

точка изчислена конструкция, вместо изяснена конструкция 

Предложението е: Разрешението за строеж се издава по идеен 

инвестиционен проект /ИП/, като следва да се прецизира обхвата и 
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съдържанието на идейния проект така, че да е изчислена конструкцията, 

да са предвидени всички инсталационни части и той да може да бъде 

оценен в съответствие с основните изисквания към строежите. След 

разрешението за строеж всички части на инвестиционния проект следва 

да се разработят във фаза ТП/РП задължително от авторите на 

идейния проект. 

Инж. Бойчев предложи и добавка в последната точка: Според КИИП 

изпълнението на строежа на „инженеринг“ води до ограничаване на 

проектното решение до възможностите на строителя, което е в ущърб 

на обществения интерес и предпоставка за компромисни и некачествени 

проектни решения, свързани с  последващи дефекти и аварии.  

Инж. Видев поиска да се подчертае в заглавието, че са 3 организации, 

които са легитимни да се произнасят по въпросите на ЗУТ – КСБ, КАБ и 

КИИП, затова в сегашния си вид документа е неравностойно съставен. 

Инж. Проданов предложи да се организира среща с Ръководството на 

КИИП в понеделник 30.07.2018 г. с участието на инж. Кордов, инж. 

Проданов и др. и да се подготви отговор.  

Инж. Толев възрази срещу едно от предложенията на РК София-град, 

касаещо ТК по всички специалности, тъй като това е спорен въпрос и 

трябва НПС да вземат решение.  

Инж. Каралеев, инж. Дочев и инж. Атанасов подкрепиха предложението на 

инж. Проданов за среща в понеделник. Всички имат материала, ако има 

коментари да ги изпратят до понеделник.  

Инж. Балчев каза, че Т. 1 от материала на КСБ за намаляване на 

административната тежест е аполитична, разрушава Наредба 4 и удря 

Методиката за себестойността на проектантската услуга.  

Инж. Николчева напомни, че предложението за издаване на разрешение за 

строеж на фаза идеен проект е на КАБ.  

Инж. Аврамов посочи, че в раздадените Опорни точки пише: 

Същевременно изразяваме нашите различия с предложения от КСБ 

текст, той предлага да бъде категорично сме против с предложения от 

КСБ текст.  

Инж. Драгов отбеляза, че ако се вземе участието на КАБ и КИИП в 

инвестиционния процес, резултата е 90 % за КИИП и 10 % за КАБ, но в 

момента най - важният човек в инвестиционния проект е архитекта. 

Обсъждането на проблематиката продължи с участието на инж. Стоянова, 

инж. Опърлаков.  

Инж. Парлъкова предложи лицензирането на консултантите, които 

извършват оценка на съответствие на проектите  да се осъществява от 

КИИП и изискванията да бъдат такива, каквито са към ТК.  

Инж. Кордов възрази, защото консултантските фирми нямат място при 

оценката на проект, може да осъществяват само надзор.  
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Инж. Кордов смята по Т. 1 от материала на КСБ, изхождайки и от 

предложенията на КАБ - ЗУТ да се раздели на два закона – Закон за 

устройство на територията /устройствено планиране/ и Закон за 

строителството /инвестиционното проектиране и строителство/, че Законът 

трябва да бъде един -  Закон за устройствено планиране, инвестиционно 

проектиране и строителство. Не трябва да се забравя, че в КСБ има секция 

проектиране.  

Инж. Атанасов предложи становището да излезе от името на КИИП и КАБ. 

По този начин ще бъде с по-голяма тежест.  

Инж. Чипев наблегна на факта, че намаляването на административната 

тежест не трябва да  бъде за сметка на проектирането и  качеството на 

проектите.  

Инж. Драгов предложи думата „становище“ да отпадне, а да се използва 

инвестиционен проект.  

Инж. Опърлаков добави към изказването на инж. Чипев да се вмени 

отговорност на органа, който издава разрешения за строеж /общинска 

администрация/, в определен срок да отговоря на възложителя  дали даден 

инвестиционен проект отговаря на изискванията или не.  

Инж. Белчев каза, че КИИП трябва да се опита да запази автономност като 

за тази цел трябва да има стратегия, което трябва да се осъществи. 

След дискусиите по темата се взе решение в понеделник 30.07.2018 г. от 

14:00 часа в ЦО да се състои среща на която да участват: инж. Каралеев, 

инж. Чипев, инж. Кордов, инж. Проданов, инж. Главинчев и инж. Огнян 

Атанасов, които да формират отговор на материала на КСБ „Опорни точки 

за обща визия за новото законодателство в областта на проектирането 

и строителството между КСБ, КАБ, КИИП, САБ, БААИК и др. браншови 

организации”.  

Предложенията от останалите членове на УС да бъдат изпратени в 

понеделник 30.07.2018 г., до 11:00 часа на имейлите на инж. Иван 

Каралеев и инж. Маринела Цветкова. 

По Т. 4 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Утвърждаване на приетите от ОС на НПС ОВКХТТГ, 2018 г. 

квалификационни характеристики, съгласно чл. 5.3. (5), т. 6 от Устава на 

Камарата. 

 

Инж. Каралеев напомни, че квалификационните характеристики на НПС 

„ОВКХТТГ“ са раздадени на членовете на УС.  

Инж. Балчев изказа мнение, че няма универсални специалисти и предложи 

да се изчака малко с утвърждаването на характеристиките на секция 

„ОВКХТТГ“.  

Инж. Банов отбеляза, че специалността „Топлотехника“ обучава 

специалисти повече от 65 години и отоплението, вентилацията, 
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климатизацията няма как да бъдат разделени. В ЗУТ е казано, че 

специалността е „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация.  

Инж. Николчева припомни решението на КС и обясни, че с приемането на 

квалификационните характеристики се подпомага и работата на КР.  

 

Инж. Толев обърна внимание, че на ОС на секцията е прието УС да 

извърши поименно гласуване и прикани това да се спази.  

Предложението за поименно гласуване не се прие. 

 

Премина се към гласуване: УС утвърждава приетите от ОС на НПС 

„ОВКХТТГ“, 2018 г. квалификационни характеристики на секцията. 

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 1 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се: УС утвърждава приетите от ОС на НПС „ОВКХТТГ“, 

2018 г. квалификационни характеристики на секцията. 

 

По Т. 5 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Информация за изпълнените основни дейности от ЦО през І-то 

полугодие на 2018 г. 

 

Инж. Каралеев съобщи, че дейността и натовареността на Централния офис 

на КИИП през 2018 г. се е увеличила значително. Обемът на обработваната 

информация към момента е нараснал осезаемо спрямо миналата 2017 г. 

Заседанията на постоянните и временни комисии към ЦУ, обученията, 

организирането на семинари, поредицата срещи за съгласуване на 

становища, експертни доклади и други мероприятия се организират и 

осъществяват от експертите в ЦУ на КИИП. Дейностите са свързани с 

изготвяне на становища (относно промяната на Наредба № 4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти; промяна на Наредба № РД-02-

20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 

системи; промяна на ЗУТ, становища относно Методиката за анализ 

оценка и картографиране на сеизмичния риск на Р. България; становища 

относно Жилищна стратегия 2018 – 2030 г.; разработване и представяне на 

Концепция за ново Законодателство в областта на проектирането; 

становища относно охранителните зони при водоизточниците; становища 

по Закон за изменение на Закона за опазване на околната среда;  

Инж. Каралеев посочи, че експертите от ЦО съдействат на ЦУ при  

създаване на работни групи и определяне на състава им, уведомяването на 

участниците, при определяне на представители от КИИП за участие в 
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комисии по различни въпроси в много обществени организации, 

министерства и ведомства, регистрацията им за достъп до ведомствата, 

също се осъществява в ЦУ на КИИП.  

В ЦО се извършва  организиране, подготовка на материали и документи за 

провеждане на УС, Комисиите по регистрите, ТК, КНА, КС, ЦКТК и други 

комисии и съвещания. Изцяло се организира и осигурява провеждането на 

семинари и обучения от служителите в ЦО.  

Централният офис също така организира разпостранението и продажбата 

на техническа литература.  Прави регистрация на членовете на КИИП при 

участие във форуми и канференции, изпраща становищата на КИИП към 

различни министерства - МРРБ, МОН, МОСВ, Народното събрание и 

други държавни организации.  

Проведени са срещи с бъдещи проектанти в УАСГ, ВСУ „Любен 

Каравелов“, Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия 

„Христо Ботев“. Всичко посочено по-горе определя изключителната 

натовареност на Централното управление на КИИП.  

Инж. Каралеев обърна внимание на членовете на УС да разгледат 

Наредбата за технически изисквания към сградите за защита от радон, 

която е публикувана на сайта на КИИП - 

http://www.kiip.bg/suobshtenie/proektza6itaotradon-2292. 

 

По Т. 6 от дневния ред, докладва проф. Г. Франгов 

Решение за организиране на национална среща-дискусия в гр. 

Априлци на 05 и 06 октомври 2018 г. на тема: „Обсъждане на 

инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания 

в инвестиционното проектиране.“ 

 

Проф. Франгов осведоми УС за взетото решение на ОС на НПС „МДГЕ“ за 

организирането на национална среща-дискусия в град Априлци на 05 и 06 

октомври 2018 г. на тема: „Обсъждане на инструкция за минимален обем 

инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“, 

изготвена от инж. В. Кемилев. Организатори на срещата са инж. А. Лаков, 

инж. Н. Нейков, инж. П. Пейчев. Има уверение за присъствие от МРРБ и то 

ще бъде представено от представител на високо ниво. Към момента заявка 

за присъствие са дали 48 човека, но прави впечатление, че някои РК все 

още не са заявили участие – РК Враца, РК Велико Търново, РК 

Благоевград, РК Русе, РК Габрово, РК Перник, РК Хасково, РК Кюстендил. 

Поканата е отправена към членове на всички професионални секции. 

Проф. Франгов поиска УС да подкрепи отпускането на 3800 лева за 50 

човека, като транспортните разходи са за сметка на съответната РК, а 

настаняването и вечерите за сметка  ЦУ.  
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Инж. Каралеев попита дали е предвидено участие на спонсориращи фирми, 

които да изнесат презентации, отговора беше, че засега няма. Проф. 

Франгов посочи и сумата от 5000 лева като вариант, тъй като ще 

присъстват членове от най-различни секции. Срокът за заявки за 

присъствие е до 20.09.2018 г.  Инж. Бойчев предложи да се направи връзка 

с инж. Чавдар Колев, който евентуално да се включи като съорганизатор.  

Инж. Каралеев подложи на гласуване следното предложение за решение: 

Да се отпусне сума в размер до 4000 лева, от средствата на ЦО, за 

провеждането на национална среща - дискусия на тема: „Обсъждане на 

инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в 

инвестиционното проектиране“, на 05 и 06 октомври 2018 г., в град 

Априлци.  

Гласували:  „За” – 29 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се Отпускането на сума в размер до 4000 лева от ЦО за 

провеждането на национална среща - дискусия на тема: „Обсъждане на 

инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в 

инвестиционното проектиране“, на 05 и 06 октомври 2018 г., в град 

Априлци.  

 

По Т. 7 от дневния ред, докладва проф. Г. Кордов 

Информация за възможностите за използване на online 

платформа за провеждане на неприсъствени заседания на УС. 

 

Инж. Кордов благодари за възможността да направи проучване за 

използване на online платформа за провеждане на неприсъствени заседания 

на УС. На заседанието присъства и инж. Марин Гергов – председател на 

секция „КСС“ РК София-град, който е направил собствено проучване по 

темата. Той представи на членовете на УС следната информация: 

софтуерът, който препоръчва се казва ZOOM и е сходен със Skype. 

Предоставя възможност за 50 човека видео връзка, дори и с 10 годишен 

или по стар компютър. Има възможност за чат, изпращане на файлове, 

аудио и видео запис, хост лиценза е за 100 човека, визуализацията е за 50. 

Лесен достъп през телефон, приложение за андроид и айфон.  Цената е 140 

евро на година, без ДДС. Платформата може и да се надгради с 

провеждане на уебинари за 500 човека и цена от 400 евро на година. 

Инж. Банов обърна внимание да се има предвид регламента на ЕС за 

защита на лични данни.  

Инж. Каралеев благодари на инж. Гергов и инж. Кордов и предложи до 

една седмица да се изпрати в резюме представената информация за 
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използването на online платформа за провеждане на неприсъствени 

заседания на УС.  
 

По Т. 8 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

 

Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-510/16.07.2018 г. на инж. Соня 

Дакова. 

 

Инж. Каралеев съобщи за писмо от инж. Соня Дакова, в което тя посочва 

за все по-масовата лоша практика работодатели или ръководители на 

проектантски екипи да изземват и съхраняват печатите за ПП на 

проектанти от екипите си и да се разпореждат с тях. Инж. Дакова предлага 

и промени в Устава на КИИП.  

Инж. Каралеев обърна внимание на чл. 14 от ЗКАИИП, който ясно 

дефинира, че печатът е личен.  

Инж. Кордов отбеляза, че в КИИП има известна либерализъм по въпроса и 

е необходимо да се помисли в тази посока.  

Темата се дискутира с участието на инж. Балчев, инж, Толев, инж. 

Филипов, инж. Калоянов и инж. Белчев. 

Инж. Каралеев подложи на гласуване следното предложение за решение: 

ЦО, със съдействието на адв. Албена Драганова, да подготви писмо до 

всички РК за недопускане изземването и задържането на личните печати за 

ПП на проектанти от техните ръководители.  

Гласували:  „За” – 23 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 2 

Решение: Приема се ЦО, със съдействието на адв. Албена Драганова, да 

подготви писмо до всички РК за недопускане изземването и задържането 

на личните печати за ПП на проектанти от техните ръководители.  
 

По Т. 9 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

 

Запознаване с решение № 278/09.07.2018 г. на КЗД, относно молба подадена 

от инж. Ралица Ставрева-Панчева и препоръка към УС за промени в 

секциите на КИИП. 

 

Инж. Каралеев съобщи за получено писмо от Комисия за защита от 

дискриминация относно молба подадена от инж. Ралица Ставрева-Панчева. 

В писмото се установява, че КИИП не е извършила дискриминация по 

признаците „образование“ и „обществено положение“. Препоръчва се на 

инж. Иван Каралеев, като председател на УС на КИИП да постави пред УС 

на организацията  възможността за иницииране на необходимите промени 

в секциите на КИИП, с оглед лицата, придобили ОКС „магистър“ по 
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специалност инженерен дизайн (интериор и дизайн на мебели) да имат 

възможността да се впишат в професионалния регистър.  

Инж. Каралеев запозна членовете на УС и с още едно писмо от ланд. арх. 

Веселина Калайкова – Председател на АК‘Ж“ (Ландшафтни архитекти) 

към КАБ РК София – град. В него тя отбелязва, че съществуват проблеми в 

КАБ между архитектите и ландшафтните архитекти. В. Калайкова иска да 

знае, ако проблемите продължат и се задълбочават, какво е мнението на 

УС на КИИП вподкрепа за справедливото регулиране на професията, дори 

в посока връщане на ландшафтните архитекти като отделна секция в 

КИИП.  

Инж. Главинчев припомни, че преди ландшафтните специалисти са били 

към НПС „ГПГ“, но след това са преминали към КАБ с подписването на 

взаимен протокол за прехвърляне.  

Инж. Каралеев повдигна въпроса дали да не се сформира секция „Общо 

инженерство“ към ЦО на КИИП, в която да могат да се включват и такива 

инженери. Това отговаря на съвременната реалност.  

Инж. Чипев посочи, че тази част трябва да кореспондира с някоя част на 

инвестиционния проект.  

Инж. Видев се изказа изцяло в подкрепа на предложението на инж. 

Каралеев и това КИИП да бъде отворена система.  

Инж. Каралеев предложи до 20.09.2018 г. да се направи анализ за 

възможността за създаване на НПС „Общо инженерство“ към ЦУ.  

Становищата да се изпращат на имейлите на инж. Иван Каралеев и инж. 

Маринела Цветкова.  
 

По Т. 10 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Приемане решение за даряване на литература на ВСУ „Любен 

Каравелов“, по случай честване на 80-годишен юбилей на 

училището на 18.10.2018 г. 

 

Инж. Каралеев предложи на УС да приеме решение за дарения на 

техническа литература на ВСУ „Любен Кравелов по случай 80-годишния 

юбилей на 18.10.2018 г. Изданията, които ще бъдат дарени са:  

 „Ръководство по Стоманобетон Е2 + допълнение“ - проф.Kонстантин 

Русев – 4 броя; 

 „Ръководство за проектиране на Етажни сгради със стоманена конструкция 

Е 1, 3 и 8“ – проф.Стефан Цачев – 4 броя; 

 „Ръководство за проектиране на етажна сграда със стоманена конструкция, 

съгласно Е 1,3 и 8 - Примерен технически проект“ - проф. Стефан Цачев – 

4 броя; 
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 „Сеизмично проектиране на мостове с числени примери“ - проф. Костадин 

Топуров – 4 броя; 

 „Ръководство по Геотехника Е7“ – проф. Георги Илов - 4 броя.  

Премина се към гласуване на предложението.  

Гласували:  „За” – 25 

                      „Против” – 0 

                      „Въздържали се” – 0 

Решение: Приема се КИИП да направи дарение на техническа литература 

на ВСУ „Любен Каравелов по случай 80 – годишния юбилей на училището 

на 18 октомври 2018 г.  

 
По Т. 11 от дневния ред, докладва инж. С. Милева и инж. Д. Димитров 

 

Определяне членове на КИИП, които да бъдат наградени с почетна 

грамота във връзка с честване 15 години КИИП. 

 

Инж. Милева каза, че списъкът с предложените за награждаване с почетна 

грамота за 15-тата Годишнина на КИИП е раздаден на всички. До момента 

организационният комитет предлага:  

1. инж. Анелия Райчева  

2. инж. Балчо Балчев  

3. инж. Богомил Белчев 

4. инж. Георги Кордов 

5. инж. Георги Симеонов  

6. инж. Грета Рафаилова  

7. инж. Димитър Куманов 

8. инж. Душко Опърлаков  

9. проф.  д-р инж. Ивайло Банов  

10. д-р инж. Иван Каралеев  

11. инж. Любомир  Грънчаров  

12. инж. Любомир Ташков  

13. инж. Марин Младенов  

14. инж. Мария Попова  

15. инж. Нейко Нейков  

16. инж. Никола Цветков  

17. инж. Николай Главинчев 

18. инж. Николай Николов 

19. инж. Нина Киркова – Хаджо 

20. инж. Румен Иванов 

21. инж. Руска Димитрова  
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22. инж. Свилен Димитров  

23. инж. Стефан Кинарев  

24. инж. Стефко Драгов  

25. инж. Цветанка Коларова  

26. инж. Цветко Тужаров  

ПОСМЪРТНО 

1. инж. Йордан Милев  

2. инж. Таню Димитров  

3. инж. Тодор Ангелов  

4. проф. д-р инж. Тодор Карамански   

5. инж. Станислав Койчев  

 

ПАРТНЬОРИ 

1. СК „Прециз“ 

2. адв. Росица Даскалова 

3. УАСГ 

Инж. Каралеев уточни, че всяка една РК си прави свое награждаване на 

заслужили членове.  

Инж. Николчева обясни, че идеята е да се наградят хора, които са работили 

изключително активно в полза на КИИП.  

По време на дискусията бяха предложени още: инж. Серафим 

Александров, инж. Господин Иванов, инж. Захари Донев, инж. Филипов. 

Посмъртно: проф. д-р инж. Никола Стоичков и проф. Никола Игнатиев. 

Инж. Белчев предложи всички Председатели на РК и НПС, които са втори 

мандат също да бъдат наградени. Уточни се, че списъкът за награждаване с 

почетна грамота е отворен за предложения и се гласува: 

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 0 

                      „Въздържали се” – 1  

 

 

Решение: Приема се в срок до 15 август 2018 г. да постъпят предложения 

относно номиниране на членове, които да бъдат наградени във връзка с 15 

години КИИП;  
 

По Т. 12 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Утвърждаване Програмата за провеждане на тържествения УС 

за честване 15 години КИИП през м. октомври. 

 

Инж. Каралеев каза, че Програмата е изпратена до всички членове на УС.  
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След станалите разисквания се премина към гласуване на предложението: 

Централно управление на КИИП да обезпечи финансово мероприятията 

свързани с честването на 15 години КИИП през месец октомври, като 

връчването на почетните грамоти се извърши чрез съответната РК, в която 

членува наградения; 

Гласували:  „За” – 29 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0  

Решение: Приема се Централно управление на КИИП да обезпечи 

финансово мероприятията свързани с честването на 15 години КИИП през 

месец октомври, като връчването на почетните грамоти се извърши чрез 

съответната РК, в която членува наградения. 

 
По Т. 13 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Гласуване предложение на КА: „Право за получаване на възнаграждение за 

участие в заседания на КС, КДП и постоянните комисии към КИИП (КР, 

ЦКТК, КА, КНА, Комисия за Методиката за цените) имат само лица, които 

не са на трудов договор в КИИП“. 

 

 

Инж. Каралеев напомни, че всички са запознати с предложението на КА за 

решение и го предложи на гласуване: „Право за получаване на 

възнаграждение за участие в заседания на КС, КДП и постоянните 

комисии към КИИП (КР, ЦКТК, КА, КНА, Комисия за Методиката за 

цените) имат само лица, които не са на трудов договор в КИИП“. 

Гласували:  „За” – 29 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0  

Решение: Приема се: Право за получаване на възнаграждение за участие в 

заседания на КС, КДП и постоянните комисии към КИИП (КР, ЦКТК, КА, 

КНА, Комисия за Методика за цените) да имат само лица, които не са на 

трудов договор в КИИП. 
По Т. 14 от дневния ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Разни 

 

Инж. Каралеев отбеляза: 

- Писмо от г-жа Витанова относно изготвянето на отчети за основна дейност 

– деветмесечие 2018 г. По причината, че УС през месец октомври е на дата 

11 октомври, няма да се наруши представянето на деветмесечните отчети 

за РК, но е невъзможно да се представи бюджета на ЦУ. 

По този въпрос се премина към гласуване на следното решение: СК 

„Прециз“ да изпрати материала за бюджета на ЦО в установения до сега  
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срок. ЦО да изпрати материала на членовете на РК до края на месец 

октомври 2018 г.  

Гласували:  „За” – 27 

                       „Против” – 0 

                      „Въздържали се” – 0  

Решение: Приема се СК „Прециз“ да изпрати материала за бюджета на 

ЦО. ЦО да го изпрати до членовете на РК до края на месец октомври 

2018г.  

- Инж. Видев поиска обяснение от г-жа Витанова за вътрешни разчети 

относно фактура на „Виваком” към дата 01.04.2018 г.;  

- Инж. Драгов припомни, че трябва да се обсъди формата/бланката на 

структурирането на бюджета; 

- Инж. Димитров поиска яснота за заявките за нощувки в град Русе и 

екскурзията до Румъния. Прие се срок до 10 август 2018 г. да бъдат 

изпратени; 

- Направен бе отчет за изпълнение на Решенията  от заседанието на УС през 

месец май, 2018 г:  

 Не се приема: УС да не разглежда документи, които не са минали през 

съответната РК. 

 Приема се: Материалът от сигнала на инж. Ивелина Иванова да се 

изпрати до Централното ръководство на КАБ с молба да ни информират 

за взетите мерки и подобни сигнали да бъдат поставяни на  сайта 

„kiip.bg“. 

 Приема се: Разходите за заявени резервации от членове на дадени РК, 

които не са използвани и не са своевременно отменени да се заплащат от 

съответната РК.  

 Приема се: УС  делегира права на Председателя инж. Иван Каралеев за 

участие в търг за наемане на помещенията на ЦО, с цел сключване на нов 

договор за наем.  

 Приема се: Да се отпуснат 1000 лева за финансова подкрепа и за 

включване на реклама на цяла страница при издаването на практическо 

помагало „Канализационни мрежи и съоръжения“, автор проф. д.т.н. 

инж. Румен Арсов. 

 Приема се: Предложеният проект за Правилник, без забележки да стане 

Правилник за провеждане на неприсъствени заседания на УС, комисии и 

работни групи в КИИП. 

 Приема се: УС възлага на РК София-град да проучи въпроса с 

възможността за изработване на онлайн платформа за провеждане на 

неприсъствени заседания на УС и да докладва на УС през месец юли, 2018.  

- Инж. Каралеев съобщи за писмо от инж. Емил Крумов за искане на 

финансова помощ относно предложение на УАСГ, за реализиране на 
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експериментално изследване и изпитване на три броя образци с реални 

размери от обрамчена, неармирана зидария с наличие отвор в тях. 

Исканата сума е в размер на 6000 евро, като в нея е включено само 

изпитването, без материалите. Инж. Белчев заяви, че това не е предмет от 

дейността на КИИП;  

- Предложенията за Инструкция за провеждане на ЕТС са изпратени до 

КНА; Да се помисли дали ЕТС да бъдат постоянно действащ 

орган/комисия; 

- Инж. Чипев съобщи за предложение от „Термогама“, което е да се 

публикува на сайта на КИИП издание, което е на тема: „Съвременни 

енергийни източници“ и е съвместно ТУ. От страна на списанието ще 

поставят логото на КИИП, а то ще излиза и в Европа. Ще излиза на три 

месеца като първото издание е на 17.09.2018 г. Инж. Кордов предложи в 

редакционната колегия да участва например председателя на КИИП; 

- Проведена е кръгла маса на тема „Професията архитект в България – 

академично образование, професионален опит и продължаващо обучение“, 

на която е посочена липсата на млади хора, които да упражняват 

професията;  

- Инж. Филипов предложи, когато се провежда даден курс да се направи 

онлайн библиотека, която да се създаде на сайта на КИИП. В нея 

председателите на НПС да публикуват данни за проведените курсове, 

програмата, контакти на лекторите; 

 

Инж. Иван Каралеев благодари за търпението и закри заседанието на УС в 

15:15 часа. 
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Приложения: 

 

 

 

Комисията разгледа постъпилите заявления от Регионалните колегии с 

приложените документи към тях за вписване в регистрите за пълна проектантска 

правоспособност (ППП)  и взе следните решения за вписване в регистрите на лицата, 

които са включени в  Таблица 1.1. 

Таблица 1.1. 

 

 

Забележка: 

* ПП по Интердисциплинарна част „Пожарна безопасност – Техническа записка и графични материали“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рег.№ Име ОКС Секция РК ПП Решение 

1.  16261 Галина Миткова Черкезова м ГПГ Варна ППП Да 

2.  16260 Тодор Димитров Тодоров м ГПГ Варна ППП Да 

3.  12143 Веселин Георгиев Атанасов м ГПГ Добрич ППП Да 

4.  29231 Емил Недков Муташов м КСС Пловдив ППП Да 

5.  13992 Антония Стефанова Белчева м КСС София град ППП Да 

6.  42500 Борис Димитров Стоилов м КСС София град ППП Да 

7.  42088 Веселин Стоянов Божков м ОВКХТТГ София град ППП Да 

8.  41304 Владимир Георгиев Кукурин м ВС София град ППП Да 

9.  42963 Десислава Христова Митева м ТСТС София град ППП Да 

10.  42811 Димитър Николов Бузяков* м КСС-ПБ София град ППП Да 

11.  42571 Димитър Стефанов Манолов м ВС София град ППП Да 

12.  16184 Донка Георгиева Михайлова* м КСС-ПБ София град ППП Да 

13.  42967 Любомир Богомилов Василев м ЕАСТ София град ППП Да 

14.  42968 Любомира Христова Бурдева м ВС София град ППП Да 

15.  39072 Момчил Юлианов Узунов м ВС София град ППП Да 

16.  42971 Радостин Крумов Георгиев м КСС София град ППП Да 

17.  42970 Таня Йорданова Ангелова м КСС София град ППП Да 

18.  35153 Димитрина Илийчева Давидова м ТСТС София област ППП Да 

19.  36032 Иван Николаев Колев м ТЕХ Стара Загора ППП Да 

20.  38142 Мирослав Дойчинов Дуков м ТСТС Хасково ППП Да 
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В Таблица 1.2. са отразени предложенията на Комисията по регистрите до 

Управителния съвет за вписване в регистъра за ограничена проектантска 

правоспособност (ОПП) със и без членство в КИИП. 

        Таблица 1.2. 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция РК ПП Решение 

1.  14114 Антония Илиева Ламнева  м ОВКХТТГ Благоевград  ОПП Да 

2.  14116 Илияна Момчилова Балева м ЕАСТ Благоевград  ОПП Да 

3.  15259 Владислав Жоров Бодуров м КСС Бургас ОПП Да 

4.  15261 Маринка Иванова Василева м ВС Бургас ОПП Да 

5.  15258 Николай Петев Кючуков м ВС Бургас ОПП Да 

6.  15260 Янислава Евтимова Вълкова м ВС Бургас ОПП Да 

7.  16386 Страхил Симеонов Бельовски м ТСТС Варна ОПП Да 

8.  16387 Християн Петров Илиев м ОВКХТТГ Варна ОПП Да 

9.  17124 Михаил Тошев Михайлов м ГПГ 
Велико 

Търново 
ОПП Да 

10.  25013 Тезей Димитров Любенов м ЕАСТ Монтана  ОПП Да 

11.  28067 Валентин Тошков Денев  м ГПГ Плевен  ОПП Да 

12.  29337 Валентин Димитров Бозов м ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

13.  29338 Виктория Ивайлова Тулева м ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

14.  29339 Мартин Станков Гънчевски м ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

15.  10398 Борислав Красимиров Борисов м ГПГ София град ОПП Да 

16.  42966 Виктор Николаев Николов м КСС-ОИС София град ОПП Да 

17.  42964 
Мариана Петрова Колева 

Симеонова 
м ВС София град ОПП Да 

18.  42972 Павел Иванов Рачев м ГПГ София град ОПП Да 

19.  42973 Пламен Тодоров Добревски м ЕАСТ София град ОПП Да 

20.  42969 Светослав Руменов Влашки м ОВКХТТГ София град ОПП Да 

21.  36219 Виктория Радостинова Желева м КСС Стара Загора ОПП Да 

22.  36220 Деница Николаева Динева м КСС Стара Загора ОПП Да 

23.  36218 Иван Райнов Чипилев м КСС Стара Загора ОПП Да 

24.  36217 Никола Емилов Бъчваров м ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

25.  38146 Емил Бориславов Зидаров м ЕАСТ Хасково ОПП Да 

26.  38147 Красен Володя Оханян м ТСТС Хасково ОПП Да 

27.  01902БЧ Галя Крумова Крумова м КСС ЦУ ОПП Да 

28.  01897БЧ Денис Весков Иванов м КСС ЦУ ОПП Да 

29.  01903БЧ Димитрина Кирилова Офилова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

30.  01904БЧ Ева-Мария Стилиянова Стоянова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

31.  01901БЧ Евгения Маринова Колданова м КСС ЦУ ОПП Да 

32.  01905БЧ Елвир Невенов Зелев м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

33.  01899БЧ Кристина Емилова Гълъбова м  ГПГ ЦУ ОПП Да 

34.  01898БЧ Лилия Стефанова Антонова м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

35.  01900БЧ Стефани Антонова Антонова м ВС ЦУ ОПП Да 

36.  39092 Иван Димитров Иванов м ГПГ Шумен ОПП Да 

37.  40074 Ива Атанасова Динкова м МДГЕ Ямбол ОПП Да 

38.  40075 Йордан Георгиев Събев м ВС-ПБ Ямбол ОПП Да 
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В заключение на заседанието на УС бяха взети следните решения: 

 

1. Приема се отпадането на Т. 5 от Дневния ред - „Преразглеждане решение 

на УС от 25.11.2016 г. за отказ за вписване на „ЕЕ“ в удостоверенията 

на секция ОВКХТТГ”  

2. Приема се отпадането на Т. 3 от Дневния ред - „Утвърждаване Наредба 

2, част 2 - за оправомощаване на лицата, упражняващи технически 

контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти”. 

3. Приема се: предложението на инж. Николчева и инж. Кордов Т. 3 от 

Дневния ред да бъде – „Разглеждане на Опорни точки за обща визия за 

новото законодателство в областта на проектирането и 

строителството между КСБ, КАБ, КИИП, САБ, БААИК и др. браншови 

организации”. 

4. Приема се: УС отлага разглеждането на Наредба 2, част 2 - за 

оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на 

конструктивната част на инвестиционните проекти на КИИП за следващо 

заседание на УС.  

УС задължава ЦКТК до 19.09.2018 г. да разгледа постъпилите нови 

предложения на Наредбата и да предостави приетата от тях Наредба за 

обсъждане от НПС „КСС“, НПС „ТСТС“, НПС „ВС“.  

УС задължава Централно ръководство на КИИП да проведе обсъждането, 

да съгласува текстовете с юриста – адв. Албена Драганова и да ги внесе за 

утвърждаване от УС през месец ноември. 

Приема се УС задължава Ръководствата на НПС „ОВКХТТГ“ и НПС 

„ЕАСТ“, в срок до 20.09.2018 г., да проведат заседание за обсъждане на 

проблема за „ЕЕ“ и да внесат за решение въпроса в УС; 

5. Приема се установения Дневен ред с направените промени. 

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

вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  20 на брой с решение 

„ДА”. (Виж Приложения, стр.25 ) 

7. 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 38 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.26) 

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

Димитър Атанасов Доброджалиев, рег. № 11865, съгласно чл. 7, ал. 5, т. 1 

от ЗКАИИП, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите регистрирани в КИИП и 

във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.  

9. Приема се Табл. 1.4 в която са отразени предложенията от КР до УС за 

възстановяване на вписване регистъра за ОПП или ППП. 

10.  Приема се Председателят на УС да изпрати документите на инж. Павлин 

Ганчев до КС. 
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11. Приема се оправомощаване на 41-мата кандидати, упражняващи 

технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти. 

12. Приема се отказ на инж. Петър Крумов Иванов на основание липса на 

доказателства за 10 г. проектантски стаж, съгласно т. 2 и в съответствие с 

изискванията на т. ІІІ, (2) от Временната инструкция за работа на ЦКТК и 

РКТК и не отговаря на т. 5 от Временната инструкция. 

Приема се УС утвърждава приетите от ОС на НПС „ОВКХТТГ“, 2018 г. 

квалификационни характеристики на секцията; 

Приема се Отпускането на сума в размер до 4000 лева от ЦО за 

провеждането на национална среща - дискусия на тема: „Обсъждане на 

инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в 

инвестиционното проектиране“, на 05 и 06 октомври 2018 г., в град 

Априлци.  

13. Приема се КИИП да направи дарение на техническа литература на ВСУ 

„Любен Каравелов по случай 80 – годишния юбилей на училището на 18 

октомври 2018 г.; 

14. Приема се ЦО, със съдействието на адв. Албена Драганова да подготви 

писмо до всички РК за недопускане изземването и задържането на личните 

печати за ПП на проектанти от техните ръководители  

15. Приема се: В срок до 15 август 2018 г. да постъпят предложения относно 

номиниране на членове, които да бъдат наградени във връзка с 15 години 

КИИП;  

16. Приема се: Централно управление на КИИП да обезпечи финансово 

мероприятията свързани с честването на 15 години КИИП през месец 

октомври, като връчването на почетните грамоти се извърши чрез 

съответната РК, в която членува наградения; 

17. Приема се: Право за получаване на възнаграждение за участие в заседания 

на КС, КДП и постоянните комисии към КИИП (КР, ЦКТК, КА, КНА, 

Комисия за Методика за цените) да имат само лица, които не са на трудов 

договор в КИИП. 

18. Приема се СК „Прециз“ да изпрати материала за бюджета на ЦО. ЦО да го 

изпрати до членовете на РК до края на месец октомври 2018 г.  

 

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

  инж. Иван Каралеев                               Моника Златинова 


