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 ПРОТОКОЛ № 151 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 12.10.2018 г. 

 

Днес, 12.10.2018 г. от 11:30 часа, в конферентната зала на Гранд хотел „Рига“, 

град Русе 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 

32. инж. Георги Кабасанов Председател РК Смолян 

33. инж. Стефко Драгов Председател РК Стара Загора 

34. инж. Георги Кордов Председател РК София-град 
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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 34 от 39 членове на УС.  

От заседанието отсъстваха: инж. Емил Крумов – Председател на НПС КСС, 

инж. Балчо Балчев – Председател на НПС ВС, инж. Любомир Захариев – 

Председател на РК Кюстендил, инж. Ирена Аврамова – Председател на РК 

Сливен и инж. Станислав Видев – Председател на РК Хасково. 

Не присъстваше и инж. Стойо Боснев – Председател на КДП.  

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 – 12.10.2018 г. – гр. Русе,  начало 11:30 ч.: 

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. Разглеждане писма вх. №№ КИИП-ЦУ-543/31.07.2018, КИИП-ЦУ-587/22.08.2018 г. от 

инж. Росен Малчев, КИИП-ЦУ-590/23.08.2018 г. от инж. Марин Гергов относно 

паспортизация на строежите в страната и КИИП-ЦУ-665/01.10.2018 г. от инж. 

Тихомира Крачева. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  
4. Представяне искане от УАСГ за безвъзмездно предоставяне на излезли от употреба 

компютри на КИИП. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  
5. Определяне дата и място за провеждане на Редовното ОС – 2019 г. и отбелязване на 

15-та годишнина на КИИП. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  
6. Запознаване с решенията от заседанието на КС на 21.09.2018г.  

Докладва: инж. Ив. Банов 

7. Разни. 
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При наличието на кворум в 11:30 часа инж. Иван Каралеев откри заседанието 

на УС на КИИП.  

Инж. Каралеев поднесе приветствие по случай 15 – годишния юбилей от 

създаването на КИИП на всички присъстващи членове на УС и официални 

гости. Той подчерта, че неслучайно това заседание се провежда в гр. Русе, 

където преди 133 години, през 1885г., от 42 цивилни и военни дейци се е  

основало първото техническо дружество в България. Той наблегна на 

стратегическите цели на Камарата и подчерта колко важно е единството за 

тяхното постигане. 

Инж. Каралеев благодари на инж. Деян Димитров – Председател на РК Русе и 

на администрацията на Централния офис за добрата организация на събитието. 

Премина се към гласуване на предварително обявения дневен ред. 

Гласували: „За” – 30 

              „Против” – 0 

              „Въздържали се” – 0 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Утвърждаване на предложения на Комисията по 

регистрите на КИИП, относно вписване на кандидати в регистрите за 

проектантска правоспособност и за проектантски бюра. 

Инж. Чипев поздрави всички присъстващи и пожела ползотворна и успешна 

работа. 

Той докладва предложенията на КР към УС от заседанието на КР състояло се 

на 04.10.2018 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП 

за проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от 

КР е 83. Общият брой на разгледаните заявления от КР е 83. 

От тях:  39 броя за ППП 

     44 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП: 

     34 броя за ППП  

     44 броя за ОПП, в това число  12 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 31 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложението)  

Гласували: „За” – 31 

               „Против” – 0 
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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  31 на брой с 

решение „ДА”.  

Инж. Чипев предложи гласуване анблок 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 42 на брой с решение „ДА” (Виж 

Приложението). 

Гласували: „За” – 29 

               „Против” – 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 42 на брой с решение „ДА”.  

Инж. Каралеев обърна внимание на председателите на регионални колегии да 

не информират колегите за решенията на КР преди санкцията на УС.  

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 проектантска правоспособност.  

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

Чипев. 

 Инж. Христо Георгиев Янков, рег. № 39036, РК Шумен, кандидатства 

за ОПП, част ХТС. Становището на РК е да представи документ за 

изравнително обучение след ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика“ за 

ОКС „магистър“ – ХТС. За допълване. 

 Инж. Христо Георгиев Янков, рег. № 39036, член на секция МДГЕ, РК 

Шумен, кандидатства за ППП. Има ОПП на основание бакалавърска диплома 

от 2012 г. по части: „Инженерно-геоложка и хидрогеоложка. Земна основа“. В 

последствие завършва ОКС „магистър“, специалност „Инженерна геология“, 

която дава възможност да му се даде ППП по части: „Инженерно-геоложка. 

Земна основа“. 

Инж. Франгов потвърди представената информация. 

Предложение за решение: УС присъжда на инж. Христо Георгиев Янков, 

рег. № 39036, член на секция МДГЕ, РК Шумен ППП по части: 

„Инженерно-геоложка. Земна основа“, съгласно чл. 229 от ЗУТ и чл. 13 от 

ЗКАИИП. 

Гласували: „За” – 27 

               „Против” – 0 

Решението се приема. 
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 Инж. Кирил Пламенов Здравков, рег. № 42271, секция ЕАСТ, РК 

Софи-град, кандидатства за ППП по част „Електрическа“. РК няма забележки. 

Становището на КР е, че инж. Здравков е завършил специалност 

„Мехатроника“ и професионалната му квалификация не дава основание за 

присъждане на ППП, както и описания придобит опит, който представлява 

технологично-конструктивни решения на нестандартно оборудване, а не за 

инвестиционни проекти за строежи. 

Инж. Здравков има ОПП от 29.05.2015 г. Към документите е приложил: 

информационно приложение № 6, подписано от проектант с ППП за периода 

2016, 2017 и 2018 г., представил е и служебна бележка от „ОСКАР-ЕЛ”ЕООД, 

че работи в дружеството, като инженер-проектант от 2015 г. Същото дружество 

е издало служебна бележка, че проектантът с ППП, подписал декларацията и 

инж. Здравков са назначени на безсрочен трудов договор при тях.  

Инж. Каралеев напомни, че на инж. Здравков вече е дадена ОПП и има 

необходимия проектантски стаж. 

Инж. Кордов: Мнението на секция ЕАСТ към РК София-град е 

противоположно на това на КР. От 2015 г. инж. Здравков е разработвал проекти 

за промишлени предприятия, ел. табла, които представляват компоненти на 

енергийните системи. 

Инж. Попова: Изучаваните предмети от дипломата на инж. Здравков, с малки 

изключения, са технологично-машинни. Схемите на ел. таблата, които е 

изработвал не представляват инвестиционни проекти. Не съм съгласна да му се 

даде ППП. 

Инж. Банов: Мехатрониката е механично уредостроене от професионално 

направление „машинно инженерство“. Учудвам се как е попаднал в секция 

ЕАСТ. 

Адв. Драганова: Факт е, че инж. Здравков има призната ОПП. Това е влязъл в 

сила административен акт и не може да бъде променено. Не можем да 

обсъждаме образованието му и вече признатата ОПП. Можем да отложим 

даването на ППП като се съсредоточим на проектантския му стаж и 

изработените проекти. 

Дискусията продължи с изразяването на противоположни мнение с участието 

на инж. Драгов, инж. Симиджиева, инж. Толев, инж. Кордов, инж. Попова, инж. 

Грънчаров. 

Инж. Каралеев финализира изказванията с предложение, за да се доизясни 

случая, инж. Здравков допълнително да представи изработени от него проекти. 

За допълване.  

Инж. Чипев помоли председателите на НПС ЕАСТ и на секция ЕАСТ към РК 

София-град да формулират точно какви са изискванията към инж. Здравков.  
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 Инж. Димитрина Стоянова Иванова, рег. № 14077, секция КСС, РК 

Благоевград. Кандидатства за ППП. Притежава ОПП от 26.02.2016 г. по части: 

„Конструктивна и ОИС“.  Приложила е информационно приложение № 6 за 

периода 2015-2016 г., но 2015 г. не се зачита, защото не е била вписана в 

регистрите на КИИП. Приложената трудова книжка не носи информация за 

трудовия й стаж, защото не е отбелязана начална дата на назначение, нито има 

подпис и печат. 

КР отказва оправомощаване с ППП на основание, чл.4, ал.1, т.1 от Наредба 2 за 

ПП на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Предложение за решение: УС отказва вписване в регистъра на КИИП за 

ППП на инж. Димитрина Стоянова Иванова, рег. № 14077, секция КСС, РК 

Благоевград на основание чл. 7, ал. 5, т.т. 1 и 2 и чл. 13 от ЗКАИИП и чл. 4, 

ал. 1, т. 1 от Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП.  

Гласували: „За” – 33 

               „Против” – 0 

Решението се приема. 

 Инж. Любомир Георгиев Леонидов, рег. № 32032, РК Силистра. 

Кандидатства за ОПП към секция ОВКХТТГ. Притежава диплома с ОКС 

„магистър“, специалност „Топло-и газоснабдяване“.  

Инж. Аврамов предложи на инж. Леонидов да се даде ОПП само по част 

„Топло-и газоснабдяване“ към секция ОВКХТТГ. 

Инж. Толев поясни, че инж. Леонидов притежава диплома с ОКС „бакалавър“ с 

ПК „Електроинженер“ и няма приравнително обучение към магистърската му 

диплома по Топло-и газоснабдяване. 

Инж. Чипев предложи кандидатът допълнително да представи академична 

справка за изравнително обучение след бакалавърската диплома. За допълване. 

Инж. Чипев продължи с Табл. 1.4, в която са отразени предложенията на КР до 

УС за възстановяване на вписване регистъра за ОПП или ППП. 

 Инж. Велимир Ангелов Попов, рег. № 09661, секция МДГЕ, РК София-

град (последно плащане за 2005г.). Кандидатства за възстановяване на ППП. 

Предложението на КР – възстановява ОПП. 

 Инж. Светла Стайкова Стрезова, рег. № 02339, секция ЕАСТ, РК Ст. 

Загора (последно плащане за 2016г.). Кандидатства за възстановяване на ППП. 

Предложението на КР – възстановява ППП. 

 Инж. Радослав Драгостинов Русинов, рег. № 13532, секция ЕАСТ, РК 

София-град (последно плащане за 2010г.). Кандидатства за възстановяване на 

ППП. Предложението на КР – възстановява ОПП. 
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 Инж. Драгомир Василев Драганов, рег. № 09377, секция МДГЕ, РК 

София-област (не е плащал 2017г. и 2018г.). Кандидатства за възстановяване на 

ППП. Предложението на КР – възстановява ППП. 

Инж. Чипев предложи на гласуване анблок Табл. 1.4 

Гласували: „За” – 29 

               „Против” – 0 

Решение: Приема се Табл. 1.4 в която са отразени предложенията на КР до 

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

Инж.Чипев продължи с Табл. 1.5, в която са отразени предложенията на КР до 

Управителния съвет за вписване в регистъра на чужди граждани за конкретен 

обект.  

Марина Йоаннис Коцани, рег. № 00030EU, РГърция, кандидатства за ППП в 

секция ЕАСТ, за обект: "София Хотел Балкан".  

Инж. Попова се поинтересува дали инж. Коцани е представила актуален 

документ за членството й в Гръцката камара. 

Инж. Станоева, експерт в КР, потвърди, че кандидатът Коцани е представила 

актуален документ за членството й в Гръцката камара. 

Инж. Чипев предложи да се гласува кандидатурата за ППП, част 

„Електрическа“ на инж. Марина Йоаннис Коцани за обект: "София Хотел 

Балкан".  

Гласували: „За” – 28 

               „Против” – 0 

Решение: УС приема вписване на инж. Марина Йоаннис Коцани, рег. № 

00030EU, РГърция, в регистъра на КИИП за ППП, част „Електрическа“ за 

обект: "София Хотел Балкан".  

Инж. Чипев премина към разглеждането на Таблица 2, където са отразени 

предложенията на Комисията по регистрите до Управителния съвет за вписване 

на Проектантски бюра в регистрите на КИИП.  

Има една кандидатура комплексно проектантско бюро „Къща А3“ ЕООД, 

рег. № 0412ПБ, с ръководител Мартин Константинов Костов от РК София-

град. 

Предложението на КР е за вписване на проектантското бюро.  

Гласували: „За” – 29 

               „Против” – 0 



 

8 

Протокол на УС на КИИП № 151 / 12.10.2018 г. 

 

Решение: УС приема вписване на проектантско бюро „Къща А3“ ЕООД, 

рег. № 0412ПБ, с ръководител Мартин Константинов Костов от РК София-

град в регистъра за ПБ на КИИП. 

По т. 2 от дневния ред: 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 19.09.2018 г. е проведено заседанието на 

Централната комисия по оправомощаване на лицата, упражняващи технически 

контрол (ЦКТК) на конструктивната част на инвестиционните проекти. На 

заседанието са присъствали 8 от всички 11 членове.  

Разгледани са заявленията на 35 кандидати, от които 3 нови кандидатури. 

Статистиката на кандидатите е следната: Благоевград – 1, Варна – 9, Кърджали 

– 1, Ловеч – 1, Смолян – 1, София-град – 21 и Шумен – 1. 

Без забележки са одобрени 34 кандидати. 

За един колега, инж. Митко Цанев, ЦКТК е изискала да представи коректно 

попълнена справка по т. 2 от заявлението "Дейности като технически контрол 

през последните 5 години".  

Тъй като инж. Цанев е представил искания документ, инж. Проданов предложи 

анблок да се гласуват всичките 35 кандидати за оправомощаване с ТК. 

Гласували: „За” – 28 

               „Против” – 0 

Решение: УС приема вписване в регистъра на КИИП за ТК на всичките 35 

кандидати, съгласно протокола на ЦКТК от 19.09.2018 г. 

Инж. Проданов информира присъстващите, че на това заседание на ЦКТК се 

обсъдиха и приеха предложенията за промяна на Раздел ІІ на Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Инж. Николчева добави, че последващите действия по Наредбата ще са 

съобразени със сроковете, посочени в заповедта на Председателя на УС. 

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане писма вх. №№ КИИП-ЦУ-543/31.07.2018, 

КИИП-ЦУ-587/22.08.2018 г. от инж. Росен Малчев, КИИП-ЦУ-590/23.08.2018 

г. от инж. Марин Гергов относно паспортизация на строежите в страната и 

КИИП-ЦУ-665/01.10.2018 г. от инж. Тихомира Крачева. 

Инж. Каралеев обяви, че при разглеждане на писмата по тази точка, те ще бъдат 

групирани по сходство на проблемите, засегнати в тях. 

 Обсъждане писмото на инж. Малчев от 22.08.2018 г. и писмото на инж. 

Гергов. Писмото на инж. Малчев е инициирано от случилата се трагедия в 

Генуа, причинена от рухването на част от моста „Моранди“. Той предлага УС 

на КИИП да се обърне с предложение към институциите, отговарящи за 
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пътната инфраструктура, за създаване на регистър на основните съоръжения от 

Републиканската пътна мрежа, който да включва кратка справка за тяхното 

изграждане, собственост, наличие на технически паспорт, необходимост от 

неотложен ремонт, незабавно преустановяване на ползване и др. 

Подобно е и писмото на инж. Гергов, който предлага КИИП да инициира 

кампания за обследвания и паспортизация на важни обекти държавна и 

общинска собственост. 

Инж. Каралеев информира УС, че Централното ръководство на КИИП е 

изпратило до МРРБ предложението относно паспортизацията на такива обекти. 

Отговорът на Министерството е, че отправената покана за финансиране на 

кампанията по изготвяне на обследвания на съществуващи строежи е извън 

правомощията на Министерството, съгласно разпоредбите на ЗУТ, 

Устройствения правилник на МРРБ и Наредба № 5 за техническите паспорти на 

строежите. 

Инж. Каралеев даде думата за коментари. 

Инж. Парлъкова: Инфраструктурните обекти от І и ІІ категория са към 

Агенцията за пътна инфраструктура. Агенцията няма да допусне някой да се 

намеси в работата й.  

Инж. Кордов се съгласи с мнението на инж. Парлъкова. Той добави, че КИИП 

няма информация за тези обекти. Поставя се въпросът и за финансиране на 

процесите по обследвания и паспортизация на строежите. На този етап 

сигналът до МРРБ може би е достатъчен. Предложи да се изпрати писмо до 

медиите от името на водещи специалисти от двете секции КСС и ТСТС, 

относно състоянието на инженерната инфраструктура. 

Мнението, КИИП да не взема официално отношение за големи 

инфраструктурни обекти, се подкрепи от инж. Радев, инж. Дочев, инж. Драгов. 

Инж. Рангелов: инженерната инфраструктура не са само пътищата. Тук се 

включват и язовирите, които са собственост на различни юридически лица. 

Може би трябва да се направи каталог на опасните съоръжения и след това да 

се търси финансиране за обследване. 

Инж. Филипов изрази мнение, КИИП да предложи своето съдействие на МРРБ 

при паспортизация и обследване на тези съоръжения. 

Инж. Белчев: Разглежданият въпрос е изключително актуален. Трябва много 

внимателно да се подхожда към проблема. Да обърнем внимание на 

разработването на единна трайна във времето система за наблюдение на 

съоръженията. 

Инж. Каралеев: Предлагам сформирането на група с участието на инж. 

Кордов, инж. Белчев, инж. Филипов, инж. Крумов, инж. Парлъкова, инж. 

Проданов и инж. Опърлаков, в която да продължат обсъжданията в тази 
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насока и в края на м. ноември тази година да се излезе с обединено единно 

становище.  

 Инж. Каралеев прочете писмото на инж. Крачева. В него тя представя 

„Проект за събиране на данни за недвижимото културно наследство и 

популяризиране сред обществото“ и търси съдействие от КИИП при 

реализирането му в частта за събиране на данни. 

Инж. Милева съобщи, че във Варна, на доброволни начала, от млади архитекти 

е направен списък с данни за национални културни паметници, който е на 

разположение в общината и се следи за тяхното опазване. 

В Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) имат 

база данни за паметниците на културата. 

В разискванията се включиха инж. Кордов, инж. Бойчев, инж. Опърлаков. 

Оформи се общо мнение, че това не влиза в целите и задачите на КИИП и 

на този етап е неосъществимо. 

 Премина се към разглеждане второто писмо на инж. Малчев. Неговото 

предложение е УС да инициира провеждането на Дискусионен форум към 

КИИП за обсъждане на технически въпроси по следния ред: 

- Систематизиране на постъпилите сигнали в КИИП и определяне 

значимите от тях за КИИП, които да се предложат на Дискусионния 

форум; 

- Насрочване на периодични дати и часове за провеждане, съобразени с 

възможностите за участие на членовете на Камарата; 

- Определяне водещ специалист и протоколчик на заседанието на 

Дискусионния форум; 

- Предварително оповестяване на предвидените за обсъждане въпроси; 

- Запознаване УС с направените изводи на заседанието; 

- Чрез УС целево поставяне пред други ведомства на конкретни 

предложения за решаване на проблемни технически въпроси; 

- Определяне източниците за финансиране.   

Инж. Драгов: Това предложение да се публикува на фейсбук страницата на 

КИИП, където може да се коментира. 

Инж. Кордов: Струва ми се, че това е едно предложение за структура в 

структурата на Камарата. Обвързването с финансиране подлежи на 

допълнително обсъждане. Считам, че на този етап няма нужда от това. 

В дискусията се включиха инж. Дочев, инж. Драгов, инж. Толев, инж. 

Опърлаков.  
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Заключението е, че предложенията от членове на КИИП трябва да 

минават първо през съответната РК, която да уведоми ЦУ по каналния 

ред. Ако се получат в ЦО, ръководството да прецени дали да се внасят в 

УС или да се насочат към РК или НПС. 

Инж. Каралеев обяви почивка до 14:15 часа. 

Начало на ІІ-та част от заседанието на УС. 

По т. 4 от дневния ред: Представяне искане от УАСГ за безвъзмездно 

предоставяне на излезли от употреба компютри на КИИП. 

Инж. Каралеев обяви, че в Камарата се е получило писмо от Десислава 

Петкова, Ръководител на Центъра по приложна лингвистика (ЦПЛ) към УАСГ, 

която отправя молба, КИИП да предостави на ЦПЛ безвъзмездно излязла от 

употреба компютърна техника. 

Предложение за решение: След изготвяне на списък за излязла от употреба 

компютърна техника на КИИП, съгласно инструкцията за управление на 

активите, техниката да се предостави безвъзмездно на ЦПЛ към УАСГ.  

Гласували: „За” – 27 

               „Против” – 0 

               „Въздържали се” – 1 

Решението се приема. 

По т. 5 от дневния ред: Определяне дата и място за провеждане на 

Редовното ОС – 2019 г. и отбелязване на 15-та годишнина на КИИП. 

Инж. Каралеев предложи ОС на КИИП през 2019 г. отново да се проведе в Парк 

хотел „Москва“. 

Около това предложение се оформиха две мнения: Едното, изразено от инж. 

Симиджиева, инж. Николова е, че залата в Парк-хотел „Москва“ няма добра 

акустика, местата са недостатъчни и липсва необходимата тържественост. 

Второто – подкрепено от инж. Кордов, инж. Николчева, инж. Опърлаков, инж. 

Дочев, инж. Франгов е, че залите в Парк-хотел „Москва“ са подходящи за 

провеждане на общите събрания на НПС и ОС на КИИП, с препоръките да се 

подобри озвучаването, да се осигурят повече места и да се създаде по-голяма 

тържественост. Удобство е за делегатите, които пристигат от страната и са 

настанени в хотела.  

Инж. Белчев добави председателстващите събранието да са по-добре 

подготвени, за да протече по-стегнато събранието. 

Инж. Кордов допълни колеги с неприемливо поведение да бъдат отстранявани 

от събранието. 
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Предложение за решение: ОС на КИИП и общите събрания на 

Националните професионални секции, да се проведат на 30 и 31 март 

2019г. в конферентните зали  на Парк-хотел „Москва“ при спазване 

приетият през 2018 г.  квотен принцип за избор на делегати 1:45. НПС 

ОВКХТТГ да проведе ОС в заседателната зала на Централния офис на 

КИИП. 

 Гласували: „За” – 29 

               „Против” – 0 

               „Въздържали се” – 0 

Решението се приема. 

По т. 6 от дневния ред: Запознаване с решенията от заседанието на КС на 

21.09.2018г.  

Проф. Банов докладва, че заседанието на КС се е провело при пълен кворум на 

21.09.2018 г. Дневният ред се е състоял от четири точки. В първите три са 

разгледани постъпили жалби срещу откази за вписване в регистрите за 

проектантска правоспособност, а в т. Разни – вътрешно организационни 

въпроси, свързани с дейността на КС. 

Той запозна членовете на УС с взетите решения: 

 КС потвърждава решението на УС от 31.05.2018 г. за отказ за вписване на 

инж. Павлин Красимиров Ганчев в регистрите на проектантите с ОПП по част 

„ОВКХТТГ“.  

 КС, отчитайки професионалните квалификации от двете дипломи и броя 

покрити кредити отменя решението на УС на КИИП от протокол 

148/31.05.2018 г. и връща в УС преписката на инж. Савина Иванова Юлиянова 

за ново преразглеждане и произнасяне. 

 КС потвърждава решението на УС от 29.06.2018 г. за отказ за вписване на 

инж. Борислав Ангелов Ангелов в регистрите на проектантите с ОПП по част 

„ОВКХТТГ“.  

По т. 7 от дневния ред: Разни. 

 С писмо до МОСВ КИИП изрази ясно позицията си относно нарушенията 

на санитарно-охранителните зони на водоемите. 

 С любезното съдействие на РК София-град е отпечатана Методика за 

определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски 

услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното 

проектиране, в тираж от 1030 бр. След определяне броя по РК, тя ще бъде 

раздадена, като е препоръчително по 1 брой да се предостави на областните 

администрации. 
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 Запознаване с писмо на инж. Филипов относно възможността за 

съставяне на списък с проектанти, строители и консултанти, които не са 

изпълнили задълженията си на строежите, по които са работили. Писмото е 

провокирано от нарушенията, допуснати при СМР на ЦДГ „Свобода“, детска 

ясла “Слънчево детство“ и Безистена в гр. Ямбол. 

Инж. Филипов направи някои разяснения по трите казуса. 

Инж. Каралеев: При обсъжданията е хубаво да се определят критериите за 

включване в този списък. 

Инж. Белчев изрази несъгласие с предложението на инж. Филипов, защото 

според него по този начин се отварят вратите за доносничество и клевета.  

Инж. Кордов: В ЗУТ са определени лицата в строителния процес. В 

правомощията на ДНСК е да спира строежи и да наказва. КИИП няма лостовете 

за съставяне на такъв списък. За доказани нарушения има законови разпоредби. 

 Информация по преписката между КИИП и Чавдар Панев във връзка с 

логистична база Кауфланд. Инж. Каралеев информира, че в отговора изготвен 

от Камарата се посочва, че сформирания ТЕС не се ангажира със становище по 

проекта.  

 Информация за проведения на 08.10.2018 г. в ЦО на КИИП курс по 

Наредбата за технически изискванията за физическата сигурност на строежите. 

Поради проявения голям интерес, инж. Каралеев обяви, че провеждането на 

тези курсове ще продължи в по-големите регионални центрове. 

 Информация за проведената на 22.09.2018 г. в Белград, РСърбия среща на 

страните членки на Инженерната инициатива за регионално сътрудничество, на 

която са присъствали инж. Каралеев и инж. Николчева. 

Инж. Николчева накратко представи дискутираните въпроси на срещата. Тя 

изтъкна общите насоки в отношенията между балканските страни: 

професионални интереси, разработването на съвместни становища, единни 

правила за обучение на инженерите в инвестиционното проектиране, единни 

критерии за възнагражденията на проектантите и т.н. На срещата, от 

участниците в ИИРС, се е подписала декларация в подкрепа на камарите на 

инженерите на Черна гора и Сърбия, срещу изземване правата на камарите от 

страна на държавата. 

На тази среща КИИП е предложила декларация за съвместна дейност между 

държавите участнички в Инженерната инициатива на балканските страни. 

Основните точки в декларацията са: 

1. Обща защита на професионалните интереси на членовете на Балканските 

камари; 

2. Утвърждаване ролята на инженерите-проектанти като водещи в процеса 

на строителството; 
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3. Изготвяне на съвместни становища по нормативните актове в областта на 

проектирането, които да се представят пред съответните министерства на 

Балканските камари; 

4. Предлагане мерки за възможността за взаимно признаване на 

проектантската правоспособност; 

5. Провеждане на съвместни обучителни мероприятия; 

6. Утвърждаване на основни правила за изготвяне на методики за 

ценообразуване на проектантските услуги; 

7. Уточняване на възможностите за участие в конкурси за проектиране, 

обявени във всяка от страните. 

 След като изказа благодарност на всички колеги участвали активно в 

работата на комисиите към Народното събрание и министерствата, инж. 

Каралеев даде думата на арх. Марин Бакалов да представи и коментира общите 

между КСБ, КАБ, КИИП, САБ, БААИК, САПЗАПА опорни точки за 

неотложни промени в ЗУТ, с цел ограничаване на административната тежест. 

Арх. Бакалов обясни, че след среща в КСБ, където са били представени 

„опорните точки“ и допълнително проведени разговори той е поел ангажимента 

да обобщи предложения материал, защото явно текстовете са били в услуга 

най-вече на строителите. В т.н. „опорни точки“ има позиции, които 

разграничават проектантите от строителите, такива, които обслужват КСБ, но 

не са неприемливи за КАБ и КИИП и такива, които се подкрепят от 

проектантите като единна аудитория. Арх. Бакалов обърна внимание на 

текстове, които са неприемливи за нас, например: застраховките, инженеринга,  

премахване на авторския надзор и т.н.  

След като приключи изложението му се оформи дискусия, в която активно 

взеха участие инж. Кордов, инж. Николчева, инж. Чипев, инж. Симиджиева, 

инж. Драгов. Голяма част от изказванията изразяваха несъгласие с някои от 

представените текстове. 

Инж. Каралеев обобщи всичко казано до момента като обяви, че работна група 

към КИИП ще се запознае с предложения от арх. Бакалов материал и ще 

подготви становище. 

 Инж. Каралеев даде думата на инж. Кожухарова, която представи пред 

УС ценовата листа за изготвяне на идейни и работни проекти на фирма „АР 

ДЖИ БИ“ ЕООД, класирана на първо място по обществена поръчка за рамково 

споразумение за проектантски услуги за обекти на държавно предприятие 

„Ръководство на въздушното движение“ като обърна внимание на извадки от 

доклада на комисията и единичните цени на фирма „АР ДЖИ БИ“ ЕООД по 

проектни части за сгради, линейни обекти, както и за заснемане на 

съществуващи сгради от порядъка на 0,01 лв./кв.м  по доста от проектните 

части. 
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Инж. Авромов постави въпроса какво би могла Камарата да направи при такива 

случаи. Той също се е сблъсквал с подобни случаи, които би могъл да 

предостави. 

Инж. Каралеев помоли инж. Кожухарова да изпрати в ЦО на КИИП целия 

доклад, за да може да се анализира. 

 Инж. Каралеев накратко представи предложение от инж. Емил Крумов да 

се даде възможност на студенти да закупуват ръководства, издавани от КИИП 

на преференциални цени. След проучване ще се направи необходимото. 

След изясняване на някои организационни въпроси инж. Каралеев благодари на 

всички участници в УС и пожела приятно изкарване на тържествената вечер по 

случай юбилея на Камарата.  

В заключение на заседанието на УС бяха взети следните  

 

решения: 

1. Приемане на дневния ред; 

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

вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  31 на брой с 

решение „ДА”.  

3. 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 42 на брой с решение „ДА”. 

4. УС присъжда на инж. Христо Георгиев Янков, рег. № 39036, член на 

секция МДГЕ, РК Шумен ППП по части: „Инженерно-геоложка. Земна 

основа“, съгласно чл. 229 от ЗУТ и чл. 13 от ЗКАИИП. 

5. УС отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП на инж. Димитрина 

Стоянова Иванова, рег. № 14077, секция КСС, РК Благоевград на 

основание чл. 7, ал. 5, т.т. 1 и 2 и чл. 13 от ЗКАИИП и чл. 4, ал. 1, т. 1 от 

Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите, вписани в 

КИИП.  

6. УС приема Табл. 1.4, в която са отразени предложенията на КР до УС за 

възстановяване на вписване в регистъра за ОПП или ППП. 

7. УС приема вписване на инж. Марина Йоаннис Коцани, рег. № 00030EU, 

РГърция, в регистъра на КИИП за ППП, част „Електрическа“ за обект: 

"София Хотел Балкан". 

8. УС приема вписване на проектантско бюро „Къща А3“ ЕООД, рег. № 

0412ПБ, с ръководител Мартин Константинов Костов от РК София-град в 

регистъра за ПБ на КИИП. 
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9. УС приема вписване в регистъра на КИИП за ТК на всичките 35 

кандидати, съгласно протокола на ЦКТК от 19.09.2018 г. 

10. УС приема след изготвяне на списък за излязла от употреба компютърна 

техника на КИИП, съгласно инструкцията за управление на активите, 

техниката да се предостави безвъзмездно на ЦПЛ към УАСГ. 

11. УС приема ОС на КИИП и общите събрания на Националните 

професионални секции, да се проведат на 30 и 31 март 2019г. в 

конферентните зали  на Парк-хотел „Москва“ при спазване приетият през 

2018 г.  квотен принцип за избор на делегати 1:45. НПС ОВКХТТГ да 

проведе ОС в заседателната зала на Централния офис на КИИП. 

Заседанието приключи в 16:30 часа. 

 

 

 

 

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

инж. Иван Каралеев                                                инж. Маринела Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Протокол на УС на КИИП № 151 / 12.10.2018 г. 

 

    Приложения: 

 

            Таблица 1.1. 

 

 

            Таблица 1.2. 

 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция РК ПП Решение 

1.  15111 Георги Ванев Русев м ЕАСТ Бургас ОПП Да 

2.  15262 Георги Захариев Попов м ЕАСТ Бургас ОПП Да 

3.  15228 Стоян Гроздев Ненчев м ГПГ Бургас ОПП Да 

4.  20048 Емилиян Иванов Маринов м ЕАСТ Габрово ОПП Да 

5.  20047 Мирослав Пенков Николов м ЕАСТ Габрово ОПП Да 

6.  21017 Николай Жечев Колев м ТЕХ Добрич ОПП Да 

7.  26107 Катя Димитрова  Цветанова м ТЕХ Пазарджик ОПП Да 

 
Рег.№ Име ОКС Секция РК ПП Решение 

1.  14076 Ева Лъчезарова Димитрова м ГПГ Благоевград ППП Да 

2.  16383 Иван Цветанов Цветанов м ЕАСТ Варна ППП Да 

3.  16151 Татяна Миткова Мечкарова м ТЕХ Варна ППП Да 

4.  23038 Иван Бойков Димитров м ГПГ Кюстендил ППП Да 

5.  26033 Ганка Митева Терзийска м ЕАСТ Пазарджик ППП Да 

6.  
29222 

Димитър Костадинов 

Трендафилов м 
ЕАСТ Пловдив ППП Да 

7.  
11292 

Красимира Цветанова 

Стефанова м 
ЕАСТ Пловдив 

ППП 
Да 

8.  
29148 

Христина Веселинова 

Плачкова-Петрова м 
ВС Пловдив ППП Да 

9.  30019 Христо Петков Герев м ГПГ Разград ППП Да 

10.  32005 Камелия Димитрова Димитрова м КСС Силистра ППП Да 

11.  34030 Антон Владимиров Гаджаков м КСС Смолян ППП Да 

12.  34049 Апостол Иванов Апостолов м ГПГ Смолян ППП Да 

13.  42620 Адам Пейчев Мърваков м ОВКХТТГ София - град ППП Да 

14.  42770 Андон Троев Грозев м КСС София - град ППП Да 

15.  
42984 

Денислава Любомирова 

Дамянова 
м ОВКХТТГ София - град ППП Да 

16.  42599 Елена Стоянова Пирнарева м КСС София - град ППП Да 

17.  42987 Иван Веселинов Узунов м ГПГ София - град ППП Да 

18.  42974 Йоана Добромирова Лулчева м КСС София - град ППП Да 

19.  42612 Йордан Иванов Георгиев м ОВКХТТГ София - град ППП Да 

20.  42465 Кирил Иванов Ценков м ОВКХТТГ София - град ППП Да 

21.  42230 Мария Николаева Николова м ТСТС София - град ППП Да 

22.  42625 Мартин Пламенов Петков м КСС София - град ППП Да 

23.  42989 Николай Асенов Ангелов м ВС София - град ППП Да 

24.  42059 Павлина Георгиева Панчева м КСС София - град ППП Да 

25.  42981 Петър Веселинов Тодоров м ВС София - град ППП Да 

26.  
42630 

Александрина Веселинова 

Сандова 
м ЕАСТ София град ППП Да 

27.  42965 Петър Божинов Минин м ЕАСТ София град ППП Да 

28.  35105 Емил Маринов Лесев м ВС-ПБ София Област ППП Да 

29.  36155 Добрин Коев Добрев м ВС-ПБ Стара Загора ППП Да 

30.  36121 Теньо Русев Шиков м ВС Стара Загора ППП Да 

31.  38148 Михаил Грозданов Михайлов м ТСТС Хасково ППП Да 
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8.  27058 Николай Борисов Стоилов м КСС Перник ОПП Да 

9.  28076 Христо Атанасов Марков м КСС Плевен ОПП Да 

10.  29341 Александра Атанасова Бежина м ВС Пловдив ОПП Да 

11.  07284 Ангел Николов Китов м КСС Пловдив ОПП Да 

12.  29340 Момчил Ангелов Петров м ВС Пловдив ОПП Да 

13.  29342 Радован Емилов Денков м ВС Пловдив ОПП Да 

14.  30040 Венелин Енчев Христов м ЕАСТ Разград ОПП Да 

15.  30041 Наджие Османова Шевкъева м КСС Разград ОПП Да 

16.  31079 Илиян Стойчев Златев м ГПГ Русе ОПП Да 

17.  33071 Георги Мавродиев Георгиев м ОВКХТТГ Сливен ОПП Да 

18.  42986 Иван Георгиев Петаков м КСС София - град ОПП Да 

19.  42982 Константин Кирилов Бояджиев м КСС София - град ОПП Да 

20.  42985 Красимир Асенов Райновски м КСС София - град ОПП Да 

21.  42980 Стоян Митков Димитров м КСС София - град ОПП Да 

22.  42983 Борислав Иванов Сотиров  м МДГЕ София град ОПП Да 

23.  42977 Красимир Георгиев Костадинов м ТСТС София град ОПП Да 

24.  42976 Симеон Емилов Калковски м ВС София град ОПП Да 

25.  42975 Яна Георгиева Пенчева м ЕАСТ София град ОПП Да 

26.  35154 Ирена Павлова Сулай м ТСТС София област ОПП Да 

27.  36221 Стоян Балчев Стоянов м ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

28.  01911БЧ Васил Костантинов Николов м КСС ЦУ ОПП Да 

29.  01917БЧ Велка Спасова Стоименова м ВС ЦУ ОПП Да 

30.  01915БЧ Ивайло Евгениев Стоев м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

31.  01908БЧ Иво Димитров Везирски м ТСТС ЦУ ОПП Да 

32.  01909БЧ Илиян Василев Манолов м КСС ЦУ ОПП Да 

33.  01907БЧ 
Константин Константинов 

Николов м 
ГПГ ЦУ 

ОПП Да 

34.  01914БЧ Кристиян Ганчев Куманов м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

35.  01913БЧ 
Любляна Любомирова 

Хаджийска 
м ВС ЦУ ОПП Да 

36.  01906БЧ Мартин Бориславов Йорданов м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

37.  01912БЧ Станислав Василев Янков м ВС ЦУ ОПП Да 

38.  01916БЧ Станислава Ангелова Младенова м МДГЕ ЦУ ОПП Да 

39.  01910БЧ Таня Василева Даутова м КСС ЦУ ОПП Да 

40.  39095 Атанас Христов Атанасов м ГПГ Шумен ОПП Да 

41.  39094 Николай Живков Желев м ГПГ Шумен ОПП Да 

42.  39093 Петьо Петров Спасов м ГПГ Шумен ОПП Да 

 

 

 

 

 

 


