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ПРОТОКОЛ № 153 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.01.2019 г. 

 

Днес, 31.01.2019 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Централен офис на 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – град 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 

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 37 от 41 членове на УС.  

За участие в заседанието на УС са дадени пълномощни от: 

От инж. Людмила Стоянова, председател на РК Видин – на инж. Росица 

Орлова. 

От инж. Богомил Белчев, председател на РК Габрово – на инж. Мария 

Ангелова. 

От инж. Емил Бойчев, председател на РК Пловдив – на инж. Емилия 

Арнаудова. 

От инж. Станислав Видев, председател на РК Хасково – на инж. Снежа Янкова 

– Жекова. 

Упълномощените присъстват на заседанието на УС само със съвещателен глас.  

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

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

председател на РК Кюстендил и инж. Иван Когиев – председател на РК 

Монтана. 

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

УС на КИИП.  

Една седмица преди заседанието до всички членове на УС е изпратен                         

проект за                              
ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание на УС на КИИП – 31.01.2019г. – ЦО на 

КИИП,  начало 10:00 часа: 

 

1. Информация за проблемите свързани с водоснабдяването на Кюстендил. 

Линк:    http://www.kiip.bg/publikacia/kumanovbalkanka-2393 

Докладва: инж. Д. Куманов 

2. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, относно 
вписване на кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за 
проектантски бюра. 

         Докладва: инж. А. Чипев 

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

вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част 

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

4. Приемане на Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. март 2019 г. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

http://www.kiip.bg/publikacia/kumanovbalkanka-2393


3 

Протокол на УС на КИИП 153/ 31.01.2019 г. 

5. Приемане на График за получаване на материалите от Общите събрания на 

Регионалните колегии в ЦО, в съответствие с датите за провеждане на ОС на РК. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

6. Приемане броят делегати на ОС/легитимност – по предложение на РК, преглед и 

обобщаване. 

Докладва: инж. Св. Николчева  

7. Организация на ОС на КИИП. 

Докладва: инж. А.Чипев 

8. Приемане решения за: 

 преиздаване на книга „II-ро преработено и допълнено издание на Ръководство по 

стоманобетон. Еврокод 2“, ръководител колектив проф. Русев, тираж 500 бр. 

 спонсориране преиздаването на книгата „Вътрешни газови мрежи и инсталации“, 

автор Александър Димитров - Писмо вх. № КИИП-ЦУ-778/21.11.2018 г. 

Докладва: инж. Св. Николчева 

            

9. Информация за проведената среща на председателите на НПС с ръководството на 

КИИП, проведена на 08.01.2019 г. 

Докладва: инж. Св. Николчева 

10. Предложение за партньорство от Иноцентър България. 

Линк:  http://www.kiip.bg/publikacia/innocenterkiip-2394 

Докладва: инж. Св. Николчева  

11. Информация за 17-то ОС на КАБ, 30.11 – 01.12.2018 г. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев 

12. Предложение за сключване на рамков договор за сътрудничество с Международна 

инженерна академия (МИА). 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

13. Запознаване с решенията от заседанието на КС на 25.01.2019 г.  

Докладва: инж. Ив. Банов 

14. Разни. 

 

 

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 

съобщи за издадената книга на Румен Арсов „Канализационни мрежи и 

съоръжения“ където е поместена страница с благодарности към КИИП.  

Поради закъснение на инж. Димитър Куманов, инж. Каралеев предложи Т. 2 

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 да мине напред и да стане Т. 1.  

Премина се към гласуване на целия дневен ред с направените промени.  

Гласували:  „За” – 25 

             „Против” – 0 

             „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема установения дневен ред с направените промени.   

 

http://www.kiip.bg/publikacia/innocenterkiip-2394
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По Т. 1 от дневния 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 15.01.2019 г. Общият брой на заявленията за вписване в 

регистрите на КИИП за проектантска правоспособност, които са постъпили за 

разглеждане от КР в срок е 170. Общият брой на разгледаните заявления от КР 

е 170. 

От тях: 53 броя за ППП 

   117 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП: 

   за ППП – 39 броя    

   за ОПП – 113 броя, в това число 44 броя проектанти без членство 

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 34 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.22)  

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0              

Решение: УС приема Табл. 1.1 в която са отразени предложенията на КР до 

УС за вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са 34 на брой с 

решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.22) 

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 109 на брой с решение „ДА” и предложи 

гласуване анблок на Табл. 1.2. (Виж Приложения, стр.23-24)  

Гласували:  „За” – 29 

             „Против” – 0 

Решение: УС приема 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 109 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.23-24) 

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

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

за признаване на ПП – пълна или ограничена.  

 Инж. Недялка Косева Стайкова, рег. № 40076, секция ЕАСТ, РК Ямбол, 

кандидатства за ОПП. Кандидатурата ще бъде отложена за разглеждане по-

късно, когато председателя на РК Ямбол е в залата. 

 Инж. Мирослав Маринов Блажев, рег. № 28036, секция ЕАСТ, РК Плевен, 

кандидатства за ППП. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за допълване 

на доказателства за проектантски стаж. 

 Инж. Атанас Запрянов Кротнев, рег. № 29054, секция ЕАСТ, РК Пловдив, 

кандидатства за ППП. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за допълване 

на доказателства за проектантски стаж. 

 Инж. Кирил Стоянов Бажлеков, рег. № 29220, секция ЕАСТ, РК Пловдив, 

кандидатства за ППП. Кандидатът е с придобита ОПП от 29.01.2016 г.  

Представил е длъжностна характеристика от EVN с код по НКПД  74132001, 
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който е за средно образование, не за „проектант“. Има и трудова книжка на 

длъжност „ел. монтьор“ от януари 2016 г., и от 01 октомври 2017 г. на 

длъжност „ел. монтьор-проектант“. Няма две години проектантски стаж на 

трудов договор с проектант с ППП. Инж. Чипев предложи на гласуване отказ 

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

Гласували:  „За” – 30 

                      „Против” – 0  

Решение: УС приема отказ за вписване в регистрите на проектанти с     ППП 

на инж. Кирил Стоянов Бажлеков, рег. № 29220, на основание чл. 7, ал. 5, т. 1 

от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

 Инж. Петър Кръстев Кръстев, рег. № 42997, секция ЕАСТ, РК София-град, 

кандидатства за ППП. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за допълване 

на доказателства за проектантски стаж. 

 Инж. Сабина Русева Георгиева, рег. № 42979, секция КСС, РК София-

град, кандидатства за ППП. Предложението на членовете на КР в секция 

КСС е отказ на основание чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба №2 за проектантската 

правоспособност на инженерите регистрирани в КИИП. При допълнителен 

преглед на документите с юридическия консултант на КИИП се установи, че 

свидетелството за съдимост е от 04.05.2018 г. Декларацията за лични данни на 

инж. Георгиева е от юли, 2018 г. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за 

допълване на доказателства за проектантски стаж, включително и след месец 

юли, 2018 г. 

 Инж. Соня Атанасова Каражекова, рег. № 41562, секция КСС, РК София-

град. Лицето е подало заявление за възстановяване на членство. Има ППП от 

27.01.2012 г. От 22.11.2011 г. до 01.09.2014 г. е на длъжност „инженер-

проектант“ от „Хайдър кънсълтинг“ЕООД. Предоставен е легален превод от 

немски език на удостоверение за трудова заетост от „Федерално бюро по 

труда“ за период 2011 г. – 30.06.2017 г. на длъжност „строителен инженер“. 

Има и удостоверение от инж. Емил Крумов – председател на НПС „КСС“ и 

бивш ръководител на инж. Каражекова, което е от 14.11.2018 г. с препоръка, 

че лицето отговаря на изискванията за ППП. Инж. Чипев предложи на 

гласуване предложението за възстановяване на членство на инж. Соня 

Атанасова Каражекова, съгласно утвърдената процедура за възстановяване на 

ПП. Инж. Кордов изрази съгласието си. 

Гласували:  „За” – 27 

                      „Против” – 0 

Решение: УС приема възстановяване на членство на инж. Соня Атанасова 

Каражекова, рег. № 41562 

 Инж. Елеонора Тенева Филипова, рег. № 42589, секция КСС, РК София-

град, кандидатства за ППП. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за 

допълване на доказателства за проектантски стаж. 

 Инж. Валентин Василев Въжаров, рег. № 35160, секция МДГЕ, РК София-

област, кандидатства за ОПП. Кандидатът не отговаря на чл. 3, ал. 2 от Наредба 

№ 2 за проектантската правоспособност на инженерите регистрирани в КИИП. 

Завършил е „Маркшайдерство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“ с 

квалификация „минен инженер“ по маркшайдерство и геодезия. Инж. Чипев 
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предложи на гласуване отказ съгласно чл. 229 от ЗУТ, чл. 3, ал. 2 от Наредба 

№ 2 за проектантската правоспособност на инженерите регистрирани в КИИП 

и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП.  

Гласували:  „За” – 27 

                      „Против” – 0 

Решение: УС приема отказ за вписване в регистрите на проектанти с ОПП на 

инж. Валентин Василев Въжаров, рег. № 35160, съгласно чл. 229 от ЗУТ, чл. 3, 

ал. 2 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите 

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

 Инж. Елица Христова Лавчиева, рег. № 43000, секция ОВКХТТГ, РК 

София-град, кандидатства за ОПП. Представила е диплома за ОКС 

„бакалавър“ по специалност „Топлотехника“ от ТУ - София. Необходимо е да 

се представи легализиран превод на дипломата от ТУ- Дрезден с академична 

степен „Дипломиран инженер“ по специалност „Техн. съоръжаване на сгради“ 

. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за допълване.  

 Инж. Иван Недялков Иванов, рег. № 16394, секция ТСТС, РК Варна, 

кандидатства за ОПП. Завършил е магистратура от ТУ- Варна, специалност 

„Транспортна техника и технологии“ с професионална квалификация 

„машинен инженер“. Не сме надлежно сезирани. Не е попълнил коректно 

заявлението си. Ще бъде изпратено писмо до кандидата за допълване. 

 Инж. Николай Иванов Прасков, рег. № 05910, секция ТСТС, РК Пазарджик, 

кандидатства за ППП. Предложението на членовете на КР в секция ТСТС е, че 

кандидатът трябва да допълни референции за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., както и 

трудова книжка за същия период. При допълнителен подробен преглед на 

документите с юридическия консултант на КИИП се установи следното: 

кандидатът има придобита ОПП от 2004 г. Представил е трудова книжка от 

„Областно пътно управление“ на длъжност „главен експерт“ от 2004 г., 

„началник отдел инвестиции“ до 2012 г. Друга трудова книжка от „АПИ - 

Пазарджик“ на длъжност „главен експерт“ от 01.08.2012 г., „началник отдел 

от 01.09.2014г. до 02.01.2017 г. Представил е и трета трудова книжка от 

„Азимут Стоеви“ СД на длъжност „инженер-проектант“ от 17.01.2018 г. до 

момента. Представил е декларация „Информационно приложение 3 - Анкетна 

карта“ с професионални референции и декларация „Информационно 

приложение 6“ от проектант с ППП за проекти 2015г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. 

т.е отговаря на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност 

на инженерите регистрирани в КИИП. Становището на РК  е положително 

относно присъждането на ППП.  

Инж. Парлъкова и инж. Попова отбелязаха, че е необходимо еднакво 

отношение към всички кандидати и, че уточненията относно формулирането 

на откази трябва да се случва предварително, а не на УС. 

Инж. Чипев предложи на гласуване предложението за вписване в регистрите 

на проектанти с ППП на инж. Николай Иванов Прасков. 

Гласували:  „За” – 21 

                      „Против” – 4 

Решение: УС приема вписване в регистрите на проектанти с ППП на инж. 

Николай Иванов Прасков, рег. № 05910. 
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Следващите три кандидатури са идентични: 

 Инж. Милко Филипов Янчев, рег. № 14027, секция ТСТС, РК Благоевград, 

кандидатства за ППП. Кандидатът е придобил ОПП чрез съдебно решение от 

ноември, 2016 г. Представил е трудова книжка от „Янки ООД“ на длъжност 

„инженер-геодезист“ и „инженер – транспортно строителство“ от 01.03. 2015 

г. Има декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с ППП за 

обекти 2016, 2017, 2018 г. Инж. Парлъкова поясни, че кандидатът е с кратка 

магистратура по „ТС“ от ВТУ „Тодор Каблешлов“, след магистратура по 

„Геодезия“ в УАСГ. В дипломата му липсват 29 дисциплини. Инж. Радев 

информира, че кандидатът работи в семейна фирма, която се занимава с 

проектиране, от секция ТСТС РК Благоевград са категорични, че трябва да се 

присъди ППП.  Инж. Парлъкова припомни, че са разгледани идентични на този 

случаи в протоколите от УС през ноември, 2016 г. и октомври, 2017 г., инж. 

Кордов каза, че напълно идентични случаи няма.  

Адв. Драганова обясни, че тримата кандидати са получили ОПП на база на 

съдебно решение, УС е длъжен да разгледа и кандидатурите им за ППП.  

В заключение, вземайки предвид предложението на КР, секция ТСТС инж. 

Чипев предложи на гласуване за решение: УС присъжда ППП на инж. Милко 

Филипов Янчев, рег. № 14027, по целесъобразност за част „Транспортно 

планиране и проектиране, организация и безопасност на движението и 

временна организация и безопасност на движението“.  

Гласували:  „За” – 26 

                      „Против” – 0 

Решение: УС присъжда ППП на инж. Милко Филипов Янчев, рег. № 14027, 

по част „Транспортно планиране и проектиране, организация и безопасност на 

движението и временна организация и безопасност на движението“.  

 Инж. Кирил Филипов Янчев, рег. № 14028, секция ТСТС, РК Благоевград, 

кандидатства за ППП. Тъй като кандидатурата е идентична с предната се 

премина към режим на гласуване. Инж. Чипев предложи на гласуване за 

решение: УС присъжда ППП на инж. Кирил Филипов Янчев, рег. № 14028, по 

целесъобразност за част „Транспортно планиране и проектиране, организация 

и безопасност на движението и временна организация и безопасност на 

движението“.  

Гласували:  „За” – 26 

                       „Против” – 0 

Решение: УС присъжда ППП на инж. Кирил Филипов Янчев, рег. № 14028, 

по част „Транспортно планиране и проектиране, организация и безопасност на 

движението и временна организация и безопасност на движението“.  

 Инж. Красимира Кунева Кирилова, рег. № 14059, секция ТСТС, РК 

Благоевград, кандидатства за ППП. Тъй като кандидатурата е идентична с 

предната се премина към режим на гласуване. Инж. Чипев предложи на 

гласуване за решение: УС присъжда ППП на инж. Красимира Кунева 

Кирилова, рег. № 14059, по целесъобразност за част „Транспортно планиране 

и проектиране, организация и безопасност на движението и временна 

организация и безопасност на движението“.  

Гласували:  „За” – 26 
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                     „Против” – 1 

Решение: УС присъжда ППП на инж. Красимира Кунева Кирилова, рег. № 

14059, по част „Транспортно планиране и проектиране, организация и 

безопасност на движението и временна организация и безопасност на 

движението“.  

 Инж. Владислав Нейчев Василев, рег. № 33046, секция ГПГ, РК Сливен, 

кандидатства за ППП. Лицето е с придобита ОПП от 30.01.2015 г. и се отлага 

за следващия УС, тъй като няма 4 години проектантски стаж към датата на 

подаване на заявлението.  

 Инж. Полина Тодорова Дечева – Василева, рег. № 33045, секция ГПГ, РК 

Сливен, кандидатства за ППП.  Лицето е с придобита ОПП от 30.01.2015 г. и 

се отлага за следващия УС, аналогично с предния кандидат. 

 Инж. Петър Василев Михайлов, рег. № 3185, секция ВС, РК Силистра, 

кандидатства за ППП. Отлага се за следващия УС. 

 Инж. Емануил Емануилов Виденов, рег. № 43005, секция КСС, РК София-

град, кандидатства за ППП. Кандидатът няма ОПП от КИИП, завършил и 

работил във Великобритания. Представил е удостоверение от НАЦИД, че е 

завършил специалност „Строително инженерство“ „ОКС „магистър“ в 

Университета на Единбург - Великобритания 2010 г. – 2015 г. Представил е 

удостоверяващ документ, че е назначен на пълен работен ден на длъжност „мл. 

инженер на 07.09.2015 г. с краен срок 23.02.2018 г. Представил е трудова 

книжка от „Нет-инженеринг“ ЕООД на длъжност „инженер-проектант“ от 

01.03.2018 г. Има декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с 

ППП за обекти 2015, 2016, 2017, 2018 г., както и справка от Камара на 

английските инженери, която е също член на ECEC, както КИИП, че е редовно 

отчетен техен член. Инж. Кордов заяви категорично да се гласува присъждане 

на ППП на инж. Виденов. 

Премина се към гласуване вписване  в регистрите на проектанти с ППП на 

инж. Емануил Емануилов Виденов  

Гласували:  „За” – 31 

                       „Против” – 0 

Решение: УС приема се вписване  в регистрите на проектанти с ППП на инж. 

Емануил Емануилов Виденов, рег. № 43005. 

 

Инж. Кордов и инж. Балчев посочиха необходимостта от заседания на 

Комисията за оправомощаване на чужди граждани.  

 

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

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

 Инж. Добромир Ганчев Филипов, рег. № 07220, секция ГПГ, РК Пловдив – 

възстановява ППП. 

 Инж. Миглена Иванова Найденова, рег. № 41607, секция КСС, РК София-

град, възстановява ППП. 

 Инж. Никола Руменов Минковски, рег. № 35058, секция МДГЕ, РК София-

област – възстановява ОПП. 
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 Инж. Николай Георгиев Кръстев, рег. № 09091, секция ТЕХ, РК Хасково, 

възстановява ППП. 

 Инж. Чавдар Богданов Чавдаров, рег. № 12716, секция ТЕХ, РК Перник, 

възстановява ППП. 

 Инж. Йордан Мирославов Йорданов, рег. № 35128, секция ТСТС, РК 

Търговище, възстановява ОПП. 

 Инж. Ангел Димитров Йончовски, рег. № 42343, секция ТСТС, РК София-

град, възстановява ОПП. 

 Инж. Савелия Иванова Кръстева, рег. № 07471, секция ЕАСТ, РК Русе, 

възстановява ППП. 

 Инж. Антоанета Владимирова Гаджакова, рег. № 34029, секция КСС, РК 

Смолян, възстановява ОПП. 

Инж. Чипев предложи на гласуване анблок Табл. 1.4, в която са отразени 

предложенията от КР до УС за възстановяване на вписване в регистъра за ОПП 

и ППП.  

Гласували:  „За” – 27 

                      „Против” – 0 

Решение: УС приема Табл. 1.4 в са отразени предложенията от КР до УС за 

възстановяване на вписване в регистъра за ОПП и ППП.  

 

Инж. Чипев продължи с Табл 2, в която е отразено предложението на КР до 

УС за вписване на Проектантско бюро в регистрите на КИИП. 

 „Графити“ ООД, рег. № 0413ПБ, комплексно, РК Плевен, с ръководител 

инж. Валентин Борисов Митев с рег. № 28058. 

Инж. Чипев предложи на гласуване Табл. 1.4  

Гласували:  „За” – 25 

                      „Против” – 0 

Решение: УС приема Табл. 1.4 за вписване на „Графити“ ООД, рег. № 

0413ПБ, в регистрите на КИИП. 

 

Инж. Чипев се върна към отложената за по-късно кандидатура на: 

 Инж. Недялка Косева Стайкова, рег. № 40076, секция ЕАСТ, РК Ямбол, 

кандидатства за ОПП. Завършила е висше образование в „Тракийски 

университет“ Стара Загора, „Технически колеж“-Ямбол с ОКС „специалист“ 

по „Електротехника“ със срок на обучение 3 години. Следва магистратура с 2 

годишен срок на обучение с 49 изпита, с професионална квалификация 

„електроинженер“. Инж. Попова отбеляза, че е завършила колеж за учители, 

инж. Филипов разясни, че инж. Стайкова е учител по електротехника. Инж. 

Каралеев обърна внимание, че инж. Стайкова е изучавала голям брой 

дисциплини: Основи на електрониката, Електронни апарати, Проектиране на 

електронни машини и др. Инж. Филипов предложи на УС кандидатурата да 

бъде отложена за следващия УС. Инж. Драгов изказа мнение, че трябва да се 

вземе решение на този УС.  

Инж. Чипев предложи на гласуване вписване в регистрите на проектанти с 

ОПП на инж. Недялка Косева Стайкова, рег. № 40076. 

Гласували:  „За” – 21 
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                      „Против” – 6 

Решение: УС приема вписване в регистрите на проектанти с ОПП на инж. 

Недялка Косева Стайкова, рег. № 40076. 
 

По Т. 2 от дневния ред, докладва инж. Д. Куманов 

Информация за проблемите свързани с водоснабдяването на Кюстендил. 

Инж. Каралеев се обърна към УС да изпращат сигнали свързани със 

застрояването на черноморието, срутването на сгради, сигнали касаещи 

строителното дело.  

Инж. Куманов представи пред УС презентация относно проблемите свързани 

с водоснабдяването в Кюстендил. Димитър Куманов обясни, че в Сърбия 

предвиждат 4 мини, 2 за олово и цинк, 2 за злато и засега поне едната мина 

изхвърля директно от флотацията в река Караманичка. Отделно е разрешено 

една огромна мина да се прави, която е в район пълен с живак и арсен. 

Функционирането на тези мини ще отрови водите в общините Кюстендил, 

Трекляно и Земен. Изпратени са две жалби до ГД „Околна среда“. Инж. 

Каралеев благодари на инж. Куманов за обществената позиция, която изразява 

и предложи да се подкрепи изложената информация от него. Инж. Кордов каза, 

че е запознат с темата и дори е изготвил кратко становище. Според него трябва 

да се осъществи взаимодействие със Сърбия, той поддържа много добри 

колегиални отношения със Сръбската камара на инженерите.  

Премина се към гласуване в подкрепа на изложеното от инж. Куманов  

Гласували:  „За” – 23 

                      „Против” – 0 

                      „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС подкрепя изложеното от инж. Куманов. Предлага 

предоставените документи да се обсъдят с председатели на НПС МДГЕ и НПС 

ВС и да се изпрати писмо до МОСВ, с копие до Сръбската камара на 

инженерите. Да се уточни възможността за създаване на експертен екип с 

международни членове за извършване на цялостна оценка на въздействието в 

районите на Босилеград, Кюстендил и Трекляно.  

 
По Т. 3 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. К. Проданов 

Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол, относно 

вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част 

„Конструктивна” на инвестиционните проекти. 

Инж. Проданов докладва, че на 16.01.2019 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 10 от всички 11 членове.  

Разгледани са заявленията на 12 кандидати, от които 4 нови кандидатури. 

Статистиката на кандидатите е следната София-област – 2, Стара Загора – 1, 

Хасково – 2, София-град – 8. По 10 от тях няма забележки. 

Инж. Проданов предложи на гласуване оправомощаване на 10-мата кандидати, 

упражняващи технически контрол на конструктивната част на 

инвестиционните проекти. 
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Гласували:  „За” – 24 

             „Против” – 0 

Решение: УС приема оправомощаване на 10-мата кандидати, упражняващи 

технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти. 

Премина се към обсъждане на особените случаи: 

 Инж. Пламен Маринов Ангелов, РК София-град – Да представи: 1. 

посочените в списъка -декларация проектирани обекти, допълнени с година на 

проектиране;                                                                         

2. Референция от лица, упражняващи ТК на някои от проектираните обекти, 

съгласно чл. 12 (4) т. 5 от Наредба №2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП;                                                           

3. Доказателства за 10 г. проектантски стаж, съгласно чл. 11 (1) т. 2 от Наредба 

№2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.  

Допълнително представените от инж. Пламен Ангелов документи да се внесат 

за разглеждане на следващото заседание на ЦКТК, което ще се проведе на 

20.03.2019 г. Ще бъде изпратено писмо за допълване на доказателства.  

Инж. Ангел Димитров Стоилов, РК Хасково – От РК Хасково са разгледали 

документите и излизат със заключение за продължаване на ТК. При 

разглеждане на документите на инж. Стоилов, които са представени, 

възникнаха някои въпроси относно заеманата в момента длъжност в община 

Хасково и посочените, в списъка декларация, обекти, на които е упражнявал 

технически контрол. С цел доизясняване на обстоятелствата, ЦКТК реши да 

пренасочи документите към Комисията по дисциплинарно производство. Инж. 

Проданов предложи председателя на КИИП със съдействието на адв. 

Драганова да подготви писмо до община Хасково за премахване на члена, 

който е в нарушение на ЗУТ от длъжностната характеристика на инж. Стоилов. 

След това темата бе дискутирана с участието на инж. Радев, инж. Димова, инж. 

Драгов, инж. Дочев. Инж. Каралеев предложи допълнителните документи, 

които не са разгледани от ЦКТК да бъдат обсъдени за окончателно решение 

по въпроса.  

Премина се към гласуване предложението ЦКТК да разгледа допълнително 

представените от инж. Ангел Стоилов документи и да се внесат за разглеждане 

на следващото заседание на ЦКТК, което ще се проведе на 20.03.2019 г. 

Гласували:  „За” – 26 

             „Против” – 1 

Решение: УС приема ЦКТК да разгледа допълнително представените от инж. 

Ангел Стоилов документи и да се внесат за разглеждане на следващото 

заседание на ЦКТК, което ще се проведе на 20.03.2019 г. 

  

Инж. Николчева подложи на гласуване предложението заседанието на КР за 

месец февруари да се измести от 12.02. на 19.02.2019 г.  

Гласували:  „За” – 26 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 0 
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Решение: УС приема заседанието на КР за месец февруари да се проведе на 

19.02.2019 г.  

 

Инж. Драгов съобщи, че е изпратил писмо по отношение на ТК до инж. 

Каралеев, с копие до инж. Проданов, инж. Крумов. От РК Стара Загора питат 

как упражняват ТК на I  и II категория обекти, защото в момента няма 

възможност за застраховане на I  и II категория обекти. Инж. Кордов изрази 

мнението си, че това е процес на договорка със застрахователя и всеки един 

застраховател има различни нива на застраховане като суми. Инж. Филипов 

прочете текст от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане 

в проектирането и строителството: Минималната застрахователна сума за 

лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на 

инвестиционен проект, за който не е извършена оценка за съответствие от 

консултант, е, както следва: 

1. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 100 000 лв.; 

2. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 50 000 

лв.; 

3. за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 35 000 лв. 

Инж. Николчева обясни, че Наредбата за условията и реда за задължителното 

застраховане в проектирането и строителството противоречи на ЗУТ и по този 

повод тя е изпратила писмо до МРРБ по времето на мин. Нанков, но не е 

получила отговор. Сега е подготвено друго писмо до МС с цел да се отстрани 

това противоречие. 

Инж. Каралеев допълни по отношение на Т.2 от дневния ред, инж. Кордов да 

запознае с проблемите за замърсяването на водите Сръбската камара на 

инженерите и да представи доклад.  

Инж. Каралеев предаде на инж. Балчев издадената книга на Румен Арсов 

„Канализационни мрежи и съоръжения“. 
 

По Т. 4 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Приемане на Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. март 2019 г. 

Инж. Каралеев информира, че Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. 

март 2019 г. е изпратен до всички членове на УС.  

Инж. Драгов предложи Т. 10 Определяне размерът на членския внос за 2020 г. 

Определяне размерът на процента на отчислението от членския внос за 

Националните професионални секции. Определяне размерът на процента на   

отчислението от членския внос от РК към ЦО. Приемане бюджета на КИИП за 

2019 г. да бъде редактирана.  

Неговото предложение е следното: Приемане бюджета на КИИП за 2019 г. 

Определяне размера на членския внос за 2020 г. Определяне размера на 

процента на отчисленията от членския внос за Националните професионални 

секции. Определяне размера на процента на отчисленията от членския внос от 

РК към ЦО. 

Инж. Кордов предложи да остане като последователност сегашния вариант, 

без да се променя. 
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Премина се към гласуване предложението на инж. Драгов, Т. 10 от Дневния 

ред на Общото събрание на КИИП, м. март 2019 г. да бъде: 1. Приемане 

бюджета на КИИП за 2019 г. 2. Определяне размера на членския внос за 2020 

г. 3. Определяне размера на процента на отчисленията от членския внос. 

Гласували:  „За” – 25 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 1 

Решение: УС приема Т. 10 от Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. 

март 2019 г. да бъде: 1. Приемане бюджета на КИИП за 2019 г. 2. Определяне 

размера на членския внос за 2020 г. 3. Определяне размера на процента на 

отчисленията. 

Инж. Каралеев предложи на гласуване целия дневен ред на Общото събрание 

на КИИП, м. март 2019 г. с направените промени. 

Гласували:  „За” – 26 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 0 

Решение: УС приема Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. март 

2019 г.  

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

Приемане на График за получаване на материалите от Общите събрания на 

Регионалните колегии в ЦО, в съответствие с датите за провеждане на ОС на 

РК. 

Инж. Каралеев съобщи, че всички са запознати с Графика за получаване на 

материалите от Общите събрания на Регионалните колегии в ЦО и предложи 

да се гласува приемането му.  

 Гласували:  „За” – 25 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 0 

Решение: УС приема Графика за получаване на материалите от Общите 

събрания на Регионалните колегии в ЦО, в съответствие с датите за 

провеждане на ОС на РК.  
 

По Т. 6 от дневния ред, докладва инж. Св. Николчева 

Приемане броя делегати на ОС/легитимност – по предложение на РК, 

преглед и обобщаване. 

Членовете на УС са запознати с таблицата за броя на делегатите на ОС. Има 

корекция в членовете на РК Пловдив, не са 1023, а 1053. Така общият брой 

делегати е 331. Премина се към гласуване за приемане на делегатите на ОС. 

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 0 

Решение: УС приема броят делегати на ОС да бъде 311/легитимност – по 

предложение на РК. 
По Т. 7 от дневния ред, докладва инж. А. Чипев 

Организация на ОС на КИИП. 
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Инж. Чипев запозна членовете на УС за организацията на ОС на КИИП. 

Събранието ще се проведе в Парк хотел „Москва“, като регистрацията ще 

започне в 08:15 часа. Гласуването по време на ОС ще се осъществи електронно. 

Ще се направи проба за електронно гласуване на УС на КИИП на 28.02.2019 

г. Инж. Кордов изрази мнение, че КИИП не е готова на този етап за такъв тип 

гласуване. Инж. Чипев информира, че ще има допълнително озвучаване, ще 

има издигнат подиум. Напомни да се направят контакти с фирми, които да 

представят дадени продукти с цел спонсориране.  

Инж. Каралеев предложи на гласуване предложената организацията на ОС на 

КИИП,  въвеждането на електронно гласуване за ОС на КИИП, както и пробно 

такова гласуване за УС през месец февруари, 2019 г.  

Гласували:  „За” – 27 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 1 

Решение: УС приема организацията на ОС на КИИП, въвеждането на 

електронно гласуване за ОС на КИИП, както и пробно такова гласуване за УС 

през месец февруари, 2019 г. 

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

Приемане решения за: 

 преиздаване на книга „II-ро преработено и допълнено издание на Ръководство 

по стоманобетон. Еврокод 2“, ръководител колектив проф. Русев, тираж 500 бр. 

 спонсориране преиздаването на книгата „Вътрешни газови мрежи и 

инсталации“, автор Александър Димитров - Писмо вх. № КИИП-ЦУ-

778/21.11.2018 г. 
 

Инж. Николчева запозна членовете на УС, че преиздаването на „Ръководство 

по стоманобетон. Еврокод 2“, с автори проф. Русев и проф. Кърджиев е 

изчерпано. От НПС КСС се предлага да се преиздадат 500 броя, тъй като има 

голям интерес към книгата, финансирането ще бъде в размер на около 16 000 

лева. Инж. Драгов попита кой ще финансира преиздаването и инж. Николчева 

отговори от бюджета на ЦО за 2019 г.  

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 0 

Решение: УС приема да се преиздаде „II-ро преработено и допълнено издание 

на Ръководство по стоманобетон. Еврокод 2“, ръководител колектив проф. 

Русев, тираж 500 бр. 

 

Инж. Николчева продължи с второто предложение за преиздаването на 

книгата „Вътрешни газови мрежи и инсталации“, автор Александър Димитров. 

Инж. Толев предложи преди да се гласува предложението,  изданието да бъде 

разгледано от председатели на НПС и след това да бъде взето решение. 

Гласували:  „За” – 26 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 0  
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Решение: УС приема да се отложи спонсорирането на преиздаването на 

книгата „Вътрешни газови мрежи и инсталации“ с автор Александър 

Димитров за преглед и становище от председатели  на НПС. 

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

Информация за проведената среща на председателите на НПС с 

ръководството на КИИП, проведена на 08.01.2019 г. 

Инж. Николчева информира за срещата на председателите на НПС с 

ръководството на КИИП, проведена на 08.01.2019 г. Тя е проведена с цел 

установяване на потребностите на НПС свързани с провеждането на обучения, 

конференции, издаване и осигуряване на нормативни документи. Взето е 

решение да бъдат изпращани предложения от председателите на НПС до 

30.01.2019 г. На срещата са се очертали две посоки на действие: 1. 

Организиране на национални срещи, за които да се отделят средства от 

бюджета на КИИП след представяне на план-сметка за всяко събитие и 2. 

Осигуряване на необходими средства за промени в нормативните документи, 

касаещи проектирането. Инж. Николчева запозна с предложенията от НПС. 

Национална професионална секция „КСС“ предлага преработване на Наредба 

РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. – 60 000 лева. Да се поднови договора с БИС за 

закупуване на 200 пакета от необходимите стандарти – 30 000 лева. 

Национална професионална секция „ЕАСТ“ предлага организиране на 

Конференция „Почти нулево енергийни сгради“ – 8000 лева. 

Национална професионална секция „МДГЕ“ предлага организиране и 

провеждане на Национална конференция на тема: „Опазване на подземните 

води от замърсяване и изтощаване“, Участие в Годишното отчетно събрание 

на НПС МДГЕ на представители от регионални колегии, които не са избрани 

за делегати на Общото събрание на КИИП, Оперативна дейност 

(командировки и канцеларски материали) – общо 8500 лева. 

Национална професионална секция „ВС“ предлага планиране и финансово 

обезпечаване на достойно възнаграждение съгласно „Методика за определяне 

размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от 

инженерите в инвестиционното проектиране“ и планиране на бюджет в 

рамките на 20 000 лева. Планиране и финансово обезпечаване на проект на 

„Норми за проектиране на канализационни системи“ (включващи ПСОВ). – 

30 000 лева. Предложените за планиране средства в рамките на 50 000 лева за 

2019 г. са 3% от общия приход на КИИП за 2018 г.  

Национална професионална секция „ОВКХТТГ“ предлага организиране на 

семинари на регионално и национално ниво – 7300 лева. 

Национална професионална секция „ТСТС“ предлага доста дълъг списък от 

нормативни документи, които имат нужда от актуализация. Предложенията 

ще бъдат разпратени. 

Национална професионална секция „ГПГ“ не са изпратили предложенията си. 

Национална професионална секция „ТЕХ“ предлага организиране на 

семинари, обучения – 7000/ 7500 лева. Също са представили дълъг списък с 

нормативни документи, които се нуждаят от актуализиране и проверка дали 
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все още са в сила. Инж. Кожухарова обясни, че най-вече това се отнася за 

„Машиностроене“.  

Инж. Попова добави, че от НПС „ЕАСТ“ също ще изпратят списък с 

нормативни документи. Предложи да се напише писмо до Министерствата и 

от всяко едно да върнат отговор кои нормативни документи са актуални.  

Инж. Николчева информира, че е сключен договор със „Сиела“ и е 

публикувана Наредба №2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП.  

Инж. Каралеев направи допълнение, че е разговарял с инж. Р. Иванов и 

необходимо отново да се проведе национален семинар „Добрата практика в 

проектирането по част „Електрическа“. Предложението е този семинар да се 

проведе в РК Плевен и в него да бъдат заложени теми за BIM проектиране, 

както и за почти нулево енергийни сгради.  

Инж. Парлъкова сподели за проблем свързан с цитиране на  стандарти, които 

не са действащи и попитам как може да бъдат използвани пакетите със 

стандарти. Инж. Николчева поясни, че ще бъде направено проучване  в тази 

посока. Инж. Попова добави, че има стандарти, които са на английски език и 

няма парични средства за техния превод.  

Инж. Николчева помоли председателите на НПС да изпратят лично на нея 

писмо относно темата за стандартите.  
 

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

Предложение за партньорство от Иноцентър България. 

Инж. Каралеев даде информация за основните участници в „Иноцентър“: 

Асарел Медет, Център за градска мобилност, Майкрософт, Асоциация на 

индустриалния капитал, Българска агенция за инвестиции, Българска 

асоциация за управление на проекти в строителството и т.н.  

Инж. Каралеев съобщи за проведена среща на 16.01.2019 г. с „Иноцентър“ 

България. Основната задача е подпомагането на българските индустриални 

предприятия за цифровизацията към Индустрия 4.0.  Инж. Николчева поясни, 

че „Иноцентър“ е отворена общност от университети, научни институти, 

фирми от индустрията и от страна на КИИП не се изискват никакви средства.  

Инж. Каралеев предложи на гласуване предложението за партньорство с 

„Иноцентър“ България. 

Гласували:  „За” – 26 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 0  

Решение: УС приема предложението за партньорство с „Иноцентър“ 

България. 

 

Инж. Драгов повдигна въпроса за броя делегатите на НПС и инж. Николчева 

обясни, че този въпрос ще бъде обсъден на УС през месец февруари, 2019 г. 

Инж. Каралеев се обърна към РК, че в Графика за ОС на РК, всяка една РК 

трябва да изпрати до ЦО броя на делегатите си към НПС. 
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По Т. 11 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. 

Каралеев 

Информация за 17-то ОС на КАБ, 30.11 – 01.12.2018 г. 

Инж. Каралеев запозна присъстващите с материала за ОС на КАБ, който е 

изпратен до всички. Отбеляза формулата за разпределение на приходите от 

членски внос приета на 17 ОС на КАБ. Годишните вноски са разпределени към 

ЦО от членство на 100 %, от ОПП на 60 %  и от ППП на 60%. 

ОТ КАБ посочват още: От избраните и потвърдили делегати се явиха и 

регистрираха 382. Всички, които не се явиха  и не се обадиха една седмица 

предварително, за да не се плащат стаите и храната им, дължат на КАБ тези 

разходи. 

Инж. Каралеев припомни, че съответната РК плаща разходите на свои 

делегати, които са заявили участие, но не присъстват на ОС или мероприятие.  

КАБ са приели Методика за участие на членовете на КАБ в обществени 

поръчки в областта на устройственото планиране и инвестиционно 

проектиране. В нея са включени критерий за преценка на условията за участие 

в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и 

инвестиционно проектиране; Действия на КАБ при наличие на неприемливи 

условия за участие в процедура за обществени поръчки в областта на 

устройственото планиране и инвестиционно проектиране; Санкции.  

 Инж. Аврамов каза, че се е запознал с приетата Методика на КАБ и смята, че 

КИИП трябва да се присъедини и да търси своите права. Инж. Каралеев 

съобщи, че Методиката за участие на членовете на КАБ в обществени поръчки 

в областта на устройственото планиране и инвестиционно проектиране ще 

бъде изпратена да бъде обсъдена на ОС на НПС. Инж. Кордов припомни, че от 

РК София-град са инициирали съставянето на такава Методика, но в КИИП не 

се е обсъждало това. Отбеляза се, че не може една организация да се сравнява 

с друга, всяка има свои определени специфики.  
 

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

Предложение за сключване на рамков договор за сътрудничество с 

Международна инженерна академия (МИА). 

Инж. Каралеев информира за постъпилото предложение за сключване на 

рамков договор за сътрудничество с Международна инженерна академия 

(МИА), което е разпратено до членовете на УС. В него от страна на КИИП 

няма финансови задължения. Инж. Толев посочи, че договорът трябва да бъде 

преведен и на български език.  

Премина се към гласуване на предложението. 

Гласували:  „За” – 28 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 0  

Решение: УС приема предложението за сключване на рамков договор за 

сътрудничество с Международна инженерна академия /МИА/, като бъде 

преведен и на български език. 
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Инж. Аврамов каза, че държи да се гласува дали КИИП се присъединява към 

Методиката за участие на членовете на КАБ в обществени поръчки в областта 

на устройственото планиране и инвестиционно проектиране или ще създадена 

своя собствена. Инж. Каралеев отбеляза, че документът е раздаван на всеки 

член на КАБ, който си получава удостоверението и по този начин се задължава 

да го спазва. Инж. Крумов заяви, че работата по Методиката трябва да бъде 

съвместно с КАБ. Инж. Дочев добави, че инж. Кордов трябва да участва с 

подготвената от него Методика. 

Премина се към гласуване. 

Гласували:  „За” – 25 

             „Против” – 0 

                       „Въздържали се“ – 0  

Решение: УС приема да се изпрати Методиката за участие на членовете на 

КАБ в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране до НПС. До средата на месец февруари 2019 г. 

да се организира среща с председателите на НПС и председателя на РК София-

град инж. Г. Кордов. Да се използва и Методиката на инж. Кордов. Да бъде 

уточнено с КАБ кога да бъдат представени предложенията на КИИП.  

 
По Т. 13 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. И. Банов 

Инж. Банов запозна УС с решенията от заседанието на КС на 25.01.2019 г. 

 

По Т. 14 от предварително обявения дневен ред, докладва инж. Ив. Каралеев 

Разни 

Инж. Каралеев отбеляза следните неща: 

- Молба за сътрудничество и подкрепа за организирането на доброволчески 

лагер, по време на който ще се проведат консервационно-реставрационни 

дейности на част от Раннохристиянска базилика, намираща се на територията 

на укрепения град „Палматис“ в село Оногур, община Тервел, област Добрич. 

Всички РК, които могат да подпомогнат това дело да се осъществи; 

- Сдружение за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе предлага за 

изграждането на монумента да се осигури сума около 150 000 лева. Нека всяка 

РК да направи дарение. ЦО предвижда да дари сума в размер до 1000 - 1500 

лева; 

- Изпратено е писмо от Зам.-мин. Н. Нанков до КИИП, КАБ, ДНСК.  

Препоръчва се да се извърши ревизия на ЗКАИИП и ЗУТ с цел възложителите 

да могат да правят информиран избор на проектантски услуги, както по 

информиран избор на фирма – консултант и строителен надзор. Да се осигури 

по-лесно изплащане на щетите от застраховките на Проектанта и Консултанта. 

Изплащането на обезщетения от застрахователите и техния размер да бъдат 

достъпни за възложителите, отново с цел информиран избор. 

- От застраховките на тези услуги, което да се приеме за препоръчителното 

поведение, а рисковете, определяни от застрахователите, да са част от ново 

законодателство в областта на проектирането и строителството в рамките на 

организираната Национална среща на главните архитекти и експертите по 
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устройствено планиране от общините. Ако има предложения във връзка с това 

писмо, те да бъдат изпратени до ЦО; 

- КИИП ще участва на Архитектурно-строителната седмица, която ще се 

проведе на 6, 7, 8 март, 2019 г. в Интер Експо Център.  

- Инж. Филипов предложи препоръките за информиран избор да влязат за 

обсъждане в групата за Стратегията на КИИП. 

 

Заседанието приключи в 16:10 часа. 

 

 

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

  инж. Иван Каралеев                               Моника Златинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение на заседанието на УС бяха взети следните  

решения: 
 

1. УС приема установения дневен ред с направените промени.  

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

вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са 34 на брой с решение 

„ДА”. (Виж Приложения, стр.22) 

3. УС приема 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 109 на брой с решение „ДА”. (Виж Приложения, стр.23-24) 
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4. УС приема отказ за вписване в регистрите на проектанти с     ППП на инж. 

Кирил Стоянов Бажлеков, рег. № 29220, на основание чл. 7, ал. 5, т. 1 от 

ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

5. УС приема възстановяване на членство на инж. Соня Атанасова 

Каражекова, рег. № 41562 

6. УС приема отказ за вписване в регистрите на проектанти с ОПП на инж. 

Валентин Василев Въжаров, рег. № 35160, съгласно чл. 229 от ЗУТ, чл. 3, 

ал. 2 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите 

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

7. УС приема вписване в регистрите на проектанти с ППП на инж. Николай 

Иванов Прасков, рег. № 05910. 

8. УС присъжда ППП на инж. Милко Филипов Янчев, рег. № 14027, по част 

„Транспортно планиране и проектиране, организация и безопасност на 

движението и временна организация и безопасност на движението“.  

9. УС присъжда ППП на инж. Кирил Филипов Янчев, рег. № 14028, по част 

„Транспортно планиране и проектиране, организация и безопасност на 

движението и временна организация и безопасност на движението“.  

10. УС присъжда ППП на инж. Красимира Кунева Кирилова, рег. № 14059, по 

част „Транспортно планиране и проектиране, организация и безопасност на 

движението и временна организация и безопасност на движението“.  

11. УС приема се вписване  в регистрите на проектанти с ППП на инж. 

Емануил Емануилов Виденов, рег. № 43005. 

12. УС приема Табл. 1.4 в са отразени предложенията от КР до УС за 

възстановяване на вписване в регистъра за ОПП и ППП.  

13. УС приема Табл. 1.4 за вписване на „Графити“ ООД, рег. № 0413ПБ, в 

регистрите на КИИП. 

14. УС приема вписване в регистрите на проектанти с ОПП на инж. Недялка 

Косева Стайкова, рег. № 40076. 

15. УС подкрепя изложеното от инж. Куманов. Предлага предоставените 

документи да се обсъдят с председатели на НПС МДГЕ и НПС ВС и да се 

изпрати писмо до МОСВ, с копие до Сръбската камара на инженерите. Да 

се уточни възможността за създаване на експертен екип с международни 

членове за извършване на цялостна оценка на въздействието в районите на 

Босилеград, Кюстендил и Трекляно.  

16. УС приема оправомощаване на 10-мата кандидати, упражняващи 

технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти. 

17. УС приема ЦКТК да разгледа допълнително представените от инж. Ангел 

Стоилов документи и да се внесат за разглеждане на следващото заседание 

на ЦКТК, което ще се проведе на 20.03.2019 г. 

18. УС приема заседанието на КР за месец февруари да се проведе на 

19.02.2019 г.  

19. УС приема Т. 10 от Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. март 

2019 г. да бъде: 1. Приемане бюджета на КИИП за 2019 г. 2. Определяне 

размера на членския внос за 2020 г. 3. Определяне размера на процента на 

отчисленията. 

20. УС приема Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. март 2019 г.  
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21. УС приема Графика за получаване на материалите от Общите събрания на 

Регионалните колегии в ЦО, в съответствие с датите за провеждане на ОС 

на РК. 

22. УС приема броят делегати на ОС да бъде 331/легитимност – по 

предложение на РК. 

23. УС приема организацията на ОС на КИИП, въвеждането на електронно 

гласуване за ОС на КИИП, както и пробно такова гласуване за УС през 

месец февруари, 2019 г. 

24. УС приема да се преиздаде „II-ро преработено и допълнено издание на 

Ръководство по стоманобетон. Еврокод 2“, ръководител колектив проф. 

Русев, тираж 500 бр. 

25. УС приема да се отложи спонсорирането на преиздаването на книгата 

„Вътрешни газови мрежи и инсталации“ с автор Александър Димитров за 

преглед и становище от председатели  на НПС. 

26. УС приема предложението за партньорство с „Иноцентър“ България. 

27. УС приема предложението за сключване на рамков договор за 

сътрудничество с Международна инженерна академия /МИА/ като бъде 

преведен и на български език. 

28. УС приема да се изпрати Методиката за участие на членовете на КАБ в 

обществени поръчки в областта на устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране до НПС. До средата на месец февруари 2019 

г. да се организира среща с председателите на НПС и председателя на РК 

София-град инж. Г. Кордов. Да се използва и Методиката на инж. Кордов. 

Да бъде уточнено с КАБ кога да бъдат представени предложенията на 

КИИП.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция РК ПП 
Решени

е 
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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 
Решен

ие 

1.  16392 Елена Михайлова Михайлова м КСС Варна ОПП Да 

2.  16389 Костадин Иванов Накев м КСС Варна ОПП Да 

3.  16390 Милена Живкова Петкова м ЕАСТ Варна ОПП Да 

4.  16393 Николай Любомиров Николов м ГПГ Варна ОПП Да 

5.  16388 Радослав Стоянов Стефанов м КСС Варна ОПП Да 

6.  16391 Робертина Руменова Петрова м КСС Варна ОПП Да 

7.  16395 Росица Николаева Русева-Янкова м ГПГ Варна ОПП Да 

8.  16396 Силвия Красимирова Пешева м ТСТС Варна ОПП Да 

1.  20037 Маргарита Любомирова Аврамова м КСС Габрово ППП Да 

2.  26069 Красимира Христова Павлова м КСС Пазарджик ППП Да 

3.  26072 Теодора Михайлова Опълченска м

м 
ВС Пазарджик ППП Да 

4.  27028 Валентин Владимиров Петков м ТЕХ Перник ППП Да 

5.  11122 Любомир Радославов Славчев м КСС Пловдив ППП Да 

6.  12503 Слави Иванов Манджуков м ГПГ Смолян ППП Да 

7.  43006 Александър Николов Станков м ОВКХТТГ София - град ППП Да 

8.  42661 Валентин Християнов Стоянов м ТЕХ София - град ППП Да 

9.  08235 Ваня Янкова Богатинова м ВС София - град ППП Да 

10.  42992 Вихър Лъчезаров Комаров м ЕАСТ София - град ППП Да 

11.  42527 Георги Димитров Семерджиев м ЕАСТ София - град ППП Да 

12.  43010 Георги Станимиров Димитров м ЕАСТ София - град ППП Да 

13.  43001 Деница Атанасова Манолова м КСС София - град ППП Да 

14.  42528 Иво Цветанов Иванов м ЕАСТ София - град ППП Да 

15.  42585 Николай Митков Баръмов м КСС София - град ППП Да 

16.  09676 Петър Димитров Георгиев м ТЕХ София - град ППП Да 

17.  42978 Светослав Росенов Неделчев м КСС София - град ППП Да 

18.  
42404 

Христина Божидарова Григорова-

Томова 

м

м 
МДГЕ София - град 

ППП 
Да 

19.  35110 Адриана Валериева Таскова м КСС София - област ППП Да 

20.  35163 Бистра Огнянова Ганчева м КСС София - област ППП Да 

21.  35073 Георги Димитров Маринков м ТСТС София - област ППП Да 

22.  35162 Симеон Делянов Бояджиев м ВС София - област ППП Да 

23.  35130 Славина Петрова Чапкънова м ВС София - област ППП Да 

24.  
36134 

Деница Илиянова Ирманова-

Бонева 
м ГПГ Стара Загора ППП Да 

25.  36182 Лора Николаева Малчева м ВС Стара Загора ППП Да 

26.  36227 Пламен Галинтинов Митев м ГПГ Стара Загора ППП Да 

27.  38086 Божена Янкова Здравкова м КСС Хасково ППП Да 

28.  42600 Никола Иванов Колев м ВС Хасково ППП Да 

29.  38149 Калоян Ангелов Ангелов м ВС Хасково ППП Да 

30.  38079 Надя Георгиева Германова м ГПГ Хасково ППП Да 

31.  39031 Валя Томова Евтимова м ВС Шумен ППП Да 

32.  
39073 

Теодора Чавдарова Борисова-

Методиева 

м 
ГПГ Шумен ППП Да 

33.  39076 Христина Иванова Христова м ГПГ Шумен ППП Да 

34.  16245 Светлана Рускова Дафова м КСС Шумен  ППП Да 
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9.  17125 Денчо Ламбев Илиев м ГПГ Велико Търново ОПП Да 

10.  17126 Калоян Михайлов Христов м КСС Велико Търново ОПП Да 

11.  21019 Йордан Иванов Йорданов м ГПГ Добрич ОПП Да 

12.  21018 Михаил Веселинов Божуров м ГПГ Добрич ОПП Да 

13.  21020 Явор Валериев Карагеоргиев м КСС Добрич ОПП Да 

14.  22094 Зоя Младенова Манева м ЕАСТ Кърджали ОПП Да 

15.  22096 Мариан Светлев Бояджиев м ВС Кърджали ОПП Да 

16.  22095 Нурай Мустафа Янък м ГПГ Кърджали ОПП Да 

17.  24050 Илия Цанков Маринов м ГПГ Ловеч ОПП Да 

18.  24048 Илиян Димитров Джобов м МДГЕ Ловеч ОПП Да 

19.  24049 Милослав Неделчев Кацаров м МДГЕ Ловеч ОПП Да 

20.  26109 Ваньо Димитров Тошкин м ВС-ПБ Пазарджик ОПП Да 

21.  26108 Димитър Георгиев Пелтеков м ВС-ПБ Пазарджик ОПП Да 

22.  26110 Иван Стоянов Димков м ЕАСТ Пазарджик ОПП Да 

23.  26114 
Ирен Исмаилова Караджова - 

Казалиева 

м 
ТЕХ Пазарджик ОПП Да 

24.  26113 Никола Атанасов Ланков м КСС Пазарджик ОПП Да 

25.  26112 Никола Петров Туртов м ЕАСТ Пазарджик ОПП Да 

26.  26111 Стоян Рангелов Узунов м ЕАСТ Пазарджик ОПП Да 

27.  28078 Марина Йорданова Кръстева м ГПГ Плевен ОПП Да 

28.  29350 Божидар Кирилов Шильов м КСС Пловдив ОПП Да 

29.  29347 
Габриела Светославова 

Симеонова 

м 
ГПГ Пловдив 

ОПП 
Да 

30.  29344 Димитър Николаев Йорданов м ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

31.  29353 Йордан Николов Николов м ГПГ Пловдив ОПП Да 

32.  29343 Костадин Стоянов Стоянов м ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

33.  29351 Любка Валериева Делийска м ГПГ Пловдив ОПП Да 

34.  29345 Любомир Минчев Цуцов м ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

35.  29352 Мария Ангелова Аврамова м ГПГ Пловдив ОПП Да 

36.  29348 Пламен Иванов Мутафчийски м КСС Пловдив ОПП Да 

37.  29346 Радостина Николаева Праскова м ТСТС Пловдив ОПП Да 

38.  29349 Христо Стоянов Стоянов м КСС Пловдив ОПП Да 

39.  31084 Вихрен Кръстилов Добрев м ЕАСТ Русе ОПП Да 

40.  11351 Румен Иванов Кюмюрджиев м ЕАСТ Силистра ОПП Да 

41.  43013 Васил Георгиев Керин м КСС София - град ОПП Да 

42.  43007 Виолета Йорданова Добрева м ТСТС София - град ОПП Да 

43.  43014 Владимир Алексеев Гоцев м ГПГ София - град ОПП Да 

44.  43009 Деян Павликов Хаустов м ТЕХ София - град ОПП Да 

45.  43012 Джамал Мехмедов Налбантов м КСС София - град ОПП Да 

46.  43002 Добрин Веселинов Петков м ГПГ София - град ОПП Да 

47.  42995 Елена Маркова Илиева м ТЕХ София - град ОПП Да 

48.  43017 Еница Данаилова Енчева м КСС София - град ОПП Да 

49.  42998 Кирил Божидаров Кирилов м ЕАСТ София - град ОПП Да 

50.  43003 Мирослав Димитров Дженков м ВС София - град ОПП Да 

51.  10427 Пламен Маринов Ангелов м ТСТС София - град ОПП Да 

52.  43004 Цветозар Пламенов Филипов м ТЕХ София - град ОПП Да 

53.  35164 Георги Владимиров Сайменов м ГПГ София - област ОПП Да 

54.  35165 Добри Михайлов Манолов м ЕАСТ София - област ОПП Да 

55.  35161 Мариела Михайлова Василева м МДГЕ София - област ОПП Да 

56.  35158 Наташа Кирилова Ангелова м КСС София - област ОПП Да 

57.  35166 Рафаил Николаев Рафаилов м КСС София - област ОПП Да 

58.  36225 Ваня Петкова Петкова м КСС Стара Загора ОПП Да 

59.  36226 Галина Костадинова Караджова м МДГЕ Стара Загора ОПП Да 

60.  36224 
Магдалена Станиславова 

Симеонова 
м КСС-ОИС Стара Загора ОПП Да 

61.  38151 Ангел Георгиев Славов м ЕАСТ Хасково ОПП Да 

62.  38150 Веселина Златкова Василева м МДГЕ Хасково ОПП Да 

63.  38152 Еленка Миланова Петрова м ЕАСТ Хасково ОПП Да 

64.  38153 Сийка Райкова Димитрова м ТЕХ Хасково ОПП Да 

65.  01963БЧ Алек Велинов Стоичков м ТЕХ ЦУ ОПП Да 

66.  01937БЧ Ана Благоева Минковска м КСС ЦУ ОПП Да 

67.  01962БЧ Андреан Георгиев Паронов м ТСТС ЦУ ОПП Да 
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68.  01947БЧ Андрей Стойчев Стойчев м ВС ЦУ ОПП Да 

69.  01930БЧ Анна Тодорова Яйцарова м ТЕХ ЦУ ОПП Да 

70.  01938БЧ Антонина Иванова Балевска м ВС ЦУ ОПП Да 

71.  01944БЧ Атанаска Ангелова Рангелова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

72.  01955БЧ Атанаска Атанасова Панева м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

73.  01931БЧ Велик Огнянов Танушев м ГПГ ЦУ ОПП Да 

74.  01941БЧ Велислава Бориславова Пенчева м ГПГ ЦУ ОПП Да 

75.  01954БЧ Веселина Калинова Янкова м ВС ЦУ ОПП Да 

76.  01952БЧ Владимир Валериев Крумов м ОВКХТТГ ЦУ ОПП Да 

77.  01953БЧ Георги Ангелов Почекански м ГПГ ЦУ ОПП Да 

78.  01946БЧ Деница Валентинова Янкова м КСС ЦУ ОПП Да 

79.  01932БЧ Димитър Николаев Бялков м ВС ЦУ ОПП Да 

80.  01928БЧ Емил Валентинов Петров м ВС ЦУ ОПП Да 

81.  01939БЧ Златина Динкова Манова м КСС ЦУ ОПП Да 

82.  01965БЧ Ива Георгиева Петрова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

83.  01951БЧ Ива Николова Донева м ГПГ ЦУ ОПП Да 

84.  01969БЧ Ивайло Веселинов Щерев м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

85.  01929БЧ Илия Георгиев Узунов м ТСТС ЦУ ОПП Да 

86.  01958БЧ Катерина Илиянова Николова м ТЕХ ЦУ ОПП Да 

87.  01933БЧ Катина Красимирова Стефанова м КСС ЦУ ОПП Да 

88.  01936БЧ Мадлена Георгиева Иванова м ТСТС ЦУ ОПП Да 

89.  01961БЧ Марио Иванов Иванов м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

90.  01968БЧ Мирослав Ивов Дилчовски м ГПГ ЦУ ОПП Да 

91.  01967БЧ Мирослав Христов Христов м ГПГ ЦУ ОПП Да 

92.  01964БЧ Наталия Здравчева Веселинова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

93.  01935БЧ Николай Добринов Денев м ГПГ ЦУ ОПП Да 

94.  01926БЧ Нона Даринова Мандова м ВС ЦУ ОПП Да 

95.  01957БЧ Петра Николова Калчева м КСС ЦУ ОПП Да 

96.  01945БЧ Петър Дойчинов Дойчинов м КСС ЦУ ОПП Да 

97.  01960БЧ Пламена Младенова Димова м КСС ЦУ ОПП Да 

98.  01956БЧ Пламена Николова Марина м КСС ЦУ ОПП Да 

99.  01943БЧ Станислава Руменова Димитрова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

100.  01940БЧ Стоян Иванов Мишев м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

101.  01934БЧ Стоян Николаев Дончев м КСС ЦУ ОПП Да 

102.  01927БЧ Теменужка Бисерова Игнатова м ВС ЦУ ОПП Да 

103.  01950БЧ Теодор Стефанов Сираков м ГПГ ЦУ ОПП Да 

104.  01949БЧ 
Тереза Владимирова 

Владимирова 
м КСС ЦУ 

ОПП 
Да 

105.  01948БЧ Христо Стефанов Статев м КСС ЦУ ОПП Да 

106.  01966БЧ Цветан Венциславов Колев м ТСТС ЦУ ОПП Да 

107.  01942БЧ Цветелина Емилова Ковачева м ВС ЦУ ОПП Да 

108.  01959БЧ Яница Колева Янкова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

109.  40066 Мирослав Димитров Ишкитиев м ОВКХТТГ Ямбол ОПП Да 



 

 

 

 


