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 ПРОТОКОЛ № 154 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.02.2019 г. 

Днес, 28.02.2019 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Централния офис на КИИП 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 

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 
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По Устав, със съвещателен глас, 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 38 от 39 членове на УС с право на глас.  

От заседанието отсъстваше: инж. Стефко Драгов – Председател на РК Стара Загора.  

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 – 28.02.2019г. – ЦО на КИИП,  начало 10:00 ч: 

1. Приемане  часа за провеждане на УС на 29 март 2019 г. 

Докладва: инж. А. Чипев  

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. Запознаване с Регламента за работа на ОС на КИИП, 2019 г. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

4. Запознаване с предложения за промяна на текстове в Устава, приети от КНА. 

Докладва: инж. Св. Николчева  

5. Гласуване на Инструкция за финансовата организация на КИИП, раздели 1 и 2, приета от КА. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

6. Представяне на предложение от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по случая на 

инж. Ралица Панчева. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

7. Предложение на НПС ГПГ за включване на КИИП като съорганизатор в Генерална асамблея 

на CLGE, 21-23 март 2019 г. и финансова подкрепа в размер на 2000 лв. за обезпечаване на 

организационната дейност. 

Докладва: инж. Н. Главинчев 

8. Информация за постъпилите предложения за промени на Правилника за работа на 

техническите експертни съвети. 

Докладва: инж. Св. Николчева  

9. Информация за проведената среща на председателите на НПС по повод обсъждане на Методика 

за участие на членове на КАБ в ОП в областта на устройственото планиране и инвестиционното 

проектиране. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

10. Представяне на решенията от заседанието на КДП на 21.02.2019 г.  

Докладва: инж. Ст. Боснев 

11. Запознаване с решенията от заседанието на КС на 22.02.2019 г.  

Докладва: инж. Ив. Банов 

12. Разни. 
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При наличието на кворум в 10:00 часа инж. Иван Каралеев откри заседанието на УС на 

КИИП и съобщи, че адв. Драганова няма да присъства поради здравословни проблеми.  

Инж. Чипев уведоми присъстващите, че на това заседание ще се проведе демонстрация 

на електронно гласуване на: дневния ред, т. 1 от дневния ред, от т.2 - табл. 1.1 и табл. 

1.2. 

След като той разясни механизма на електронното гласуване, бяха раздадени 

съответните устройства.  

Инж. Банов помоли, поради неотложни ангажименти, т. 11, по която той трябва да 

докладва да се изтегли като т. 3. 

Премина се към гласуване на дневния ред с направеното разместване:  

1. Приемане  часа за провеждане на УС на 29 март 2019 г. 

Докладва: инж. А. Чипев  

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. Запознаване с решенията от заседанието на КС на 22.02.2019 г.  

Докладва: инж. Ив. Банов 

4. Запознаване с Регламента за работа на ОС на КИИП, 2019 г. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

5. Запознаване с предложения за промяна на текстове в Устава, приети от КНА. 

Докладва: инж. Св. Николчева  

6. Гласуване на Инструкция за финансовата организация на КИИП, раздели 1 и 2, приета от КА. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

7. Представяне на предложение от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по случая на 

инж. Ралица Панчева. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

8. Предложение на НПС ГПГ за включване на КИИП като съорганизатор в Генерална асамблея 

на CLGE, 21-23 март 2019 г. и финансова подкрепа в размер на 2000 лв. за обезпечаване на 

организационната дейност. 

Докладва: инж. Н. Главинчев 

9. Информация за постъпилите предложения за промени на Правилника за работа на 

техническите експертни съвети. 

Докладва: инж. Св. Николчева  

10. Информация за проведената среща на председателите на НПС по повод обсъждане на Методика 

за участие на членове на КАБ в ОП в областта на устройственото планиране и инвестиционното 

проектиране. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

11. Представяне на решенията от заседанието на КДП на 21.02.2019 г.  

Докладва: инж. Ст. Боснев 

12. Разни. 

Гласували:   „За” – 18 

             „Против” – 5 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 от дневния ред: Приемане  часа за провеждане на УС на 29 март 2019г. 
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Направиха се две предложения: 

Начало на заседанието на УС на 29 март 2019г. – 10:00 часа 

Гласували:   „За” – 7 

            „Против” – 21 

Предложението за 10:00 часа не се приема. 

Начало на заседанието на УС на 29 март 2019г. – 14:00 часа 

Гласували:   „За” – 23 

            „Против” – 5 

Предложението за 14:00 часа се приема. 

По 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. 

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

на 19.02.2019 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за 

проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 169. 

Общият брой на разгледаните заявления от КР е 169. 

От тях:  57 броя за ППП 

            112 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП: 162 

     51 броя за ППП  

            111 броя за ОПП, в това число  28 броя проектанти без членство 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 46 

на брой с решение „ДА”. (Виж Приложението)  

Гласували:   „За” – 29 

                „Против” – 0 

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

вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  46 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 107 на брой с решение „ДА” (Виж Приложението). 

Гласували:  „За” – 31 

               „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 107 

на брой с решение „ДА”.  

С това приключи електронното гласуване. 
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Последваха коментари и предложения, свързани с него. В дискусията участваха инж. 

Кордов, инж. Дочев, инж. Николчева, инж. Чипев и др. 

Инж. Белчев предложи на ОС устройствата да се раздават заедно с делегатските карти 

като по този начин се постигне персонализиране на гласуването. 

Премина се към гласуване предложението на инж. Белчев. 

Гласували:  „За” – 28 

               „Против” – 2 

               „Въздържали се” – 2 

Решение: На ОС устройствата за електронното гласуване да се раздават заедно с 

делегатските карти, като така се постига персонализиране на вота. 

След приключване на гласуването, инж. Каралеев обърна внимание, че съществуват 

различия между предварително договореното с фирмата, обслужваща електронното 

гласуване и реалната демонстрация: различни падове, различно организирани 

слайдове, липса на таймер на екрана, отчитащ начало и край на времето за гласуване и 

др. 

Представителите на фирмата за електронното гласуване напуснаха заседанието в 11:15 

часа. 

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. Васил Петров Банчев, рег. № 29253, РК Пловдив, секция ЕАСТ, 

кандидатства за ППП. РК е предложила отказ с протокол 2/29.01.2019 г. на основание 

чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност и чл. 7, ал. 5, т. 1 от 

ЗКАИИП. КР е потвърдила отказа на това основание с добавянето и на чл. 13 от 

ЗКАИИП. Инж. Банчев има ОПП от 2016 г. Работи на трудов договор в IVN България 

на длъжност ел. монтьор-проектант с НКПД, съответстващ за средно образование, 

което не отговаря на изискванията в Наредба № 2 

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

инж. Васил Петров Банчев, рег. № 29253, секция ЕАСТ, РК Пловдив на основание 

чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП, чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП, в съответствие с чл. 13 от 

ЗКАИИП.  

Гласували:  „За” – 35 

               „Против” – 0 

Решението се приема. 

 Инж. Димитър Василев Арнаудов, рег. № 16278, РК Варна, секция КСС, 

кандидатства за ППП. Становището на КР е, че анкетната карта не съответства на 

трудовата книжка. Да представи обекти за всяка една от последните 4 години.  За 

допълване. 
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 Инж. Ибрахим Ахмед Мемиш, рег. № 30020, РК Разград, секция КСС 

кандидатства за ППП. РК е одобрила кандидата. КР е дала отказ на основание чл. 4, ал. 

7 от Устава на КИИП – лицето е осъдено с неизтекла присъда. След внимателно 

разглеждане на съдебното решение се е установило, че има споразумение на страните  

и съгласно чл. 37, ал. 1, т.т. 6 и 7 от НК инж. Мемиш има право да заема длъжността, 

на която е назначен и да упражнява професията.  

След приключване на обсъжданията, в които взеха участие инж. Дочев, инж. Чипев, 

инж. Николчева, инж. Кордов поиска да се уточни дали престъплението е от общ или 

частен характер. 

Инж. Толев предложи, до пълното изясняване на този казус, приемането на решение да 

се отложи за следващия УС. 

Предложение за решение: Приемането на решение за вписване в регистъра за ППП 

на инж. Ибрахим Ахмед Мемиш се отлага за следващото заседание на УС. 

Гласували:  „За” – 29 

               „Против” – 2  

Решението се приема. 

 Инж. Силвия Стоянова Мустакова, рег. № 43015, РК София-град, секция 

КСС, кандидатства за ППП. РК предлага отказ съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2 и 

чл.4, ал. 5, т. 1 от Устава на КИИП. Решението на КР е да се отложи за допълване като 

инж. Мустакова, на основание чл. 5, ал. 4, т. 2Б от Наредба № 2, да представи минимум 

2 проекта, изработени от нея.  

Инж. Чипев направи някои допълнения:  Инж. Мустакова има ОПП от 2013 г. 

Назначена е по трудов договор на длъжност „техник“ т.е. попада към изискванията за 

4 г. проектантски стаж на свободна практика. Към подадените документи е приложила 

една декларация „Информационно Приложение 6“ от проектант с ППП за 2016 г., 2017 

г. и 2018 г. и втора Декларация – от друг проектант с ППП за 2013, 2014, 2015 и 2016 

години. Остава За допълване. 

 Инж. Ефтимия Стоилова Вулджева, рег. № 02897, РК Пловдив, секция ТЕХ, 

кандидатства за втора ППП по част „Технология на предприятия за енергийна и 

добивна промишленост, управление и третиране на отпадъците и обработка на водите 

и въздуха“. Инж. Вулджева притежава ППП по част „Екология и рекултивация на 

терени“. РК предлага отказ съгласно чл. 1, ал. 3 от Наредба № 2 поради липса на 

необходим образователен ценз. КР потвърждава решението на РК. 

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

част „Технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, 

управление и третиране на отпадъците и обработка на водите и въздуха“ на инж. 

Ефтимия Стоилова Вулджева, рег. № 02897, РК Пловдив на основание чл. 1, ал. 3 

от Наредба № 2 и в съответствие с чл. 229 от ЗУТ и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Гласували:  „За” – 33 

               „Против” – 0 

Решението се приема. 
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 Инж. Ангел Сотиров Стоянов, рег. № 36127, РК Стара Загора, секциа ТЕХ, 

кандидатства за ППП. Решението на КР е кандидатът да допълни представените 

документи с декларация, съгласно Информационно приложение 6.  За допълване. 

 Инж. Михаил Атанасов Михайлов, рег. № 43041, РК София-град, секциа 

ОВКХТТГ, кандидатства за ОПП. Тук случаят е особен. Инж. Михайлов притежава 

диплома от ВМГИ по специалност „Механизация и електрификация на мините“, с ПК 

„миненинженер – електромеханик“.Той е професор по научна специалност „техника на 

безопасност на труда и противопожарна техника“ в МГУ. Има множество 

вентилационни изследвания и измервания в областа на тунелите. 

Решението на КР е отказ на  основание чл. 1, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Наредба №2 и в 

съответствие с чл. 229 от ЗУТ. 

В заявлението си инж. Михайлов изрично е записал, че кандидатства само за част 

„вентилация“. 

При обсъждането се оформиха две мнения: Едното – да се присъди ОПП на инж. 

Михайлов, поддържано от инж. Кордов, инж. Бойчев, инж. Белчев, инж. Рангелов, инж. 

Видев, инж. Каралеев и второто – да му се откаже ОПП, подкрепено от инж. Банов, 

инж. Аврамов. 

Инж. Проданов предложи инж. Михайлов да се отложи за следващия УС и да се поиска 

мнение от МГУ. 

Подложи се на гласуване отлагане на случая на инж. Михайлов. 

Гласували:  „За” – 15 

               „Против” – 17 

Решение: не се приема отлагане на случая на инж. Михайлов. 

Гласуване предложението на КР: УС отказва вписване в регистъра на КИИП за 

ОПП, секция ОВКХТТГ на инж. Михаил Атанасов Михайлов, рег. № 43041, РК 

София-град на основание чл. 1, ал. 3 и чл. 1, ал. 6 от Наредба № 2 и в съответствие 

с чл. 229 от ЗУТ и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Гласували:  „За” – 13 

               „Против” – 20 

Предложението за отказ не се приема. 

Инж. Михаил Атанасов Михайлов получава ОПП в секция ОВКХТТГ. 

Инж. Аврамов предложи да се преразгледа аналогичният случай на кандитат от РК 

Силистра, кандидатствал за газоснабдяване и му е отказано. 

Инж. Николчева и инж. Чипев подкрепиха инж. Аврамов.  

Инж. Каралеев изрично подчерта, че КР е помощен орган на УС. 

Инж. Глаинчев попита кой може да обжалва решенията на УС. 

Инж. Николчева го увери, че след малко ще получи отговор. 

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

възстановяване на вписване в регистъра за ОПП или ППП. 
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 1Инж. Тодор Иванов Павлов, рег. № 03153, секция ЕАСТ, РК Плевен Кандидатства за 

възстановяване на ППП. Предложението на КР – възстановява ППП. 

 2Инж. Росина Николова Курдова, рег. № 10193, секция ВС, РК София-град. Кандидатства за 

възстановяване на ППП. Предложението на КР – възстановява ОПП. 

 Инж. Веселин Димитров Гальов, рег. № 12783, секция ЕАСТ, РК Кюстендил. 

Кандидатства за възстановяване на ОПП. Предложението на КР – възстановява ОПП. 

 Инж. Красимира Василева Рангелова-Бочева, рег. № 01666, секция ВС, РК 

София-град. Кандидатства за възстановяване на ППП. Предложението на КР – 

възстановява ППП. 

 Инж. Елена Александрова Мошева, рег. № 42218, секция ТСТС, РК София-

град. Кандидатства за възстановяване на ППП. Предложението на КР – възстановява 

ППП. 

 3Инж. Стоян Тодоров Иванов, рег. № 10386, секция ОВКХТТГ, РК София-град. 

Кандидатства за възстановяване на ОПП. Предложението на КР – възстановява ОПП. 

 4Инж. Георги Николов Георгиев, рег. № 10988, секция ОВКХТТГ, РК София-град. 

Кандидатства за възстановяване на ОПП. Предложението на КР – възстановява ОПП. 

 Инж. Рени Иванова Атанасова, рег. № 42026, секция МДГЕ, РК Плевен. 

Кандидатства за възстановяване на ППП. Предложението на КР – възстановява ППП. 

 Инж. Жана Жекова Петрова, рег. № 16025, секция ОВКХТТГ, РК Варна. 

Кандидатства за възстановяване на ОПП. Предложението на КР – възстановява ОПП. 

Инж. Чипев предложи на гласуване анблок Табл. 1.4 

Гласували:  „За” – 33 

               „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. 

                                                 

1 ЯФГ: Да се чете: Инж. Тодор Иванов Павлов, рег. № 03153, секция ЕАСТ, РК 

Плевен Кандидатства за възстановяване на ППП. Предложението на КР – 

възстановява ОПП. 

2 ЯФГ: Да се чете: Росина Николова Курдова, рег. № 10193, секция ВС, РК 

София-град. Кандидатства за възстановяване на ППП. Предложението на КР – 

възстановява ОПП. 

3 ЯФГ: Да се чете: Инж. Стоян Тодоров Иванов, рег. № 10386, секция ОВКХТТГ, 

РК София-град. Кандидатства за възстановяване на ППП. Предложението на КР – 

възстановява ППП. 

4  ЯФГ:  Да се чете: Инж. Георги Николов Георгиев, рег. № 10988, секция 

ОВКХТТГ, РК София-град. Кандидатства за възстановяване на ППП. 

Предложението на КР – възстановява ППП. 
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Инж.Чипев продължи с Табл. 1.5, в която са включени имената на проектанти за 

присъждане на проектантска правоспособност, съгласно решения на Върховния 

административен съд. 

Инж. Гергана Стоянова Железова, рег. № 16183, секция КСС, РК Варна. С решение 

от м. Февруари 2019 г. по Адм. дело № 3205/2017 Върховният административен съд 

задължава УС на КИИП да впише инж. Железова в регитъра за ППП.  

 

Гласували:  „За” – 27 

               „Против” – 0 

Решение: УС вписва в регитъра на КИИП за ППП, секция КСС инж. Гергана 

Стоянова Железова, рег. № 16183, РК Варна. 

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 постъпили две кандидатури: 

 Проектантско бюро „ГВ Инженеринг“ ЕООД, рег. № 0414ПБ, с ръководител 

Галин Валентинов Вутов от РК Перник 

 Проектантско бюро „Ганчев Смарт Проджектс“ ЕООД, рег. № 0415ПБ, с 

ръководител Димитър Ганчев Ганчев от РК София-град 

Предложението на КР е за вписване и на двете проектантски бюра.  

Инж. Чипев предложи да се гласуват анблок 

Гласували:  „За” – 30 

               „Против” – 0 

Решение: УС приема вписване на проектантските бюра „ГВ Инженеринг“ ЕООД, 

рег. № 0414ПБ и „Ганчев Смарт Проджектс“ ЕООД, рег. № 0415ПБ в регистъра 

за ПБ на КИИП. 

Инж. Каралеев предложи в тази точка от дневния ред да се вземе следното решение: 

Всички членове от секция ТСТС, които желаят в удостоверенията им за ППП да 

бъде вписана част „конструктивна на транспортни съоръжения“, а няма такъв 

запис до сега, да заявят писмено това свое желание до УС. 

Инж. Кордов изказа съображение НПС ТСТС да обсъди този въпрос. 

Инж. Парлъкова не възрази срещу предложението на инж. Каралеев. 

Гласуване предложението на инж. Каралеев 

Гласували:  „За” – 28 

               „Против” – 4 

   „Въздържали“ се - 3 

Предложението се приема. 
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По т. 3 от дневния ред: Запознаване с решенията от заседанието на КС на 22.02.2019 

г. 

Инж. Банов докладва: На 22.02.2019г. в 13:00 часа се взе решение от членовете на КС 

т. 2 от Дневния ред на заседанието на КС от 25.01.2019г. да продължи, като 

разискванията и решенията, които се вземат са неразривна част от Протокол 

№1/25.01.2019 г. 

Предвид късно депозираното писмо от инж. Попова ( вх. № КИИП-ЦУ-

042/24.01.2019г.) в деловодството на КИИП за отказ от участие в заседанието на КС на 

25.01.2019г., както и от невъзможността да се разгледат и анализират юридически 

подробно повдигнатите въпроси от инж. Попова ( вх. № КИИП-ЦУ-785/26.11.2018г.) в 

нейно отсъствие, бе изискан от Председателя на КС да се изготви за нуждите на КС 

правен анализ за правомощията на КС по отношение на взети решения от УС на КИИП 

и по допустимост на жалби, отправяни за разглеждане и произнасяне от КС на КИИП. 

Инж. Попова в своето изложение до КС е посочила като основна пречка да бъде 

разгледано писмото на инж. Толев това, че той е член на УС на КИИП,  участвал е  в 

заседанието на 30.11.2018 г. и – съответно в гласуването при вземане на решение. Като 

такъв, е част от колективния орган – УС на КИИП и няма право да обжалва решението 

на УС на КИИП пред по-горестоящия, а следва да приеме волята на мнозинството.  

Горният аргумент има логика и може да намери опора в общите принципи на правото, 

както и в следните препратки  в нормативната база:  чл.15, (1) от АПК вр. чл.17, (1) от 

АПК, като буквалното тълкуване на тези свързани норми е, че само председателят на 

колективен (административен)  орган може да го представлява, т.е. – да формира воля, 

а при ситуацията на обжалване, която е инициирал инж. Толев, несъмнено страна в 

административния процес е самият орган, но представляван от председателя си.  Т.е. – 

немислима и непредвидена е от законодателя хипотеза, един член на колективен 

административен орган да излезе извън колективната същност на органа и в 

лично качество да се жалва до по-горестоящия. 

КС изпълнява по същество съвещателни и сигнални функции, с изключение на 

случаите по чл.13 и чл.14 от ЗКАИИП, с които чрез изрично овластяване от 

законодателя,  на  КС е придадена значимост на по-горестоящ административен 

орган – по жалби на проектанти срещу решения на УС на КИИП относно 

признаване на тяхната правоспособност.  

Във всички други случаи, в ежедневната си дейност, КС на КИИП следи за 

законосъобразност чрез обсъждане на различни въпроси, проверка на бюджет и 

изпълнението му;  изготвяне на документи  и сезирането на надлежните органи на 

КИИП – КДП и Общо събрание, когато са налице обстоятелства, които изискват 

търсенето на дисциплинарна отговорност от някой член на КИИП, или – вземане на 

решение по  чл.5.7., ал.(1), т.3. от Устава.  Други правомощия за КС на КИИП, свързани 

с управленчески функции, не са предвидени – нито в ЗКАИИП, нито в Устава, нито в 

Правилника за дейността на КС, нито в ЗЮЛНЦ.   

Разгръщайки в дълбочина проблема, се стига до истинската  юридическа пречка за 

разглеждането на писмото на инж. Толев и вземане на решение по него от КС. 

Контролният съвет на КИИП не е по правната си природа по-горен административен 

орган, и извън изрично делегираните му от законодателя в чл.13 и чл.14 ЗКАИИП 

правомощия да взема решения по жалби по повод правоспособност, КС няма правото 

да отменя други решения на Управителния съвет на КИИП, а може да обсъжда и да 
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взима становища със съвещателен характер, както и да отправя писма и предложения 

до КДП и Общото събрание на Камарата.  

В заключение от правния анализ се посочва, че писмото на инж. Толев, въпреки че вече 

е било разгледано и по него има формирано становище на КС, то: 

1) не е годно да инициира административно производство, от което да е налице 

резултат - произнасяне в смисъл отмяна на решение на УС;  

2) самият КС не е в правото си да отменя решения на УС, различни от такива по 

признаване на правоспособност – ОПП или ППП. 

Във връзка с  АПК -Чл. 91. (1) „ … административният орган може да преразгледа 

въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде 

съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите 

страни”. 

На база на горното юридическо становище инж. Банов предложи следните текстове за 

решение: 

1. КС оттегля решението по т. 2 от дневния ред на настоящия протокол от 

заседанието на 25.01.2019г., а именно:  
„КС отменя решение на УС от 30.11.2019 г. за отказ за 2019 г. да се издадат нови 

удостоверения на проектантите от НПС ОВКХТТГ, като в удостоверението за 

проектантска правоспособност се добави следния текст за енергийна 

ефективност по части: 

„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и 

газоснабдяване“ и част: „Енергийна ефективност“, съгласно Наредба 7/ 2004 за 

Енергийна ефективност на сгради. КС задължава УС на КИИП да се добави в 

удостоверенията на проектантите от НПС ОВКХТТГ и част: „Енергийна 

ефективност“, съгласно Наредба 7/ 2004 за Енергийна ефективност на сгради.“ 

Инж. Банов обяви и резултатите от гласуването на КС, а именно: 

Гласуване: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 1 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

 

2. КС обръща внимание на УС, приеманите решения да са мотивирани и 

съобразени с действащите нормативни документи. 

Гласуване: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

Решението се приема. 

3. КС писмено да уведоми за решенията заинтересованите лица. 

Гласуване: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

Решението се приема. 
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Инж. Банов продължи с информацията за редовното заседание на КС от 22.02.2019 г. 

Той запозна УС с приетите решения: 

 КС дава указания на УС, да се изпълни приетото решение от 30.03.2018 г., с което  

инж. Цветко Георгиев е одобрен за вписване в регистъра за ППП на КИИП и да му 

се издадат съответните документи; 

 КС потвърждава решението на УС от 31.11.2018 г. за отказ за вписване на инж. 

Слави Петров Атанасов в регистъра на КИИП за ППП към секция ТСТС. 

 Изменението на броя на секциите и наименованието им е в правомощията на ОС на 

КИИП и е свързано с промяна на Устава. 

 КС предлага в чл. 5.14., ал. 1, т. 1  от Устава след текста: „Следи за 

законосъобразността на решенията на Управителния съвет, на Комисията по 

дисциплинарно производство и на ръководствата на регионалните колегии“ да се 

добави „и НПС“. 

Инж. Банов допълни, че следващото заседание на КС е на 15.03.2019 г., когато ще се 

извърши и проверка на Централния офис. 

Започна дискусия около решението на КС на инж. Цветко Георгиев да се издадат 

удостоверение и печат за ППП по пожарна безопасност. Инж. Балчев, инж. Попова, 

инж. Белчев изразиха категорично мнение, че не може да има ППП по пожарна 

безопасност без да има такава по основната част.  

Инж. Каралеев сподели, дали не може в печата му да се впише  ограничението, че важи 

само за пожарна безопасност. 

Инж. Белчев попита възможно ли е да се отмени решението на УС от 30.03.2018 г., с 

което  инж. Цветко Георгиев е одобрен за вписване в регистъра за ППП. 

Инж. Попова предложи текст за решение: Да се проверят решенията на УС, 

отнасящи се до оправомощаване с ПП по пожарна безопасност и след консултация 

с юридическия консултант на КИИП, на следващия УС, да се вземе решение по 

случая на инж. Цветко Георгиев.  

Гласували:  „За” – 28 

               „Против” – 0 

   „Въздържали“ се - 1 

Предложението се приема. 

По т. 4 от дневния ред: Запознаване с Регламента за работа на ОС на КИИП, 2019г. 

Инж. Каралеев даде думата за предложения по регламента. 

Инж. Кордов предложи корекция в т. 5: При невърнато или повредено устройство от 

страна на делегат на ОС, делегатът лично носи материалната отговорност за 

устройството.  

Инж. Каралеев добави в т. 5 да се допише още едно изречение: Всеки делегат получава 

и връща лично срещу подпис устройството за гласуване. 

Във връзка с личната отговорност инж. Опърлаков обърна внимание, удостоверенията 

и печатите да се получават лично или срещу нотариално заверено пълномощно. 
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Инж. Кордов отбеляза още една забележка, отнасяща се до т. 11 на Регламента. Той 

държи всички направени в определения срок предложения за промяна на Устава да се 

представят на ОС. 

По т. 5 от дневния ред: Запознаване с предложения за промяна на текстове в Устава, 

приети от КНА. 

Инж. Николчева съобщи решението на КНА: Всички предложения за промяна на 

Устава, които не съответстват на ЗКАИИП, да не се предлагат за обсъждане от ОС, но 

ще се публикуват на сайта на Камарата. 

Премина се към обсъждане на направените предложения: 

Чл. 3.1. (7) – „членство“ да се замени с „правоспособност“ и има три предложения за 

срока за замразяване: 2 последователни години; 3 последователни години или 3 г. от 

последните 5. 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Чл. 3.3., т. 3 – срокът за отчитане на членския внос да се промени от „20 декември на 

текущата година“ на „31 декември на текущата година“. 

Инж. Филипов: Да няма няколко срока за плащане. 

Инж. Кабасанов: Сроковете за замразяване и размразяване да съвпадат със сроковете 

за плащане. 

инж. Опърлаков: Сроковете за плащане на членски внос да се регламентират в Устава 

и съответните мерки. 

Инж. Радев: Да се разпишат правата на членовете замразили правоспособността си. 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Чл. 4.1.- Текстовете регламентират правилата за оправомощаване, които се дублират с 

Наредба № 2.  

Постави се въпросът да влязат ли тези текстове в Устава или да има препратка към 

Наредбата. 

Прие се да има препратка към Наредба № 2. 

Предложението ще се внесе за обсъждане от ОС. 

Чл. 4.3. (3) – актуализацията на регистрите да се извършва на 6 месеца.  

Предложението ще се внесе за обсъждане от ОС. 

Чл. 4.3. (5) - Текстовете регламентират необходимите документи, които се прилагат 

при кандидатстване за ПП. Предложението е да се направи препратка към Наредба №2. 

Прие се да има препратка към Наредба № 2. 

Предложението ще се внесе за обсъждане от ОС. 

Чл. 4.6. (1) – добавени са нови точки, относно задълженията на проектанта:  

т. 6. „да не нарушава авторските права на колегите си проектанти“ 

т. 7. „да съхранява личния си печат за ПП и да не го предоставя за ползване и 

съхранение на други лица“. 
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Останалите точки имат малка редакция. 

От РК Търново има предложение за създаване електронен регистър на проектите. 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Нов чл. 4.7. – регламентира работата на Комисията за ТК. 

Постъпило е предложение от РК Бургас за текст на този член: „КИИП създава 

нормативна база и организира дейността на Технически контрол в проектирането, 

съгласно изискванията на ЗУТ и ЗКАИИП.  

(2)  УС на КИИП създава Централна комисия за технически контрол (ЦКТК) и 

определя Председател и нейните членове. Мандатът на членовете на ЦКТК е 

четиригодишен и  съвпада с мандата на УС на КИИП. 

(3) За членове на ЦКТК се избират проектанти от съответните специалности, 

членове на КИИП, притежаващи ТК поне от 5 години. 

(4) Ръководството на КИИП ежегодно изготвя график на заседанията на ЦКГК, 

които трябва да са поне веднаж на 3 месеца. 

(5) ЦКТК прави предложения за промени в Наредбата за технически контрол, които 

стават задължинелни след приемане от УС на КИИП. 

(6) ЦКТК разглежда документите на всеки кандидат за ТК и ако отговарят на 

условията – ги предлага на УС на КИИП за утвърждаване. За кандидатите които не 

отговарят на изискванията - се правят обосновки, които се предоставят на УС на 

КИИП за окончателно решение. 

(7) ЦКТК не разглежда документи на кандидати, без санкцията на съответната 

Регонална колегия.“ 

Постъпило е и контра предложение от РК Пловдив тези текстове да не се вписват в 

Устава. 

Предложение за решение: Предложените текстове от РК Бургас за чл. 4.7 да не се 

включват в Устава и да не се предлагат за разглеждане от ОС. 

Гласували:  „За” – 33 

               „Против” – 1 

   „Въздържали“ се - 0 

Предложението се приема. 

Чл.5.1. (1) – Доизясняване на процедурата за обединяване на регионални колегии. 

Предложените нови точки са:  

„5. Предложението се внася в УС за утвърждаване. 

6. Правомощията и органите на новата регионална колегия са същите, както на 

останалите колегии. 

7. Председателят на  новата регионална колегия е по право член на УС.  

8. Мандатът на органите на новата регионална колегия изтича с мандата на УС на 

КИИП. 
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9. Промените в структурата и в бюджета на КИИП се отразяват на първото общо 

събрание след създаването на нова РК.“ 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.2. – Предложението е „Общото събрание на Регионалните колегии да се 

провеждат до 31-ви март на текущата година.“ 

Предложението ще се внесе за обсъждане от ОС. 

Инж. Кордов: Да не променяме утвърдената практика. 

Чл. 5.2.(7) – има постъпили две предложения:  

„т. 8. обсъжда важни проблеми от дейността на КИИП и дава становища и прави 

предложения по тях пред Общото събрание на Камарата или пред нейния УС;  

т. 9. решенията на ОС на РК се вземат с обикновено мнозинство.“ 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.2.(8) – Поставя се въпроса за изискванията към председателите на регионални 

колегии относно притежавания проектантски стаж. 

Предложението е към текста „за председател на РК може да бъде избран член на 

КИИП с ППП и проектантски стаж най малко 10 години“ да се добави: „като 

проектант с пълна проектантска правоспособност“. 

Оформиха се две мнения: да се въведе това изискване или да се намали този срок. 

Инж. Николчева: След консултация с юрист, ако се окаже, че предложението е в 

противоречие със ЗКАИИП няма да го внеса за обсъждане от ОС. 

Инж. Дочев: Противоречащите на Закона предложения за промени в Устава да се 

отхвърлят, но да се упоменат на ОС. 

Инж. Рангелов добави да се вкара в Устава и възможност УС да свиква извънредно ОС 

на РК. 

Инж. Кордов се изказа против това предложение. 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.3.(4) – постъпилото предложение е да се регламентира в Устава втората 

правоспособност и нейното заплащане. 

Според инж. Николчева тези въпроси се решават от ОС. 

Инж. Балчев: Да се намери решение на ОС, което регламентира разпределението 

РК/ЦУ=75% / 25%. 

Чл. 5.3.(7) т. 2 – текстът „една трета“ да се замени с „една десета“. 

т. 4. да гласи: „Делегати на ОС на НПС са частта от делегатите на ОС на КИИП, 

членуваща в съответната ПС и председателите на професионалните секции на РК 

или техни заместници“. 

т. 6. (нова), която да гласи: „Решение на Общото събрание на всяка професионална 

секция, което има отношение до дейността на своите членове и не противоречи на 

ЗКАИИП, ЗУТ и Устава на КИИП, може да се промени или отмени от ОС на същата 

професионална секция или от Общо събрание на КИИП.“ 
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(9), т. 1 – да се допълни изискването с текста: „10 години проектантски стаж като 

проектант с пълна проектантска правоспособност“. 

(9), т. 3 – да се допълни изискването с текста: „При балотаж е избран получилият 

повече гласове „ЗА”. 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.5. – предложение относно представителството на КИИП.  

Остава стария текст. 

Чл. 5.6. – регламентира сроковете за свикване на общите събрания. Предложения – за 

провеждане на ОС: до 31-ви май или 30-ти април на текущата година. 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.7.(4)  се измества в чл. 5.6. 

Чл. 5.6. - предложена нова (6), която да гласи: „ОС на КИИП може да взема легитимни 

решения, ако в гласуването не са участвали поне 1/3 от общия брой делегати, 

определени на квотен принцип, при спазване на изискванията за обикновено или 

квалифицирано мнозинство.“    

Инж. Кордов: При това условие в един момент ОС ще се окаже неработещо. 

Предложението ще се внесе за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.7.(1) - текстът в т. 5 да се замени със следния текст: „Приема, изменя и допълва 

“Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги”, която се обнародва в “Държавен вестник” всяка година до 30 

май“.   

Предложение за решение: Предложената промяна за замяна на текста в т. 5 на чл. 

5.7. (1) от Устава да не се внася за обсъждане от ОС. 

Гласували:  „За” – 32 

               „Против” – 0 

   „Въздържали“ се - 1 

Предложението се приема. 

Чл. 5.7.(2) – да се допълни с текста: „Ако при избор на ръководни органи на КИИП по 

ал.3 се наложи провеждане на балотаж – избран е получилият по-голям брой гласове 

„ЗА”, независимо от броя на гласувалите.“ 

Предложението ще се внесе за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.8. – предлага се нова (7), която да гласи: „На ОС на КИИП се прави аудио запис. 

При обосновано поискване - копие от записа може да бъде прослушан за служебно 

ползване от членове на комисии, за уточняване на гласувани и приети текстове. 

Разрешението за ползване се дава от Председателя на УС на КИИП или от негов 

заместник.“ 

Предложението ще се внесе за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.9. (1)  - предлага се промяна на текста на т.2, а именно: „председателите на 

осемте национални професионални секции, които стават членове на УС по право“. 
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Има постъпило предложение от инж. Толев: „Председателите на РК София и РК 

Пловдив се предлагат за заместник-председатели на УС и се утвърждават от ОС на 

КИИП.“ 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.10.(3), т.1 да гласи: „Поканата за заседанието на УС, съдържаща дневния ред, 

часът и мястото на провеждане, с която се съобщава на членовете на УС и се 

публикува в Интернет на страницата на КИИП не по късно от 10 дни преди 

заседанието“. 

В т. 6 се предлага промяна на текста. Новият текст да гласи: „Протоколът се публикува 

на интернет страницата на КИИП в триседмичен срок.“ 

Чл. 5.12 – Предлага се промяна на текста в т. 1 и т. 2 

т. 1 да гласи: „представлява Камарата пред обществото и ръководи цялостната 

работа на УС“ 

т. 2 да гласи: „ръководи заседанията на УС на КИИП и определя водещия на ОС; При 

отсъствие на водещ – избира се от делегатите на ОС на КИИП.“ 

Предложенията ще се внесат  за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.14. касае КС. Председателят на КС ще внесе предложението, с което запозна УС.  

Предложена е нова (4), която да гласи: „За членове на КС могат да бъдат избирани за 

не повече от два последователни мандата, членове на Камарата, които притежават 

пълна проектантска правоспособност и най-малко 10 години проектантски стаж 

като проектанти с пълна проектантска правоспособност.“  

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 

Чл. 5.15. касае КДП. Предложено е допълнение към текста на (2), което да гласи: „като 

проектанти с пълна проектантска правоспособност.“ 

Чл. 6.4. (нов), който да гласи: „При установяване и доказване на злоупотреба с 

финансови средства и/или имущество на КИИП, отговорното за това лице, избрано 

на ръководен пост, подлежи административна и наказателна отговорност.“ 

Чл. 7.3. (1) – предлага се след текста: „Дисциплинарно производство се образува по 

жалби на граждани,“ да се вмъкне текстът: „членове на КИИП“. 

Чл. 7.6. (1) – предложена е промяна за налаганите наказания: 

„1. забележка – за физически лица;  

  2. глоба в размер от 2000 – 5000 лв. – за физически и юридически лица.  

  3. лишаване от правото на участие в органите на Камарата за срок до 5 години – за 

физически лица;  

  4. лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок до една година – за 

физически лица.  

  5. отписване от регистрите. – за физически лица и за проектантски бюра.“ 

Предложи се текстът „юридически лица“  да отпадне. 

Предложенията ще се внесат за обсъждане от ОС. 
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§1., т. 2 – предлага се промяна в определението за проектантско бюро: "Проектантско 

бюро" е мястото, където проектантът приема клиентите и осъществява 

проектантската си дейност. Обозначението "Проектантско бюро" или 

съкращението "ПБ" може да се използва само във фирмата на проектант с пълна 

проектантска правоспособност, регистриран като едноличен търговец, или на 

търговско дружество, в което проектант или проектанти с пълна проектантска 

правоспособност притежават повече от 50 на сто от капитала на дружеството. 

Инж. Кордов реагира, че текстът да „притежават повече от 50 на сто от капитала 

на дружеството“ е некоректен. 

Предложението ще се внесе за обсъждане от ОС. 

§11. (нов) – предлага се текстът: „Всички промени и допълнения влизат в сила след 

публикуването им на интернет страницата на КИИП“. 

Предложението ще се внесе за обсъждане от ОС. 

В 13:45 часа инж. Каралеев обяви половин час почивка.   

Начало на ІІ-та част от заседанието на УС в 14:15 часа. 

Инж. Боснев помоли, поради неотложен ангажимент, да представи сега решенията от 

заседанието на КДП на 21.02.2019 г. 

Инж. Каралеев подложи на гласуване молбата на инж. Боснев. 

Гласували:  „За” – 31 

               „Против” – 0 

   „Въздържали“ се - 0 

Приема се изтеглянето напред на т. 11 от дневния ред. 

Инж. Боснев представи пред членовете на УС предложението на Комисията по 

дисциплинарно производство във връзка с Писмо № КИИП-КДП-001/16.01.2019 г. на 

инж. Йонко Михайлов Пенев, относно незаконно строителство, основен ремонт и 

реконструкции на сграда, находяща се в гр. София, ул. «Аксаков» 48, вх. Б. Накратко, 

инж. Пенев оспорва некоректни и незаконни действия (според него) на членовете на 

КИИП: инж. Петър Николаев Чернев, ППП с рег. № 13118, изготвил конструктивно 

становище и инж. Анатоли Тодоров Стоянов, притежаващ ТК с рег. № 0596, заверил 

конструктивното становище; инж. Венцислав Луков Коларов, ППП с рег. № 01190, 

изготвил конструктивна експертиза и инж. Васил Иванов Кърджев, притежаващ ТК с 

рег. № 1302, заверил експертизата. 

Инж. Пенев квалифицира действията на горепосочените лица като „участие в 

организирана престъпна група“  и настоява да им се наложат дисциплинарни 

наказания.  

На заседание, проведено на 29.01.2019 година, КДП разгледа постъпилия сигнал. След 

приключване обсъждането КДП единодушно реши: 

 

 В съответствие с чл. 34, ал. 2 от ЗКАИИП, КДП да уведоми инж. Петър Николаев 

Чернев,  инж. Анатоли Тодоров Стоянов,  инж. Венцислав Луков Коларов и инж. Васил 
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Иванов Кърджев, в 14-дневен срок от уведомлението, да дадат писмено обяснение по 

изложеното в сигнала на инж. Йонко Пенев. 

 На заседанието на КДП, което ще се проведе на 21.02.2019 г. да бъде поканен 

инж. Проданов – Председател на ЦКТК, да изрази своето становище. 

В указания срок се получиха писмени обяснения от всички уведомени и писмено 

становище от инж. Проданов. 

На заседанието на 21.02.2019 г. след като се запознаха внимателно с всички писмени 

обяснения и при спазване разпоредбите на чл. 7.6 от Устава на КИИП, КДП предлага 

на УС на КИИП да наложи дисциплинарно наказание „Забележка“ на следните 

лица: 

инж. Петър Николаев Чернев, ППП с рег. № 13118,  

инж. Венцислав Луков Коларов, ППП с рег. № 01190 

инж. Васил Иванов Кърджев, притежаващ ТК с рег. № 1302 

В оформилата се дискусия взеха участие инж. Чипев, инж. Николчева, инж. Кордов, 

инж. Проданов, инж. Дочев, инж. Балчев, инж. Аврамов. 

Тъй като сигналът е изпратен и до ЦКТК, и до Председателят на НПС КСС, инж. 

Каралеев предложи следния текст за решение: За следващия УС Централната 

комисия за технически контрол (ЦКТК), разширена с участието на инж. Георги 

Кордов и инж. Емил Бойчев, да разгледат приложените документи относно 

извършван основен ремонт и реконструкции на сграда, находяща се в гр. София, 

ул. «Аксаков» 48, вх. Б. и да излязат с предложение за решение. 

Гласували:  „За” – 29 

               „Против” – 0 

   „Въздържали“ се - 0 

Предложението се приема. 

По т. 6 от дневния ред: Гласуване на Инструкция за финансовата организация на 

КИИП, раздели 1 и 2, приета от КА. 

На 28.02.2019 г. на неприсъствено заседание Комисията по активите (КА) гласува 

Инструкция за финансовата организация на КИИП, раздели 1 и 2.  

Всички членове са гласували „ЗА“, само един член е бил „ПРОТИВ“. 

Инж. Кордов възразява срещу текста на чл. 3. (2), че годишните бюджети на РК могат 

да бъдат изменяни само с решение на УС на КИИП по реда на чл.6 (6). Според него 

това е вмешателство в бюджета на РК. Той предлага този текст да отпадне. 

инж. Кордов не е съгласен и с текста в чл. 6 (3). 

В чл. 8. Той предлага да се сложат основните текстове, определящи правомощията на 

КС, както са разписани в ЗКАИИП. 

Инж. Опърлаков: В инструкцията е отразено това, което години на ред се прави от РК. 

Конкретно за чл. 3. (2) – това се прави с бюджетите всяко деветмесечие в годината. 

Предлагам да приемем инструкцията, раздели 1 и 2. 
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Инж. Кордов предложи текста на чл. 3. (2): „Годишните бюджети на РК и ЦО са 

неразделна част от бюджета на Камарата“. 

Инж. Опърлаков допълни: да остане пълният текст на чл. 3 (2), леко видоизменен, а 

именно: „Годишните бюджети на РК и ЦО са неразделна част от бюджета на 

Камарата. Годишните бюджети на РК могат да бъдат актуализирани и 

изменяни само с решение на РР, а на ЦО – с решение на УС на КИИП по реда на 

чл.6 (6). 

Инж. Кордов се съгласи с този текст. 

Гласуване текста на чл. 3 (2), предложен от инж. Опърлаков. 

Гласували:  „За” – 29 

               „Против” – 0 

   „Въздържали“ се - 0 

Предложението се приема. 

Коментираха се текстовете на чл. 6 (6) и чл. 6 (3). 

Инж. Каралеев предложи чл. 6 (3) и чл.6 (6) да останат непроменени, така както са 

приети от КА. 

Гласували:  „За” – 28 

               „Против” – 0 

   „Въздържали“ се - 0 

Предложението се приема. 

Премина се към гласуване на Инструкцията за финансовата организация на КИИП, 

раздели 1 и 2. 

Гласували:  „За” – 27 

               „Против” – 0 

   „Въздържали“ се - 0 

Решение: Инструкцията за финансовата организация на КИИП, раздели 1 и 2 се 

приема. 

По т. 7 от дневния ред: Представяне на предложение от Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) по случая на инж. Ралица Панчева. 

Инж. Каралеев представи накратко случая: инж. Ралица Панчева е завършила мебелен 

дизайн и желае да бъде вписана в регистрите на КИИП за проектантска 

правоспособност. След получен отказ от УС, тя сигнализира Омбудсмана на РБългария 

и Комисията за защита от дискриминация. 

Камарата е изпратила отговори на съответните запитвания от двете институции. 

Допълнително на 12.02.2019 г. по този въпрос се състоя среща на ръководството на 

КИИП с г-жа Нуртен Патраклъ – сътрудник на г-жа Мая Манолова. 

Инж. Каралеев прочете и препоръката на КЗД: „да се постави възможността за 

иницииране на необходимите промени в секциите на КИИП пред УС на организацията 

с оглед лица, придобили ОКС „магистър“ по специалност „Инженерен дизайн“ 
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(интериор и дизайн на мебели) да имат възможност да се впишат  в професионалния 

регистър“. 

Инж. Каралеев постави на обсъждане подходящо ли е откриването на нова секция в 

КИИП. 

Оформиха се различни мнения: да се насочи инж. Панчева да кандидатства в КАБ; 

проектът по „интериор и дизайн на мебели“ не е в инвестиционното проектиране; в 

секция ТЕХ на КИИП има членове, завършили специалността „инженерен дизайн“ в 

ТУ. 

В заключение по тази точка от дневния ред инж. Каралеев предложи следния текст за 

решение: УС възлага на Централното ръководство на КИИП да подготви писмо 

до Омбудсмана на РБългария, по отношение искането на инж. Панчева, което да 

потвърждава досегашните изпратени от КИИП писма до съответните институции 

и предлага, по възможност, да се съдейства на КИИП при постъпките за промяна 

на ЗКАИИП. 

Гласували:  „За” – 26 

               „Против” – 0 

   „Въздържали“ се – 0 

Предложението се приема. 

По т. 8 от дневния ред: Предложение на НПС ГПГ за включване на КИИП като 

съорганизатор в Генерална асамблея на CLGE, 21-23 март 2019 г. и финансова 

подкрепа в размер на 2000 лв. за обезпечаване на организационната дейност. 

Инж. Каралеев даде думата на инж. Главинчев. 

Инж. Главинчев накратко представи идеята за включване на КИИП като съорганизатор 

в Генерална асамблея на CLGE, 21-23 март 2019 г. по повод честването на световния 

ден на геодезиста. Според него с участието в този форум КИИП ще осъществи 

сътрудничество с други професионални организации на международно ниво и ще 

популяризира дейността си. Неговото предложение към УС е да се отпусне сума за 

финансова подкрепа в размер на 2000 лв. 

Премина се към гласуване предложението на инж. Главинчев. 

Гласували:  „За” – 27 

               „Против” – 0 

   „Въздържали“ се – 0 

Решение: УС прие отпускането на финансова подкрепа в размер на 2000 лв. от 

бюджета на ЦУ за обезпечаване на организационната дейност на Генералната 

асамблея на CLGE, 21-23 март 2019 г. 

По т. 9 от дневния ред: Информация за постъпилите предложения за промени на 

Правилника за работа на техническите експертни съвети. 

Инж. Каралеев обясни, че са постъпили само две предложения от инж. Балчев и инж. 

Кордов. Той апелира към членовете на УС да разгледат изпратеният им Правилник за 

работа на техническите експертни съвети и да изразят мнение.  
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По т. 10 от дневния ред:  Информация за проведената среща на председателите на 

НПС по повод обсъждане на Методика за участие на членове на КАБ в ОП в областта 

на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. 

На срещата на председателите на НПС беше решено да се подготви предложение, 

включващо Методиката на КАБ за участие в ОП и тази представена от инж. Кордов, 

което да се изпрати за обсъждане до националните професионални секции и ако се 

приеме де се търси среща с КАБ и да се предвидят по-нататъшни действия. Към 

момента няма постъпила обратна информация в ЦО.  

По т. 11 от дневния ред:  Разни 

Инж. Каралеев запозна членовете на УС с някои наболели въпроси: 

 Представи се отношението на членския внос към минималната работна заплата. 

В момента годишният членски внос е около 4,5 пъти по-нисък от месечната мин. 

работна заплата. 

 Запознаване с отчета на бюджета на ЦУ за 2018 г. Намалял е броят на членовете. 

Инж. Каралеев направи анализ на приходите и разходите. Той наблегна на 

мероприятията, финансирани от ЦУ. Основно това са ОС на КИИП, всички УС, 

тържественото отбелязване на 15-години КИИП в Русе, проведени конференции, 

обезпечаване на всички комисии и съвети, разходи за печати и т.н. Финансовият 

резултат е отрицателен. 

Инж. Каралеев апелира към присъстващите в залата да предложат начини за 

преразпределяне на финансите. 

Постъпиха предложения за: увеличаване на членския внос; провеждане на 

неприсъствени УС; всяка РК да поеме разходите на своя член в УС; да се преразгледа 

разпределението РК/ЦУ. 

 Инж. Николчева прочете част от протокола от ОС на РК Пловдив. Едно от 

решенията е преди ОС на КИИП да се представи отчет от ЦР за разходване на 

средствата от т.н. фонд солидарност и второ решение – с цел прозрачност на 

изразходваните средства, да се представи справка по длъжности с размера на брутното 

месечно възнаграждение на всички назначени на трудов договор в КИИП. 

Инж. Николчева обясни, че по второто решение точно така няма как да се изпълни, 

защото се нарушава Закона за защита на личните данни и санкциите са значителни. 

 Инж. Каралеев помоли във връзка с издаване на ІІІ-то преработено издание на 

Ръководство по стоманобетон. Еврокод 2, РК да заявят бройки и да гарантират 

закупуването им. 

 Относно получен сигнал от инж. Кожухарова и подкрепен от инж. Видев, 

относно проблеми, свързани с ДНСК. Инж. Кожухарова направи уточнение, че не е 

запозната в подробности с въпросните проекти. Тя препредава сигнал от колега от 

Ловеч, който се основава на информацията, която той е получил от инспектор на 

РДНСК Северозападен район.. 

Инж. Видев предложи ЦР на КИИП да инициира среща за повече яснота. 

 Инж. Каралеев запозна УС с протеклия избор на одитор. Представени са три 

кандидатури: ТИ ЕС одит ЕООД – представлявано от Цветелина Търльовска; ОДИТ 
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КОНСУЛТ А енд М ЕООД - представлявано от Маргарита Атанасова и НИНОВ и 

ТУРМАЧКИ – ОДИТ и КОНСУЛТИНГ ООД - представлявано от Антонин Нинов. 

Избран е НИНОВ и ТУРМАЧКИ – ОДИТ и КОНСУЛТИНГ ООД. Мотивите са, че 

офертата предлага пълно и задълбочено изпълнение на задачата, съгласно МОС и най-

приемлива цена на услугата. 

Инж. Видев вметна, че при избора на одит е хубаво КИИП да се ръководи и от това -  

избраният одитор да не е извършвал финансова проверка до сега на Камарата. 

 Инж. Каралеев представи инж. Любомир Илиев, който запозна аудиторията с 

темата за дигитализацията в строителния сектор, използването на BIM технологията в 

инвестиционното проектиране. 

Изпратеният да ЦО меморандум ще се изпрати до регионалните колегии. 

 Инж. Чипев информира за провеждането в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР на 

Архитектурно строителна седмица, 06 – 09 март 2019 г., където има безплатно 

предоставен щанд за КИИП. В рамките на изложението на 07.03.2019 г. ще се проведе 

„кръгла маса“ с участието на представители на КИИП, КАБ, представители от МРРБ, 

главния архитект на София и др. 

Членовете на КИИП ще имат възможност за безплатен достъп на изложението. 

 Инж. Каралеев обяви, че ще бъде изпратена до регионалните колегии таблица за 

актуализация на регистъра и помоли след като се попълни да се върне обратно в ЦО. 

 Във връзка с изготвяне на алманах по случай 15-та годишнина на КИИП, 

председателите на РК да посочат данни на колегите, участвали в ръководствата от 

създаването на Камарата. 

 Постъпилият сигнал от инж. Парлъкова няма да се коментира, защото тя напусна 

заседанието. 

 Информация за изпълнение на решенията от предишния УС 

 УС подкрепи изложеното от инж. Куманов.  

 УС прие 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. 

 УС прие заседанието на КР за месец февруари да се проведе на 19.02.2019 г.  

 УС прие 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. 

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

 УС прие Графика за получаване на материалите от Общите събрания на Регионалните колегии 

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

 УС прие броят делегати на ОС да бъде 331/легитимност – по предложение на РК. 

 УС прие 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. 

 УС прие да се преиздаде „II-ро преработено и допълнено издание на Ръководство по 

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

 УС прие предложението за партньорство с „Иноцентър“ България. 

 УС прие предложението за сключване на рамков договор за сътрудничество с Международна 

инженерна академия /МИА/ като бъде преведен и на български език. 

 УС прие 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.  

 Инж. Милева: РК Варна прие решение да подпомогне издаването на книгата 

„Варна-архитектура и строителство 1944-1990“.  

Инж. Милева подари един екземпляр от книгата на ЦО на КИИП. 

 Инж. Главинчев направи изказване по повод телевизионно предаване с 

участието на Кмета на София г-жа Фандъкова, където е коментиран ремонта на бул. 

„Граф Игнатиев“. В изказването си тя вменява цялата вина за некачествената работа на 

проектантите. 

Инж. Главинчев счита, че Камарата трябва да реагира и той се ангажира да изпрати за 

това информация в ЦО.   

 По този повод инж. Кордов направи конкретно предложени – с работна група 

той се наема да разработи Добра практика при поставяне на тротоарни плочки и павета. 

 Инж. Стела Кирова отправи  покана към УС заседанието през м. юни да се 

проведе в офиса на РК Велико Търново.   

Предложението ще се гласува на заседанието на УС през м. март 

В заключение на заседанието на УС бяха взети следните  

решения: 

1. Дневният ред се приема с направеното разместване. 

2. Предложението за 10:00 часа за провеждане на УС на 29 март 2019г не се приема. 

3. Предложението за 14:00 часа за провеждане на УС на 29 март 2019г. се приема. 

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

в регистъра на проектанти с ППП, които са  46 на брой с решение „ДА”.  

5. 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 107 на брой 

с решение „ДА”.  

6. На ОС устройствата за електронното гласуване да се раздават заедно с 

делегатските карти, като така се постига персонализиране на вота. 

7. УС отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП на инж. Васил Петров Банчев, 

рег. № 29253, секция ЕАСТ, РК Пловдив на основание чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба 

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

чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП, в съответствие с чл. 13 от ЗКАИИП.  
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8. Приемането на решение за вписване в регистъра за ППП на инж. Ибрахим Ахмед 

Мемиш се отлага за следващото заседание на УС. 

9. УС отказва вписване в регистъра на КИИП за ППП по част „Технология на 

предприятия за енергийна и добивна промишленост, управление и третиране на 

отпадъците и обработка на водите и въздуха“ на инж. Ефтимия Стоилова 

Вулджева, рег. № 02897, РК Пловдив на основание чл. 1, ал. 3 от Наредба № 2 и 

в съответствие с чл. 229 от ЗУТ и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

10. Не се приема отлагане на случая на инж. Михайлов. 

11. Не се приема отказа на УС за вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция 

ОВКХТТГ на инж. Михаил Атанасов Михайлов, рег. № 43041, РК София-град 

на основание чл. 1, ал. 3 и чл. 1, ал. 6 от Наредба № 2 и в съответствие с чл. 229 

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

12. Приема се Табл. 1.4, в която са отразени предложенията на КР до УС за 

възстановяване на вписване в регистъра за ОПП или ППП. 

13. УС вписва в регитъра на КИИП за ППП, секция КСС инж. Гергана Стоянова 

Железова, рег. № 16183, РК Варна. 

14. УС приема вписване на проектантските бюра „ГВ Инженеринг“ ЕООД, рег. № 

0414ПБ и „Ганчев Смарт Проджектс“ ЕООД, рег. № 0415ПБ в регистъра за ПБ 

на КИИП. 

15. УС приема всички членове от секция ТСТС, които желаят в удостоверенията им 

за ППП да бъде вписана част „конструктивна на транспортни съоръжения“, а 

няма такъв запис до сега, да заявят писмено това свое желание до УС. 

16. Да се проверят решенията на УС, отнасящи се до оправомощаване с ПП по 

пожарна безопасност и след консултация с юридическия консултант на КИИП, 

на следващия УС, да се вземе решение по случая на инж. Цветко Георгиев.  

17. Предложените текстове от РК Бургас за чл. 4.7 да не се включват в Устава и да 

не се предлагат за разглеждане от ОС. 

18. Предложената промяна за замяна на текста в т. 5 на чл. 5.7. (1) от Устава да не се 

внася за обсъждане от ОС. 

19. Приема се изтеглянето напред на т. 11 от дневния ред. 

20. За следващия УС Централната комисия за технически контрол (ЦКТК), 

разширена с участието на инж. Георги Кордов и инж. Емил Бойчев, да разгледат 

приложените документи относно извършван основен ремонт и реконструкции на 

сграда, находяща се в гр. София, ул. «Аксаков» 48, вх. Б. и да излязат с 

предложение за решение. 

21. Приема се чл. 3 (2) на Инструкцията за финансовата организация на КИИП да 

гласи: „Годишните бюджети на РК и ЦО са неразделна част от бюджета на 

Камарата. Годишните бюджети на РК могат да бъдат актуализирани и 

изменяни само с решение на РР, а на ЦО – с решение на УС на КИИП по реда на 

чл.6 (6). 

22. Приема се чл. 6 (3) и чл.6 (6) на Инструкцията за финансовата организация на 

КИИП да останат непроменени, така както са приети от КА. 
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23. Приема се Инструкцията за финансовата организация на КИИП, раздели 1 и 2 

24. УС възлага на Централното ръководство на КИИП да подготви писмо до 

Омбудсмана на РБългария, по отношение искането на инж. Панчева, което да 

потвърждава досегашните изпратени от КИИП писма до съответните 

институции и предлага, по възможност, да се съдейства на КИИП при 

постъпките за промяна на ЗКАИИП. 

25. УС прие отпускането на финансова подкрепа в размер на 2000 лв. от бюджета 

на ЦУ за обезпечаване на организационната дейност на Генералната асамблея 

на CLGE, 21-23 март 2019 г. 

Заседанието приключи в 17:30 часа. 

 

 

 

 

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

инж. Иван Каралеев                                                      инж. Маринела Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложения: 

 

            Таблица 1.1. 

 

 

Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция РК ПП Решение 

1.  14061 Филип Михайлов Новоселски м КСС Благоевград ППП Да 

2.  15271 Валентина Живкова Станева м ГПГ Бургас ППП Да 

3.  15263 Дениз Ремзи Хайрула м ГПГ Бургас ППП Да 

4.  15202 Добринка Филипова Параскова м ГПГ Бургас ППП Да 

5.  15177 Иван Йорданов Георгиев м КСС Бургас ППП Да 

6.  15136 Илиана Илиева Димитрова  м ГПГ Бургас ППП Да 

7.  15156 Калоян Георгиев Андреев м КСС Бургас ППП Да 

8.  15184 Кристина Димчева Кръстева м ВС Бургас ППП Да 

9.  16229 Васил Николов Бончев м ТЕХ Варна ППП Да 

10.  16328 Димитър Иванов Грозев м ГПГ Варна ППП Да 

11.  16202 Ивайло Любомиров Николов м ГПГ Варна ППП Да 
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 Таблица 1.2. 

 

 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  14119 Десислава Димитрова Цветкова м ГПГ Благоевград ОПП Да 

2.  14120 Деян Василев Стоянов  м ВС Благоевград ОПП Да 

3.  14121 Петър Атанасов Марценков б ВС-ПБ Благоевград ОПП Да 

4.  14117 Реджеп Реджепов Цирев м КСС Благоевград ОПП Да 

5.  14118 Шабан Мустафа Аян м КСС Благоевград ОПП Да 

6.  15269 Ангел Тодоров Тодоров м ЕАСТ Бургас ОПП Да 

7.  15267 Гено Райчев Иванов м ГПГ Бургас ОПП Да 

8.  15270 Драгомир Стефанов Димитров м ЕАСТ Бургас ОПП Да 

9.  15266 Мариян Дианов Георгиев м ЕАСТ Бургас ОПП Да 

10.  15272 Петър Иванов Иванов м ГПГ Бургас ОПП Да 

11.  15268 Пламена Динкова Жечева м ВС Бургас ОПП Да 

12.  15273 Радина Славова Бутойеску м ЕАСТ Бургас ОПП Да 

12.  16303 Огнян Деянов Генчев м ГПГ Варна ППП Да 

13.  16285 Петър Станиславов Димитров м ГПГ Варна ППП Да 

14.  12174 Найден Димчев Димов м ВС Добрич ППП Да 

15.  22043 Адвие Али Юмер м ГПГ Кърджали ППП Да 

16.  26083 Гизда  Рангелова Стойкова м ЕАСТ Пазарджик ППП Да 

17.  29179 Таньо Георгиев Солаков м ЕАСТ Пловдив ППП Да 

18.  3185 Петър Василев Михайлов м ВС Силистра ППП Да 

19.  33045 Полина Тодорова Дечева-Василева м ГПГ Сливен ППП Да 

20.  33046 Владислав Нейчев Василев м ГПГ Сливен ППП Да 

21.  34070 Мехмед Мехмедеминов Бекрийски  м КСС Смолян ППП Да 

22.  42252 Айсел Венциславова Амзова м ТСТС София-град ППП Да 

23.  42039 Ангел Йорданов Пунев м ВС София-град ППП Да 

24.  43020 Анна Захариева Събева-Велкова м ВС София-град ППП Да 

25.  1917 Антони Георгиев Попов м ВС София-град ППП Да 

26.  43034 Белослава Анатолиева Христова м ГПГ София-град ППП Да 

27.  42672 Делфина Тодорова Добренова м ВС София-град ППП Да 

28.  43040 Димитър Димитров Йоцов м КСС София-град ППП Да 

29.  42553 Димо Сидеров Желев м КСС София-град ППП Да 

30.  42682 Ели Красимир Райкова м ВС София-град ППП Да 

31.  43042 Емилия Илиянова Ценковска м КСС София-град ППП Да 

32.  42110 Ивайло Йорданов Иванов м КСС София-град ППП Да 

33.  42854 Кирил Георгиев Панов м ЕАСТ София-град ППП Да 

34.  43016 Милена Димитрова Колева м ВС София-град ППП Да 

35.  41996 Николай Руменов Дженев м ГПГ София-град ППП Да 

36.  42650 Росен Георгиев Атанасов м ВС София-град ППП Да 

37.  42254 Свилен Иванов Иванов м МДГЕ София-град ППП Да 

38.  42669 Тодор Юлиянов Димитров м КСС София-град ППП Да 

39.  22031 Хасан Шехсаде Ибиш м КСС София-град ППП Да 

40.  35078 Георги Валентинов Роялски м ГПГ София-област ППП Да 

41.  35115 Надя Йорданова Лазарова м КСС София-област ППП Да 

42.  35077 Стоил Красимиров Димитров м ВС София-област ППП Да 

43.  36185 Галин Жеков Жеков м ГПГ Стара Загора ППП Да 

44.  36137 Гергана Бойкова Стоева м КСС Стара Загора ППП Да 

45.  36138 Николай Михайлов Стоев м КСС Стара Загора ППП Да 

46.  36140 Цветан Нейков Нейков м ТСТС Стара Загора ППП Да 
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13.  16397 Валентина Стоянова Кирова м КСС Варна ОПП Да 

14.  16205 Васил Живков Казаков м ГПГ Варна ОПП Да 

15.  16400 Веселин Димчев Василев м ТСТС Варна ОПП Да 

16.  16399 Димитър Даниелов Димитров м ГПГ Варна ОПП Да 

17.  16398 Петър Георгиев Колев м ВС-ПБ Варна ОПП Да 

18.  17128 Мирослав Маринов Патриков м КСС Велико Търново ОПП Да 

19.  17127 Никола Емилянов Николов м ГПГ Велико Търново ОПП Да 

20.  18030 Тони Илиев Цветков м ГПГ Видин ОПП Да 

21.  19058 Ивет Пламенова Иванова м КСС Враца ОПП Да 

22.  19059 Теди Миткова Миланова м КСС Враца ОПП Да 

23.  20049 Нанси Иванова Дянкова м ГПГ Габрово ОПП Да 

24.  20050 Петя Маринова Тихова м ГПГ Габрово ОПП Да 

25.  22102 Ема Радоева Хаджийска м ТЕХ Кърджали ОПП Да 

26.  22101 Нурджан Гюлюстан Бекир м КСС Кърджали ОПП Да 

27.  22097 Петър Валентинов Гогев м ОВКХТТГ Кърджали ОПП Да 

28.  22098 Петя Георгиева Калайджиева м ТСТС Кърджали ОПП ДА 

29.  22100 Симеон Петров Колев м ТСТС Кърджали ОПП Да 

30.  22099 Явор Йовчев Яворов м ВС Кърджали ОПП Да 

31.  23042 Велизар Георгиев Николов м ЕАСТ Кюстендил ОПП Да 

32.  23031 Виктор Емилов Кирилов м КСС Кюстендил ОПП Да 

33.  27014 Евгени Антонов Евродимов м ГПГ Перник ОПП Да 

34.  27059 Илиан Владимиров Алексов м КСС Перник ОПП Да 

35.  12723 Момчил Емилов Пешевски м КСС Перник ОПП Да 

36.  29355 Ангел Христов Генчев м ОВКХТТГ Пловдив ОПП Да 

37.  29356 Веселин Николов Власев м ВС Пловдив ОПП Да 

38.  29357 Симеон Христов Боянов м ВС Пловдив ОПП Да 

39.  29354 Станислав Митков Богданов м ГПГ Пловдив ОПП Да 

40.  29358 Тодор Николов Буров м ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

41.  30043 Александър Живков Мичев м КСС Разград ОПП Да 

42.  30044 Ивайло Красимиров Иванов м ОВКХТТГ Разград ОПП Да 

43.  33072 Мануела Пенева Кожухарова м ВС Сливен ОПП Да 

44.  34071 Емилия Момчилова Георгиева м ТЕХ Смолян ОПП Да 

45.  43035 Александра Валери Владимирова м ТСТС София-град ОПП Да 

46.  43022 Ани Кирилова Миленова м КСС София-град ОПП Да 

47.  43036 Атанас Георгиев Шопов м ЕАСТ София-град ОПП Да 

48.  42216 Весела Василева Стайкова м ВС София-град ОПП Да 

49.  43008 Георги Златков Джамбазов м ЕАСТ София-град ОПП Да 

50.  43011 Данаил Йорданов Терзийски м МДГЕ София-град ОПП Да 

51.  43045 Даниела Атанасова Софронова м ТЕХ София-град ОПП Да 

52.  43032 Димитър Красимиров Пилев м КСС София-град ОПП Да 

53.  43028 Димитър Томов Башкехайов м КСС София-град ОПП Да 

54.  43031 Елена Сергеева Василева м КСС София-град ОПП Да 

55.  43044 Иван Недялков Еневски м КСС София-град ОПП Да 

56.  43018 Ивелина Веселинова Георгиева м КСС София-град ОПП Да 

57.  42703 Йордан Здравков Йорданов м КСС София-град ОПП Да 

58.  43026 Мария Тасева Беляшка м ВС София-град ОПП Да 

59.  43027 Михаил Константинович Якубович м КСС София-град ОПП Да 

60.  43033 Мюмюн Сали Исмаил м КСС София-град ОПП Да 

61.  43021 Надежда Василева Цветкова м ГПГ София-град ОПП Да 

62.  43019 Наталия Християнова Митева м КСС София-град ОПП Да 

63.  43038 Перуника Янева Милчева м КСС София-град ОПП Да 

64.  43024 Петя Иванова Менгова м КСС-ОИС София-град ОПП Да 

65.  43029 Сашко Светлинов Иванов м КСС София-град ОПП Да 

66.  43025 Светлин Сойчев Енезлиев м КСС София-град ОПП Да 

67.  43023 Светослав Георгиев Ценков м КСС София-град ОПП Да 

68.  43037 Тоньо Димитров Полонов м КСС София-град ОПП Да 

69.  43030 Филипа Янева Димитрова м ГПГ София-град ОПП Да 

70.  35160 Валентин Василев Въжаров м ГПГ София-област ОПП Да 

71.  36230 Антоанета Атанасова Неделчева м ВС Стара Загора ОПП Да 
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72.  36228 Живко Петров Петров м ОВКХТТГ Стара Загора ОПП Да 

73.  36229 Ивайло Петров Цвятков м ОВКХТТГ Стара Загора ОПП Да 

74.  36231 Станислав Генчев Русев м ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

75.  01991БЧ Алеко Миленов Семерджиев м ГПГ ЦУ ОПП Да 

76.  01989БЧ Александър Благоев Иванов м КСС ЦУ ОПП Да 

77.  01990БЧ Борислав Стефанов Ойков м ОВКХТТГ ЦУ ОПП Да 

78.  01994БЧ Боян Иванов Петров м КСС ЦУ ОПП Да 

79.  01992БЧ Диян Пламенов Пенев м ГПГ ЦУ ОПП Да 

80.  01996БЧ Енгин Бахри Хасан м ВС ЦУ ОПП Да 

81.  01997БЧ Иван Маринов Катранджиев м КСС ЦУ ОПП Да 

82.  01983БЧ Калина Илиева Георгиева м ГПГ ЦУ ОПП Да 

83.  01993БЧ Мартин Христов Петков м КСС ЦУ ОПП Да 

84.  01980БЧ Методина  Огнянова Митева м КСС ЦУ ОПП Да 

85.  01981БЧ Мирослав Петров Иванов м ГПГ ЦУ ОПП Да 

86.  01974БЧ Нанко Вичков Казаков м ВС ЦУ ОПП Да 

87.  01970БЧ Наталия Илиева Райкова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

88.  01984БЧ Нели Господинова Генова м ГПГ ЦУ ОПП Да 

89.  01976БЧ Нели Добромирова Стамова м ВС ЦУ ОПП Да 

90.  01972БЧ Николай Михайлов Николаев м КСС  ЦУ ОПП Да 

91.  01988БЧ Николай Русев Иванов м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

92.  01978БЧ Пенчо Николаев Косев м КСС ЦУ ОПП Да 

93.  01987БЧ Пламен Иванов Сираков м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

94.  01977БЧ Расина Николаева Крачанова м КСС ЦУ ОПП Да 

95.  01971БЧ Румяна Сашова Илиева м ВС ЦУ ОПП Да 

96.  01982БЧ Руслан Райчев Станев м ГПГ ЦУ ОПП Да 

97.  01973БЧ Симеон Симеонов Денев м ВС ЦУ ОПП Да 

98.  01995БЧ Стоян Ивелинов Иванов м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

99.  01975БЧ Стоян Сашев Александров м КСС ЦУ ОПП Да 

100.  01986БЧ Тодор Иванов Петров м КСС ЦУ ОПП Да 

101.  01979БЧ Траяна Валентинова Цветкова м КСС ЦУ ОПП Да 

102.  01985БЧ Цветан Атанасов Генов м КСС ЦУ ОПП Да 

103.  39096 Атанас Иванов Димитров  м ГПГ Шумен ОПП Да 

104.  39099 Миглена Димитрова Велчева м КСС Шумен ОПП Да 

105.  39097 Найлян Мехмедова Салиева м ГПГ Шумен ОПП Да 

106.  39098 Таня Петрова Илиева м ГПГ Шумен ОПП Да 

107.  39017 Ърфан Юкселов Мехмедов м ГПГ Шумен ОПП Да 

 


