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Протокол на УС на КИИП № 159 / 18.10.2019 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 159 

 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 18.10.2019 г. 

Днес, 18.10.2019 г. от 14:30 часа, в конферентната зала на Парк хотел „RAYA 

GARDEN“,  гр. Велико Търново 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. Снежа Янева-Жекова и.д. 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 36 от 39 членове на УС с право на глас.  

Представено беше пълномощно за участие в заседанието на УС от инж. Тодорка 

Димитрова-Председател на РК Търговище за инж. Любен Христов.  

Упълномощеното лице е с право само на съвещателен глас. 

От заседанието отсъстваха: инж. Наташа Николова-РК Видин, инж. Любомир 

Захариев-РК Кюстендил, инж. Балчо Балчев – Председател на НПС ВС, инж. Стойо 

Боснев-Председател КДП. 

Като гости присъстваха: инж. Радостина Богданова – РК Пловдив, инж. Румен Иванов 

– РК Варна и инж. Евгения Кърджиева – РК Велико Търново. 

Една седмица преди заседанието до всички членове на УС е изпратен проект за                              

     
ДНЕВЕН РЕД на изнесено заседание на УС на КИИП – 18.10.2019 г. – РК Велико Търново,   

начало 14:30 часа: 

1. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, относно вписване на кандидати 

в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски бюра. 

         Докладва: инж. А. Чипев 

2. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол, относно вписване в регистъра 

на лицата, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна” на инвестиционните проекти.  

Докладва: инж. К. Проданов 

3. Определяне дата и място за провеждане на Редовното отчетно изборно ОС на КИИП, 2020 г.  

Докладва: инж. Ив. Каралеев  
4. Допълване списъка на представителите от НПС за участие в работна група към МРРБ по BIM (Building 

Information Modeling). 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

5. Предложение относно обхвата и съдържанието на Наредба № 4 във връзка с писмо вх. № КИИП-ЦУ-

340/28.05.2019 г. от инж. Кривошапкова. 

Докладва: инж. Н. Парлъкова 

6. Информация за резултатите  от обсъжданията на Процедурата за регистрация на договорите в 

инвестиционното проектиране с регионалните колегии и на срещата на Националното ръководство 

на секция КСС, председателите на НПС и ръководството на КИИП. Приемане на Процедурата. 

Докладват: инж. Ив. Каралеев 

           инж. Ем. Крумов 

7. Информация за проведената среща на Централното ръководство на КИИП с клуба на младите 

проектанти и приятели. 

Докладва: инж. А. Чипев 

8. Утвърждаване предложение на НПС „Технологии“ за финансиране в размер на 3300 лв. 

провеждане на семинар в гр. Силистра от 31.10.2019 г. до 02.11.2019 г. 

Докладва: инж. Р. Кожухарова 

9. Предложение за разпределение и раздаване безвъзмездно по РК, намиращите се в ЦО ръководства 

за Проектиране на сградни инсталации за топла и циркулационна вода, автор проф. д-р инж. Ганчо 

Димитров,2009 г. (624 бр.) и приемане на решение. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

10. Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-566/30.09.2019 г. от фирма ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ относно 

предложение за издаване „Помагало за проектиране на електрически инсталации“ и приемане на 

решение. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  



3 

Протокол на УС на КИИП № 159 / 18.10.2019 г. 

11. Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-587/09.10.2019 г. на инж. Михаил Толев, относно промяна 

в удостоверенията за проектантска правоспособност на проектантите от НПС ОВКХТТГ за 2020 г 

и приемане на решение. 

Докладва: инж. М. Толев 

12. Запознаване с решенията от заседанието на КС на 27.09.2019 г.  

Докладва: инж. Ив. Банов 

13. Разни. 

 

При наличието на кворум в 14:30 часа инж. Иван Каралеев откри заседанието на УС.  

Той поздрави всички присъстващи и призова през изборната 2020 г. да се изберат 

неопетнени ръководители на Камарата, работещи за утвърждаване авторитета й в 

обществото. 

Инж. Каралеев продължи с пожелание: 

- Да изпитваме уважение към събеседника си; 

- Да не издигаме в парадигма и абсолютизираме само нашето лично становище за 

нещата и да го налагаме като истина от последна инстанция; 

- Да зачитаме различните мнения на другите; 

- Да не се занимаваме с дребнотемие, а с важните и съществени за обществото 

проблеми – пример за това са въпросите за възможното замърсяване на 

водоизточниците в Кюстендил, проблемите с р. Марица в Пловдив, проведения 

консилиум за АМ „Струма“ за Кресна, небостъргача „Златен век“ в София, 

отговорността на всеки отделен участник в процеса на строителството. 

Инж. Каралеев изказа благодарност на инж. Куманов, инж. Г. Симеонов, инж. Ив. 

Якимов, инж. Р. Богданова, проф. Даков, инж. Бойчев, инж. С. Александров, инж. 

Чипев за съвместното интервю във в. Строител, на инж. Г. Кордов за организираната 

кръгла маса с международно участие. Той специално благодари на инж. Николчева, 

която се отказа от хонорара си за становището за „Златен век“ в полза на ЦО на КИИП. 

Инж. Каралеев съобщи, че е постъпило писмено предложение от инж. Николай 

Главинчев точка 5 от дневния ред да отпадне.   

Инж. Главинчев: Мотивите за това са, че в писмото на инж. Кривошапкова не намирам 

конкретни предложения за решаване на спора между професионалните секции ГПГ и 

ТСТС. Подписаният протокол от проведеното на 18.07.2017 г. заседание между двете 

секции не се приема от членовете на секция ГПГ, които са на мнение, че част „пътна“ 

не трябва да се включва в Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните 

проекти. 

Инж. Парлъкова: Моето предложение е т. 5 да остане. Предложението на инж. 

Кривошапкова е процедурно т.е. относно спазване на взети решения в КИИП. Решения, 

приети от експертна група може да бъде отменено само с повторно гласуване на същата 

група, а такъв случай нямаме. 

Инж. Бойчев заяви, че е упълномощен от инж. Кривошапкова да отстоява пред УС 

гласуването на т. 5. 

Премина се към гласуване отпадане на т. 5 от дневния ред. 

Гласували:   „За” – 15 

            „Против” – 14 

  „Въздържали се“ – 3 

От резултатите се вижда, че за приемане на решение няма необходимото обикновено 

мнозинство от гласувалите. 
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Инж. Бойчев предложи да се гласува отлагане на т. 5 от дневния ред за заседанието на 

УС през м. ноември 2019 г. 

Гласували:   „За” – 23 

            „Против” – 4 

  „Въздържали се“ – 2 

Решение: УС приема разглеждането на т. 5 от дневния ред: „Предложение относно 

обхвата и съдържанието на Наредба № 4 във връзка с писмо вх. № КИИП-ЦУ-

340/28.05.2019 г. от инж. Кривошапкова“ да се отложи за заседанието на УС през м. 

ноември 2019 г. 

Инж. Кордов предложи от дневния ред да отпадне и т. 6, защото не отговаря на 

изискванията на ЗКАИИП  и Устава на КИИП. 

Гласували:   „За” – 19 

            „Против” – 12 

  „Въздържали се“ – 0 

Решение: УС приема  от дневния ред да отпадне т. 6: „Информация за 

резултатите  от обсъжданията на Процедурата за регистрация на договорите 

в инвестиционното проектиране с регионалните колегии и на срещата на 

Националното ръководство на секция КСС, председателите на НПС и 

ръководството на КИИП. Приемане на Процедурата.“ 

Гласуване на дневния ред с направените промени: 

Гласували:   „За” – 24 

            „Против” – 2 

  „Въздържали се“ – 2 

Решение: УС приема  дневния ред с направените промени. 

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

на КИИП, относно вписване на кандидати в регистрите за проектантска 

правоспособност и за проектантски бюра. 

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

на 08.10.2019 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за 

проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 126. 

Общият брой на разгледаните заявления от КР е 126. 

От тях:  73 броя за ППП 

               53 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП: 112 

     63 броя за ППП  

               49 броя за ОПП, в това число  20 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 59 

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

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 



5 

Протокол на УС на КИИП № 159 / 18.10.2019 г. 

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  59 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 49 на брой с решение „ДА” (Виж Приложението). 

Гласували:  „За” – 33 

               „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 49 

на брой с решение „ДА”.  

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.  

 Инж. Жани Димова Нейкова, рег. № 42796, РК София-град, секция ВС, 

кандидатства за ППП. Становището на КР е за допълване: „Да представи допълнителни 

данни за трудов стаж с проектант с ППП, съгласно чл. 7, ал. 5, т.1 от ЗКАИИП.“ За 

допълване. 

 Инж. Христо Иванов Рендаков, рег. № 29377, РК Пловдив, секция ГПГ, 

кандидатства за ППП. Становището на КР е за допълване: „Да представи длъжностна 

характеристика за заеманата длъжност.“ За допълване. 

 Инж. Десислава Сергеева Атанасова-Венкова, рег. № 34042, РК Смолян, 

секция ГПГ, кандидатства за ППП. Становището на КР е за допълване: „Да представи 

доказателства за участие в инвестиционни проекти, съгласно чл. 4 (2) от Наредба № 2 

за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП“. За 

допълване. 

 Инж. Веселин Атанасов Ангелов,  рег. № 29288, РК Пловдив, секция ЕАСТ,  

кандидатства за ППП. Инж.Ангелов има ОПП от 31.03.2017г. Кандидата е разгледан за 

втори път от КР. Изпращано му е писмо  за допълване на документи и представените 

допълнително документи са разгледани от комисията на 08.10.2019г. Предложението 

на Регионалната колегия (РК) Пловдив е отказ. Същото е и становището на Комисията 

по регистри (КР).  КР – секция ЕАСТ е отбелязала в графа „забележки“ в протокола, че 

от допълнително представената декларация на Управителя на фирмата, в която работи 

кандидата, е видно, че проектантът с ППП не е бил в трудови отношения с фирмата 

през целия двугодишен период, след получаване на ОПП от кандидата . 

Гласуване отказ за вписване на инж. Ангелов в регистъра за ППП. 

Гласували:  „За” – 31 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Веселин Атанасов Ангелов, рег. № 29288, 

РК Пловдив, секция ЕАСТ,  в регистъра на КИИП за ППП на основание чл.7 (5), 

т. 1 от ЗКАИИП и чл. 4 (1), т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност 

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

 Инж. Владимир Стоев Балабанов, рег. № 29281, РК Пловдив, секция ЕАСТ, 

кандидатства за ППП. Случаят е абсолютно аналогичен на горния. 

Гласуване отказ за вписване на инж. Балабанов в регистъра за ППП. 
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Гласували:  „За” – 31 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Владимир Стоев Балабанов, рег. № 29281, 

РК Пловдив, секция ЕАСТ  в регистъра на КИИП за ППП на основание чл.7 (5), 

т. 1 от ЗКАИИП и чл. 4 (1), т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност 

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

  Инж. Осман Себахтин Осман, рег. № 29289, РК Пловдив, секция ЕАСТ, 

кандидатства за ППП. Случаят е абсолютно аналогичен на горните два. 

Гласуване отказ за вписване на инж. Осман в регистъра за ППП. 

Гласували:  „За” – 30 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Осман Себахтин Осман, рег. № 29289, РК 

Пловдив, секция ЕАСТ  в регистъра на КИИП за ППП на основание чл.7 (5), т. 1 

от ЗКАИИП и чл. 4 (1), т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

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

 Инж. Димитър Йонов Йонов, рег. № 26115, РК Пазарджик, секция ЕАСТ, 

кандидатства за ОПП. Кандидата е разгледан за втори път от КР. Изпращано му е писмо  

за допълване на документи и представените допълнително документи са разгледани от 

комисията по регистри на 08.10.2019г. Предложението на КР е отказ, съгласно чл. 3, 

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

регистрирани в КИИП.  КР – секция ЕАСТ е отбелязала в графа „забележки“ в 

протокола, че дипломата му за ОКС „бакалавър“ е в друго професионално направление 

(4.1) и няма справка за изравнително обучение.  

Инж. Йонов притежава диплома за висше образование с ОКС „бакалавър“ по 

специалност „Информационна физика и комуникации“ и ОКС „магистър“ по 

специалност „Информационно и компютърно инженерство“ от Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. 

Инж. Йонов е представил допълнително писмо от Пловдивския университет, от където 

е видно, че дипломата му за ОКС „бакалавър“ е от професионално направление 4.1., 

което е от област на висше образование 4.„Природни науки, математика и 

информатика“.  Дипломата му за ОКС „магистър“ е от професионално направление 

5.3., което е от област на висше образование 5. „Технически науки“.  

Гласуване отказ за вписване на инж. Йонов в регистъра за ППП. 

Гласували:  „За” – 25 

               „Против” – 1 

Решение: УС отказва вписване на инж. Димитър Йонов Йонов, рег. № 26115, РК 

Пазарджик, секция ЕАСТ,   в регистъра на КИИП за ОПП на основание чл. 3 (2) 

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

регистрирани в КИИП и чл. 9 (1) т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационните 

степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" (НДИПВО), във връзка с чл.13 

от ЗКАИИП. 

 Инж. Даниел Емилов Евлогиев, рег. № 43141, РК София-град, секция КСС, 

кандидатства за ППП. Инж.Евлогиев има ОПП от 25.07.2014г. Предложението на 

регионалната колегия е отказ. Същото е и становището на комисията по регистри (КР).  
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КР – секция КСС е отбелязала в графа „забележки“ в протокола, за основание за отказ, 

че няма проектантски стаж 4 години през последните 7г., като се позовава на чл. 5, ал. 

4 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в 

КИИП. 

Гласуване отказ за вписване на инж. Евлогиев в регистъра за ППП. 

Гласували:  „За” – 30 

         „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Даниел Емилов Евлогиев, рег. № 43141, 

РК София-град, секция КСС в регистъра на КИИП за ППП на основание чл. 4 и 

чл. 5 (4) от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП, чл. 7 (5) т. 2 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

 Инж. Димитър Валентинов Велев, рег. № 02042БЧ, Централно управление, 

секция ЕАСТ, кандидатства за ОПП. Предложението на КР е отказ. КР – секция ЕАСТ 

е отбелязала в графа „забележки“ в протокола, че инж. Велев не отговаря на 

изискванията на чл. 3, ал. 2 на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП, чл. 9 (1), т. 3 на НДИПВО, във връзка с  чл. 13 на 

ЗКАИИП. 

Инж. Велев притежава диплома за висше образование с ОКС „бакалавър“ по 

специалност „Икономика и организация на труда“, професионална квалификация 

„Икономист“ от УНСС София и ОКС „магистър“ по специалност „Комуникационна 

техника и технологии“, с ПК „Магистър-инженер по комуникации“ от ТУ Габрово.  

След приключване на дискусиите се премина към гласуване отказ за вписване на инж. 

Велев в регистъра за ОПП. 

Гласували:  „За” – 29 

         „Против” – 1 

Решение: УС отказва вписване на инж. Димитър Валентинов Велев, рег. № 

02042БЧ, Централно управление, секция ЕАСТ в регистъра на КИИП за ОПП на 

основание чл. 3, ал. 2 на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП, чл. 9 (1), т. 3 на НДИПВО и във връзка с чл. 

13 на ЗКАИИП.  

 Инж. Стелиян Обретенов Железов, рег. № 12145, РК Варна, секция КСС, 

кандидатства за ППП. Предложението на КР е за допълване: „Да представи копие от 

следните обекти:  „Спортна зала към спортен комплекс“ гр. Балчик и „Център за 

настаняване от семеен тип“ гр. Балчик.“ За допълване. 

 Инж. Румен Емилов Шолев, рег. № 43133, РК София-град, секция КСС, 

кандидатства за ППП. Инж.Шолев има ОПП от 28.09.2012г. Предложението на 

регионалната колегия е отказ. Същото е и становището на комисията по регистри (КР). 

Представената Декларация „Информационно приложение №6“ от проектант с ППП, за 

проекти с негово участие, са само за 2018 и 2019г. Предложението на КР е отказ поради 

липса на достатъчно доказателства за 4 години проектантски стаж.  

Гласуване отказ за вписване на инж. Шолев в регистъра за ППП. 

Гласували:  „За” – 26 

„Против” – 0 
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Решение: УС отказва вписване на инж. Румен Емилов Шолев, рег. № 43133, РК 

София-град, секция КСС в регистъра на КИИП за ППП на основание чл. 4 и чл. 5 

(4) от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП, чл. 7 (5) т. 2 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

 Инж. Крум Василев Филипов, рег. № 02833, РК Пловдив, секция ОВКХТТГ, 

кандидатства за ППП. Предложението на регионалната колегия е отказ. Същото е и 

становището на комисията по регистри (КР). Предложението на КР е отказ поради 

липса на 2 години проектантски стаж като служител на трудов договор. Инж. Филипов 

притежава ОПП от 28.07.2017 г. Представил е документи на английски език, доказващи 

че е работил като проектант във фирма МРЕ Engineering Ltd, Канада в периода м. 

ноември 2013 г. до 24 Май 2019 г. Има подписана декларация от инж. Едита 

Владимирова, проектант с ППП, с посочени проектирани 7 обекта, в разработката на 

които инж. Филипов е участвал през 2018 г. и 2019 г. От м. юни 2019 г. до настоящия 

момент инж. Филипов е на работа във фирма „КЕС-Клийн сълюшън България“ЕООД.   

След приключване на обсъжданията се стигна до извода, че на инж. Филипов би могло 

да му се признае проектантския стаж, но е необходимо да представи документите от 

Канада, преведени на български език (легализиран превод), длъжностна 

характеристика от „КЕС-Клийн сълюшън България“ЕООД, както и няколко проекта с 

негово участие, които да се разгледат на следващото заседание на КР и докладват на 

УС през м. ноември 2019 г. 

Инж. Чипев предложи първо да се гласува отказ , което е предложението на КР. 

 Гласували:  „За” – 7 

„Против” – 21 

Решение: УС не приема отказа за вписване на инж. Крум Василев Филипов, рег. 

№ 02833, РК Пловдив, секция ОВКХТТГ в  регистъра на КИИП за ППП. 

Премина се към гласуване да се отложи за следващия УС през м. ноември 2019 г. 

произнасянето по кандидатурата на инж. Крум Василев Филипов, след като той 

представи съответните доказателства за проектантски стаж и преведени на български 

език приложените документи от Канада. Допълнителните документи ще се разгледат 

отново от КР. 

Гласували:  „За” – 24 

„Против” – 1 

Решение: УС приема отлагане за следващия УС през м. ноември 2019 г. 

произнасянето си по кандидатурата на инж. Крум Василев Филипов, рег. № 02833, 

РК Пловдив, секция ОВКХТТГ за вписване в  регистъра на КИИП за ППП., след 

повторно разглеждане от КР.  

 Инж. Генади Белчев Генов, рег. № 36239, РК Стара Загора, секция ТЕХ, 

кандидатства за ОПП по част „План за безопасност и здраве“ (ПБЗ). Предложението на 

КР е отказ, защото в секция „Технологии“ няма част ПБЗ, а за секция КСС инж. Генов 

не отговаря на изискванията на чл.5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на СМР. 

Инж. Генов притежава диплома за висше образование с ОКС „магистър“ по 

специалност „Безопасност на труда“ от ТУ Габрово. Изучаваните учебни дисциплини 

са с насоченост по-скоро към осигуряване на безопасността и хигиената на работната 

среда. 
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Предложи се отказ за вписване на инж. Генов в регистъра за ОПП. 

Гласували:  „За” – 29 

„Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Генади Белчев Генов, рег. № 36239, РК 

Стара Загора, секция ТЕХ, в регистъра на КИИП за ОПП на основание чл. 229 от 

ЗУТ и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

 Инж. Димитър Маринов Димитров, рег. № 16415, РК Варна, секция КСС, 

кандидатства за ОПП. Той попада в категорията „особени случаи“. 

Инж. Чипев направи някои разяснения по случая: Кандидатурата на инж. Димитров 

беше разглеждана на заседанието на УС на 26.07.2019 г. Инж. Димитров е завършил 

Политехническия университет в Милано, Италия. Представил е диплома с легализиран 

превод за ОКС „магистър“,  специалност „строителство и архитектурно инженерство“, 

2017 г. Притежава и диплома от Варненски свободен университет, ОКС „бакалавър“, 

специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ от 2013 г. На предното заседание 

на УС се реши, че за да е валидна дипломата му от Милано трябва да се легализира, но 

в последствие се установи, че съгласно Постановление № 246 от 21.09.2016 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на МС отпада изискването за заверката 

с апостил на дипломи за висше образование от ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн 

и Швейцария.  

Инж. Чипев предложи да се гласува вписване на инж. Димитров в регистъра за ОПП. 

Гласували:  „За” – 26 

„Против” – 0 

Решение: УС приема вписване на инж. Димитър Маринов Димитров, рег. № 

16415, РК Варна, секция КСС в регистъра за ОПП на КИИП. 

 

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. 

 Инж. Никола Борисов Антонов, рег. № 42061, секция ГПГ, РК София-град. 

Кандидатства за възстановяване на ППП (закъсняло плащане). Предложението на КР – 

възстановява ППП. 

 Инж. Милчо Стефанов Големехов, рег. № 01711, секция ЕАСТ, РК София-

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

ППП.  

 Инж. Виолета Петрова Иванова, рег. № 41958, секция ТСТС, РК София-град. 

Кандидатства за възстановяване на ППП (закъсняло плащане). Предложението на КР – 

възстановява ППП.  

 Инж. Владимир Георгиев Златев, рег. № 07940, секция ОВКХТТГ, РК Варна. 

Кандидатства за възстановяване на ППП (закъсняло плащане). Предложението на КР – 

възстановява ППП.  

Инж. Чипев предложи на гласуване анблок Табл. 1.4. 

Гласували:  „За” – 30 

               „Против” – 0 
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Решение: УС приема Табл. 1.4, в която са отразени предложенията на КР до УС за 

възстановяване на вписване в регистъра за ОПП или ППП. 

 

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

вписване на проектантски бюра (ПБ) в регистрите на КИИП. 

Постъпила е една кандидатура на ПБ „Ан-инвест-1“ ЕООД, рег. № 0417ПБ, 

специализация „Комплексно“ с Ръководител инж. Анастас Детелинов Гонов от РК 

Варна. Решението на КР е „ДА“. 

Гласували:  „За” – 27 

               „Против” – 0 

Решение: УС приема вписва в регистъра на КИИП проектантско бюро „Ан-

инвест-1“ ЕООД, рег. № 0417ПБ 

По т. 2 от дневния ред: Утвърждаване на предложения на Комисията за технически 

контрол, относно вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол 

по част “Конструктивна” на инвестиционните проекти. 

Инж. Проданов докладва, че на 18.09.2019 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 8 

от всички 11 членове.  

Разгледани са заявленията на 15 кандидати, от които 3 нови кандидатури. Статистиката 

на кандидатите е следната: РК Видин – 1, РК Кърджали – 1, РК Пловдив – 1, София-

град – 12. ЦКТК е одобрила 13 кандидати. 

 Инж. Маргарита Спасова Благоева-Тимова, рег. № 0504 от регистъра за ТК, 

РК София-град кандидатства за подновяване регистрацията си като ТК. От подадените 

документи ЦКТК е установила, че за периода от последните 5 години тя е посочила, че 

има два проектирани обекта и 1 като ТК. Комисията предлага инж. Тимова да допълни 

приложените списъци. За допълване. 

 Инж. Сабина Евгениева Владимирова, нов кандидат за вписване в регистъра 

за ТК, РК София град. Предложението на ЦКТК е отказ поради липса на доказателства 

за 10 г. проектантски стаж с ППП по трудова книжка и приложеният списък на обектите 

не е по години. 

Инж. Проданов предложи първо да се гласува  анблок оправомощаване на 13-сте 

кандидати, упражняващи технически контрол по част „конструктивната“ на 

инвестиционните проекти, одобрени от ЦКТК, а след това отказът на инж. Сабина 

Владимирова. 

Гласуване анблок оправомощаване на 13-сте кандидати. 

Гласували:  „За” – 27 

                       „Против” – 0 

Решение: УС приема оправомощаване на 13-сте кандидати, упражняващи 

технически контрол по част „конструктивната“ на инвестиционните проекти. 

Преди гласуване отказа на инж. Сабина Владимирова инж. Драгов напомни, че 

приетото решение от УС трябва да бъде нормативно обосновано.  
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Гласували:  „За” – 22 

                       „Против” – 1 

Решение: УС отказва вписване на инж. Сабина Евгениева Владимирова в 

регистъра на КИИП за Технически контрол на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от 

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в 

КИИП 

Инж. Проданов продължи, че на това заседание са разгледани и предложения за 

промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност, раздел ІІ, но по решение 

на ЦКТК те ще бъдат внесени в УС на заседанието през м. ноември 2019 г.  

По т. 3 от дневния ред: Определяне дата и място за провеждане на Редовното 

отчетно изборно ОС на КИИП, 2020 г. 

Инж. Каралеев обяви предложението на Централното ръководство на КИИП Редовното 

отчетно изборно ОС да се проведе в хотел „Самоков“, Боровец, на 03, 04 и 05 април 

2020 г. Инж. Каралеев поясни, че посочените в офертата от хотел „Самоков“ цени за 

нощувки, зали и предлагани допълнителни услуги са икономически много изгодни. 

Инж. Николчева поясни предложението, че на: 

03 април 2020 г. ще се проведе УС 

04 април 2020 г. преди обяд ще се проведат ОС на НПС 

04 април 2020 г. след обяд ще започне ОС на КИИП 

05 април 2020 г. продължение на ОС на КИИП. 

Премина се към гласуване на датата и мястото за провеждане на Редовното отчетно 

изборно ОС на КИИП, 2020 г. 

Гласували:  „За” – 29 

                       „Против” – 0 

   „Въздържали се“ - 3 

Решение: УС приема Редовното отчетно изборно ОС на КИИП да се проведе на 03, 

04 и 05 април 2020 г. в хотел „Самоков“, к.к. Боровец. 

По т. 4 от дневния ред: Допълване списъка на представителите от НПС за участие 

в работна група към МРРБ по BIM (Building Information Modeling). 

Инж. Чипев съобщи, че на заседанието на УС на 28.06.2019 г. се прие списък на 

представители на КИИП от всяка професионална секция, за участие в Работна група 

към МРРБ по BIM. 

Допълнително е постъпило предложение от НПС ВС за включване в списъка на инж. 

Любомир Илиев. 

Инж. Кордов предложи в списъка да се включи и инж. Владимир Василев – секция 

КСС. 

Гласували:  „За” – 26 

                       „Против” – 0 

   „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС приема в списъка на представителите на КИИП от всяка 

професионална секция, за участие в Работна група към МРРБ по BIM да се 

включат инж. Любомир Илиев – НПС ВС и инж. Владимир Василев – НПС КСС. 
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Т. 5 от дневния ред се отлага за заседанието на УС през м. ноември 2019 г.  

Т. 6 от дневния ред – отпада  

По т. 7 от дневния ред: Информация за проведената среща на Централното 

ръководство на КИИП с клуба на младите проектанти и приятели. 

Инж. Чипев направи резюме от срещата на „Клуба на младите инженери в 

инвестиционното проектиране и приятели“, проведена на 03.10.2019 г. в ЦО на КИИП: 

на срещата са присъствали 20 души. Обсъдена е била необходимостта от развитие 

стратегия на КИИП в две основни направления, а именно: 

 Регулиране на цените на проектантските услуги; 

- Експертна група за разглеждане случаи за системно връщане на проекти 

от общински и държавни администрации; 

- Виртуален калкулатор за проектантски хонорар; 

 Комуникационна политика; 

- Маркетингови кампании в училищата. 

- Презентации във Висшите училища. 

- Създаване на условия за участие на повече млади проектанти в 

управлението на КИИП.  

На срещата младите проектанти са изразили подкрепа на Процедурата за регистрацията 

на договорите. 

Инж. Каралеев отбеляза, че младите проектанти имат желание за продължаващо 

обучение и усъвършенстване. 

Инж. Радев предложи протоколът от тази среща да се публикува на електронната 

страница на Камарата, за да могат всички да се запознаят с него. 

По т. 8 от дневния ред: Утвърждаване предложение на НПС „Технологии“ за 

финансиране в размер на 3300 лв. провеждане на семинар в гр. Силистра от 

31.10.2019г. до 02.11.2019 г. 

Инж. Каралеев даде думата на инж. Кожухарова да представи предложението на НПС 

„Технологии“. 

Инж. Кожухарова обяви, че се предвижда семинарът да се проведе от 31 октомври до 

02 ноември 2019 г. в гр. Силистра. Темите са: Актуални изисквания при проектиране и 

изграждане на говедовъдни ферми и  Актуални изисквания при проектиране и 

изграждане на силози за зърно. Лектор е проф. инж. Иван Иванов от РК Силистра, 

който ще изнесе докладите без да му се заплаща хонорар. Освен теоретична част 

домакините от регионалната професионална секция „Технологии“ са предвидили 

посещение на животновъдна ферма и силозно стопанство за зърно, отговарящи на най-

съвременните изисквания в областта на селскостопанските технологии. 

Инж. Кожухарова предлага да се гласува финансиране на семинара в размер на 3300лв. 

Инж. Каралеев посъветва да се потърсят спонсори за мероприятието като посочи за 

пример проведената конференция на НПС МДГЕ. 

Инж. Белчев обяви, че приветства идеята за провеждане на семинара на секция 

„Технологии“. 

Инж. Аврамов покани в мероприятието да се включат и проектанти от другите секции. 
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Премина се към гласуване финансирането на семинара в размер от 3300 лв. 

Гласували:  „За” – 29 

                       „Против” – 0 

   „Въздържали се“ – 0 

Решение: УС приема да се отпусне финансова помощ от бюджета на ЦУ в размер 

на 3300 лв. за провеждане на Национален семинар на НПС ТЕХ от 31 октомври до 

02 ноември 2019 г. в гр. Силистра. 

По т. 9 от дневния ред: Предложение за разпределение и раздаване безвъзмездно по 

РК, намиращите се в ЦО ръководства за Проектиране на сградни инсталации за 

топла и циркулационна вода, автор проф. д-р инж. Ганчо Димитров,2009 г. (624 бр.) 

и приемане на решение. 

Инж. Каралеев съобщи, че в ЦО се намират 624 броя от ръководства за Проектиране на 

сградни инсталации за топла и циркулационна вода, автор проф. д-р инж. Ганчо 

Димитров, издадена през 2009 г. и предложи УС да гласува безвъзмездното им 

раздаване по регионални колегии. Той прочете едно примерно разпределение, 

пропорционално на броя членове в РК. 

Гласували:  „За” – 30 

                       „Против” – 0 

   „Въздържали се“ – 0 

Решение: УС приема безвъзмездно да се раздадат по регионални колегии 

намиращите се в ЦО ръководства за Проектиране на сградни инсталации за 

топла и циркулационна вода, автор проф. д-р инж. Ганчо Димитров. 

По т. 10 от дневния ред: Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-566/30.09.2019 г. 

от фирма ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ относно предложение за издаване „Помагало за 

проектиране на електрически инсталации“ и приемане на решение. 

Инж. Каралеев накратко запозна членовете на УС с писмото на инж. Лилия Аладжем 

относно написване и издаване на книга „Помагало за проектиране на електрически 

инсталации“ в тираж 150 екземпляра. Книгата ще бъде базирана на актуалната 

нормативна уредба. Ще бъде посочен подходът към проектиране на ел. инсталации за 

определен вид сгради, правилният начин за проектиране на художествено осветление 

на паметници на културата. Ще бъдат дадени примери за фасадно художествено 

осветление и приложени примери за подходящ начин за изчертаване на проекти, 

разбираеми и достъпни за изпълнителите на електрическите инсталации. 

Инж. Аладжем предлага хонорарът за написване на книгата да е 1200 лв. 

Инж. Каралеев предложи тази сума да се изплати от Централно управление, а 

регионалните колегии да информират членовете си за предстоящото издание. 

Инж. Бойчев подчерта, че инж. Аладжем е изключителен професионалист с 

дългогодишен опит като проектант и хонорарът от 1200 лв. е много нисък, с което се 

съгласиха останалите членове на УС. 

Инж. Опърлаков направи предложение всяка регионална колегия да направи проучване 

за желаещите да закупят помагалото, авансово да се съберат пари и да се преведат на 

Централния офис. 

Изказаха се съображения, че на този етап няма как авансово да се съберат пари от 

проектантите, защото няма яснота за цената, на която ще се продава книгата. 
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Инж. Опърлаков предложи да се гласува хонорар на инж. Аладжем за написване на 

книгата в размер на 2000 лв., а големите регионални колегии: София-град, Пловдив, 

Варна, Бургас и Стара Загора да преведат в ЦО по 1000 лв. за издаването на книгата. 

 

Гласували:  „За” – 27 

                       „Против” – 0 

   „Въздържали се“ – 0 

Решение: УС приема на инж. Лилия Аладжем, член на КИИП с ППП по част 

„Електрическа“ да се изплати хонорар в размер на 2000 лв. за написване на книга 

„Помагало за проектиране на електрически инсталации“, а регионални колегии: 

София-град, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора да преведат в ЦО по 1000 лв. 

за издаването на книгата. 

След гласуването инж. Белчев се изказа, че поддържа изцяло издаването на такова 

ръководство, но е против това делене на регионалните колегии на малки  и големи. Така 

приетото решение ограничава, например, РК Габрово да участва във финансиране 

издаването на книгата. 

По т. 11 от дневния ред: Запознаване с писмо вх. № КИИП-ЦУ-587/09.10.2019 г. на 

инж. Михаил Толев, относно промяна в удостоверенията за проектантска 

правоспособност на проектантите от НПС ОВКХТТГ за 2020 г и приемане на 

решение. 

Инж. Каралеев даде думата на инж. Толев да запознае присъстващите членове на УС с 

предложението си. 

Инж. Толев: На ОС на НПС ОВКХТТГ от 30.03.2019 г. единодушно се прие решение 

за 2020 г. в новите удостоверения за проектантска правоспособност на проектантите от 

НПС ОВКХТТГ да се изписва следният текст: 

„….по част: 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО – 

И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 

и част: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, съгласно Наредба № 7/2014 г. за енергийна 

ефективност на сгради.“ 

Инж. Толев се позовава на текстове от писмото на КЗК относно това, че чл. 25, ал. 5 от 

Наредбата определя специфични изисквания, на които трябва да отговарят 

проектантите, които изготвят част „Енергийна ефективност“ и изчисляват 

техническите показатели за енергийна ефективност. Необходимо е те да са проектанти 

по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, да притежават 

валидно удостоверение за проектантска правоспособност от Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране (КИИП) по част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“. Наредбата се 

прилага единствено за сгради и не урежда технически изисквания за проектиране на 

обекти, които не са сгради като например външно осветление, съоръжения и 

инсталации за ниско напрежение, обекти на инженерната инфраструктура, специфични 

технологични съоръжения и др. 

Инж. Толев цитира чл. 229 (1) от ЗУТ, че физически лица могат да извършват 

проучвателни, проектантски, контролни, строителни и надзорни дейности, ако 
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притежават техническа правоспособност, съобразно придобитата им специалност и 

образователно-квалификационна степен. 

Инж. Чипев отбеляза, че в двете наредби, приети с постановление № 318 на 

Министерски съвет се определят държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационните степен „бакалавър“ и „магистър“ 

по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране“. В наредбите са посочени допустимите форми на обучение, минималния 

хорариум часове, както и необходимата теоретична и практическа подготовка. В раздел 

V и на двете наредби са заложени образователните изисквания за части „Отопление, 

вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“ и 

„Енергийна ефективност“. В раздела са посочени задължителните учебни дисциплини 

по учебния план с техния необходим минимален хорариум в часове. 

Инж. Николчева подкрепи предложението на инж. Толев за вписване в 

удостоверенията на колегите от ОВКХТТГ за 2020 г. допълнението „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ, съгласно Наредба № 7/2014 г. за енергийна ефективност на сгради“. 

Инж. Проданов каза, че ако това се приеме, проектантите от НПС ЕАСТ ще реагират. 

Той припомни, че в архитектурния факултет на УАСГ се преподава енергийна 

ефективност и архитектите изработват тази част. 

Инж. Толев: Да напишем официално писмо до КАБ във връзка с това. 

Инж. Попова: Да не се четат избирателно текстове от писмото на КЗК. В чл. 25, ал. 5 

също е казано, че Наредба № 7 от 2004 г. ограничава възможността инженери от 

инвестиционното проектиране с проектантска правоспособност по части като 

„Строителство на сгради и съоръжения“, „Електрическа“, „Конструктивна” и други да 

извършват и подписват самостоятелно изчисленията в част „Енергийна ефективност“ 

на сгради. 

Инж. Р. Иванов: Не е правилно Енергийната ефективност (ЕЕ) да се вписва като 

отделна част в удостоверението на проектантите по ОВКХТТГ. За част ЕЕ трябва да се 

издава отделно удостоверение. 

Премина се към гласуване предложението на инж. Толев. 

Гласували:  „За” – 9 

                       „Против” – 16 

   „Въздържали се“ – 6 

Решение: УС не приема за 2020 г. в новите удостоверения за проектантска 

правоспособност на проектантите от НПС ОВКХТТГ да се добави нова част: 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, съгласно Наредба № 7/2014 г. за енергийна 

ефективност на сгради.“ 

По т. 12 от дневния ред: Запознаване с решенията от заседанието на КС на 

27.09.2019 г.  

Инж. Банов информира членовете на УС, че на 27.09.2019 г. се е провело заседание, в 

което са участвали 5 от общо 7  членове на КС.  

Разглеждани са писмо вх. № КИИП-КС-024/28.08.2019 г. от инж. Емилия Йорданова 

Стайкова и писмо вх. № КИИП-КС- 023/08.08.2019 г. от инж. Светлана Николчева 

Инж. Стайкова обжалва пред КС решение на УС на КИИП от 26.07.2019 г. относно 

отказ за вписването й в регистъра на проектантите с ОПП в секция ГПГ на основание 
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чл. 9 (1), т. 3 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и 

„специалист“ и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Решението на КС е: Връща в УС преписката на инж. Емилия Йорданова Стайкова за 

обосноваване несъответствието с чл. 9 (1), т. 3 от Наредба за държавните изисквания 

за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 

„бакалавър“, „магистър“ и „специалист“. 

Относно писмото на инж. Николчева за изпълнение приетите решения от ОС на КИИП, 

2019 г. и по-точно решения с номера 38, 40, 41, 42  

решението на КС е:  

- Да се изпълни решение № 38 на ОС: „ОС на КИИП задължава УС да публикува 

на електронната страница решението си относно максималния размер на 

основните месечни  трудови възнаграждения в КИИП“ или, ако не може да се 

обоснове защо.  

- Да се поставят срокове и отговорници по отношение на решение № 40 на ОС: 

„ОС на КИИП приема предложението на НПС ТСТС да се премине към 

регистър в електронна среда с достъпна за служителите информация – две 

имена, секция, регистрационен номер, срок на валидност на удостоверението,  

включително отразяване на замразена правоспособност, текст на 

удостоверението за проектантска правоспособност“. На УС през м. ноември 

да се докладват предприетите мерки.  

Инж. Каралеев заяви, че в писмото си инж. Николчева подробно е обяснила 

предприетите действия по изпълнение на цитираните решения. Таблицата с 

максималния размер на основните месечни  трудови възнаграждения в КИИП вече е 

публикувана на електронната страница на КИИП. 

Инж. Каралеев обърна внимание, че в решение № 40 на ОС е допусната техническа 

грешка: текстът „достъпна за служителите информация“ би трябвало да се чете 

„достъпна за инвеститорите информация“. 

По т. 13 от дневния ред: Разни. 

Инж. Каралеев обърна внимание на няколко основни моменти: 

 Преглед на решенията на УС от заседанието на 26.07.2019 г.  

- УС приема да се отпусне финансова помощ в размер на 1000 лв. за 

издаването на книга „Стоманобетонни мостове, част ІІ. Стоманобетонни 

конструкции по Еврокод. Числен пример“, автор проф. Лалов. На КИИП да 

се предоставят безвъзмездно 30 броя от книгата. 

- УС приема да се отпусне финансова помощ в размер на 4800 лв. за 

провеждане на Национална научно-приложна конференция МДГЕʼ2019 на 

тема: „Актуални проблеми на хидрогеологията в България“. 

- УС приема между управителните съвети, при необходимост и съобразно 

финансовите възможности на ЦУ, сумата за опериране от Централното 

ръководство да не надвишава 10000 лв. 

- УС приема Меморандума за дългосрочно сътрудничество между КИИП и 

Съюза на архитектите в България (САБ) с направените промени. 
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- УС приема в срок до 10.10.2019 г. да се проведе обсъждане по регионални 

колегии на Процедурата за регистрация на договорите за проектиране, в 

съответствие с Методиката за обществени поръчки, приета от ОС на КИИП, 

2019г. Резултатите да се представят на заседанието на УС на 18.10.2019 г. 

 Предложение на КИИП за изменение и допълнение на ЗУТ. 

Инж. Николчева обясни, че регионалните колегии са били информирани, че на 

електронната страница на МРРБ е публикуван за съгласуване проект на ЗИД ЗУТ 

и беше определен срок до 14.10.2019 г. за изпращане на предложения в ЦО на 

КИИП. Получен е отговор от няколко РК, които са обобщени от инж. Николчева 

и в срок до 25.10.2019 г. ще бъдат изпратени в МРРБ като единно становище на 

КИИП. 

Такива становища се подготвят от КАБ и от БААИК. 

Инж. Кордов обяви, че в РК София-град към момента има получени предложения 

за промени в ЗУТ, които той ще изпрати в ЦО, за да бъдат включени към писмото 

до МРРБ. 

 Информация за проведеният на 16.10.2019 г. колегиален Консилиум, 

относно избрания за реализация от АПИ вариант на ЛОТ 3.2 НА АМ "СТРУМА". 

Консилиумът беше сформиран, под ръководството на инж. Иван Якимов, от 

членове на КИИП и външни специалисти за разглеждане и анализиране на 

екологичните, строително-технологични, експлоатационни и технико-

икономически позиции на всички необходими съвременни съоръжения и подходи 

за опазване на природната среда на Кресненското дефиле във връзка с различия в 

оценките на разработените варианти за изграждане на Лот 3.2. на АМ „Струма“. 

Инж. Бойчев съобщи, че Консилиумът е разгледал основните пет варианта на 

трасето и предлага да се преразгледат два от тях при спазване на изискванията на 

Европейската комисия по отношение на екологичните проблеми като препоръчва 

да се вземат подходящи заместващи и компенсиращи мерки. 

 Информация за изготвената от ЦО справка по искане на инж. Мария 

Попова;  

Справката представлява обобщена информация на разгледаните от КС сигнали 

срещу откази от УС за признаване на проектантска правоспособност и водени в 

тази връзка съдебни дела срещу КИИП за периода на целия настоящ мандат. 

Инж. Попова благодари за предоставената й информация. 

 Напомняне на РК да представят списъци на проектанти, желаещи да закупят 

Еврокод. 

 С писмо вх. № КИИП-ЦУ-582/07.10.2019 г. Националното сдружение на 

общините в Р България изразява своята удовлетвореност от писмото на инж. 

Николчева изх. № КИИП-ЦУ-257/20.09.2019 г. 

 Инж. Чипев презентира предложението на фирма SODEXO-България за 

Спортна програма за членовете на КИИП. 

 Инж. Кордов съобщи, че  на 25.10.2019 г. РК София-град организира кръгла 

маса с международно участие на представители от сродни организации: Германия, 

Чехия, Сърбия. Поканени са представители на МРРБ и МОН. Разглежданите теми 
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ще са: „Академичното образование и инженерната практика“ и „Инвестиционното 

проектиране и строителство“. 

 Инж. Каралеев напомни на председателите на РК да свеждат информацията 

от заседанията на УС до своите членове. 

 Инж. Каралеев информира за проведената в РК Варна среща между 

ръководството на КИИП и ръководствата и представители на студентите на 

Варненски свободен университет (ВСУ) "Черноризец Храбър, ТУ-Варна, 

Русенски университет "Ангел Кънчев". 

 Инж. Аврамов обърна внимание, че застрахователните дружества не правят 

застраховки „професионална отговорност“ за ТК за строежи І-ва и ІІ-ра категория 

по ЗУТ. 

Инж. Николчева съобщи, че с писма до застрахователите многократно е обръщала 

внимание по този въпрос  и сега ще ги сезира отново.  

 Инж. Богданова информира УС за проведената на 09.10.2019 г. в Братислава 

среща на работни групи към Европейския Съвет на Инженерните Камари (ECEC) 

относно: 

- BIM технологии; 

- Обществени поръчки за инженерни услуги 

Относно BIM технологиите инж. Богданова продължи, че е изготвен документ 

наречен BIM за политиците, съгласно който 1 евро допълнително за проектиране 

е равностойно на 10 евро спестени от строителство и 100 евро спестени от 

експлоатация на обекта. Цената за въвеждане на BIM е около 6000 евро за работно 

място и след това около 3000 евро/година за поддържане на лиценза. От 

Словашката BIM асоциация е изготвен въпросник, който КИИП ще получи 

преведен на български език до 15.11.2019 г., след което те ще приготвят 

електронна анкета за всички държави членки на ЕСЕС. Тя следва да се разпрати 

от всяка държава до нейните проектанти, строители, консултанти, които да я 

попълнят. Обратната информация ще бъде обработена и резултатите обобщени за 

всяка държава. Така събраната информация ще се използва освен за статистика и 

за кандидатстване за финансиране от ЕC на проекти, свързани с въвеждане на 

BIM. 

По втората тема са се обсъждали текущи въпроси, свързани с обществените 

поръчки и цената на инженерните услуги. 

 Инж. Каралеев съобщи, че на 09 и 10.11. 2019 г. ръководството на ЕСЕС ще 

проведе своето редовно 70-то заседание в София, Парк хотел „Москва“. По време 

на мероприятието ще се проведе среща с ръководители на КИИП, на която ще се 

поставят и коментират теми свързани с инвестиционното проектиране. 

По този повод инж. Николчева предложи, ако има въпроси, те да се изпращат до 

08.11.2019 г. в ЦО на КИИП.  

ЦУ на КИИП ще съдейства за осигуряване провеждането на делова вечеря във 

връзка със срещата. 

 

В заключение на заседанието бяха взети следните  
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решения: 

1. УС приема разглеждането на т. 5 от дневния ред: „Предложение относно 

обхвата и съдържанието на Наредба № 4 във връзка с писмо вх. № КИИП-ЦУ-

340/28.05.2019 г. от инж. Кривошапкова“ да се отложи за заседанието на УС през м. 

ноември 2019 г. 

2. УС приема  от дневния ред да отпадне т. 6: „Информация за резултатите  от 

обсъжданията на Процедурата за регистрация на договорите в инвестиционното 

проектиране с регионалните колегии и на срещата на Националното ръководство на 

секция КСС, председателите на НПС и ръководството на КИИП. Приемане на 

Процедурата.“ 

3. УС приема  дневния ред с направените промени. 

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

вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  59 на брой с решение „ДА”. 

5. 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 49 на брой с 

решение „ДА”.  

6. УС отказва вписване на инж. Веселин Атанасов Ангелов, рег. № 29288, РК 

Пловдив, секция ЕАСТ,  в регистъра на КИИП за ППП на основание чл.7 (5), т. 1 от 

ЗКАИИП и чл. 4 (1), т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

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

7. УС отказва вписване на инж. Владимир Стоев Балабанов, рег. № 29281, РК 

Пловдив, секция ЕАСТ  в регистъра на КИИП за ППП на основание чл.7 (5), т. 1 от 

ЗКАИИП и чл. 4 (1), т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

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

8. УС отказва вписване на инж. Осман Себахтин Осман, рег. № 29289, РК Пловдив, 

секция ЕАСТ  в регистъра на КИИП за ППП на основание чл.7 (5), т. 1 от ЗКАИИП и 

чл. 4 (1), т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

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

9. УС отказва вписване на инж. Димитър Йонов Йонов, рег. № 26115, РК 

Пазарджик, секция ЕАСТ,   в регистъра на КИИП за ОПП на основание чл. 3 (2) т. 3 от 

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

и чл. 9 (1) т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и 

"специалист" (НДИПВО), във връзка с чл.13 от ЗКАИИП. 

10. УС отказва вписване на инж. Даниел Емилов Евлогиев, рег. № 43141, РК София-

град, секция КСС в регистъра на КИИП за ППП на основание чл. 4 и чл. 5 (4) от Наредба 

№ 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, чл. 7 

(5) т. 2 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

11. УС отказва вписване на инж. Димитър Валентинов Велев, рег. № 02042БЧ, 

Централно управление, секция ЕАСТ в регистъра на КИИП за ОПП на основание чл. 



20 

Протокол на УС на КИИП № 159 / 18.10.2019 г. 

3, ал. 2 на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП, чл. 9 (1), т. 3 на НДИПВО и във връзка с чл. 13 на ЗКАИИП.  

12. УС отказва вписване на инж. Румен Емилов Шолев, рег. № 43133, РК София-

град, секция КСС в регистъра на КИИП за ППП на основание чл. 4 и чл. 5 (4) от Наредба 

№ 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, чл. 7 

(5) т. 2 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

13. УС не приема отказа за вписване на инж. Крум Василев Филипов, рег. № 02833, 

РК Пловдив, секция ОВКХТТГ в  регистъра на КИИП за ППП. 

14. УС приема отлагане за следващия УС през м. ноември 2019 г. произнасянето си 

по кандидатурата на инж. Крум Василев Филипов, рег. № 02833, РК Пловдив, секция 

ОВКХТТГ за вписване в  регистъра на КИИП за ППП., след повторно разглеждане от 

КР. 

15. УС отказва вписване на инж. Генади Белчев Генов, рег. № 36239, РК Стара 

Загора, секция ТЕХ, в регистъра на КИИП за ОПП на основание чл. 229 от ЗУТ и във 

връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

16. УС приема вписване на инж. Димитър Маринов Димитров, рег. № 16415, РК 

Варна, секция КСС в регистъра за ОПП на КИИП. 

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

възстановяване на вписване в регистъра за ОПП или ППП. 

18. УС приема вписва в регистъра на КИИП проектантско бюро „Ан-инвест-1“ 

ЕООД, рег. № 0417ПБ 

19. УС приема оправомощаване на 13-сте кандидати, упражняващи технически 

контрол по част „конструктивната“ на инвестиционните проекти. 

20. УС отказва вписване на инж. Сабина Евгениева Владимирова в регистъра на 

КИИП за Технически контрол на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП 

21. УС приема Редовното отчетно изборно ОС на КИИП да се проведе на 03, 04 и 05 

април 2020 г. в хотел „Самоков“, Боровец. 

22. УС приема в списъка на представителите на КИИП от всяка професионална 

секция, за участие в Работна група към МРРБ по BIM да се включат инж. Любомир 

Илиев – НПС ВС и инж. Владимир Василев – НПС КСС. 

23. УС приема да се отпусне финансова помощ от бюджета на ЦУ в размер на 3300 

лв. за провеждане на Национален семинар на НПС ТЕХ от 31 октомври до 02 ноември 

2019 г. в гр. Силистра. 

24. УС приема безвъзмездно да се раздадат по регионални колегии намиращите 

се в ЦО ръководства за Проектиране на сградни инсталации за топла и 

циркулационна вода, автор проф. д-р инж. Ганчо Димитров. 

25. УС приема на инж. Лилия Аладжем, член на КИИП с ППП по част 

„Електрическа“ да се изплати хонорар в размер на 2000 лв. за написване на книга 

„Помагало за проектиране на електрически инсталации“, а регионални колегии: София-
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град, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора да преведат в ЦО по 1000 лв. за издаването 

на книгата. 

26. УС не приема за 2020 г. в новите удостоверения за проектантска 

правоспособност на проектантите от НПС ОВКХТТГ да се добави нова част: 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, съгласно Наредба № 7/2014 г. за енергийна 

ефективност на сгради.“ 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Каралеев закри заседанието в 18:35 часа. 

 

 

 

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

инж. Иван Каралеев                                                      инж. Маринела Цветкова 
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  Приложение: 

 

             Таблица 1.1. 

 

Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция РК ПП Решение 

1.  42298 Костантин Руменов Ганев м ГПГ Бургас ППП Да 

2.  42788 Бончо Станчев Димитров м ЕАСТ Варна ППП Да 

3.  16300 Галя Миткова Димитрова м ГПГ Варна ППП Да 

4.  16354 Георги Николаев Петров м КСС Варна ППП Да 

5.  16341 Иван Атанасов Илчев м ТЕХ Варна ППП Да 

6.  16322 Ралица Миленова Пеева м ГПГ Варна ППП Да 

7.  16345 Ралица Христова Ламбева м ВС Варна ППП Да 

8.  16158 Стефан Николаев Станев м КСС Варна ППП Да 

9.  05375 Христо Илиев Попов м КСС Варна ППП Да 

10.  16342 Христо Пламенов Христов м КСС Варна ППП Да 

11.  16304 Янко Лазаров Маринов м ЕАСТ Варна ППП Да 

12.  19041 Ирина Стефанова Александрова м ГПГ Враца ППП Да 

13.  22011 Данаил Костов Димитров м ЕАСТ Кърджали ППП Да 

14.  12826 Радослав Аспарухов Славков м ТЕХ Монтана ППП Да 

15.  29109 Георги Дончев Велков м ТСТС Пловдив ППП Да 

16.  29205 Димитър Стефанов Иванов м ОВКХТТГ Пловдив ППП Да 

17.  29304 Карина Николова Николова м ТСТС Пловдив ППП Да 

18.  32007 Михаил Пламенов Парушев м ОВКХТТГ Разград ППП Да 

19.  30029 Светлан Йовчев Йовчев м ЕАСТ Разград ППП Да 

20.  34027 Борис Стефанов Жайгаров м ЕАСТ Смолян ППП Да 

21.  12890 Невена Тодорова Гегова - Койчева м ГПГ Смолян ППП Да 

22.  42641 Адриана Великова Атанасова м ЕАСТ София град ППП Да 

23.  43131 Александър Иванов Миков м ВС София град ППП Да 

24.  42731 Александър Емилов Христов м МДГЕ София град ППП Да 

25.  41815 Ангел Ангелов Ангелов м ЕАСТ София град ППП Да 

26.  43123 Борис Кирилов Каракирков м ЕАСТ София град ППП Да 

27.  42636 Венцислав Минчев Тепелиев м КСС София град ППП Да 

28.  43134 Веселин Спасов Троянов м ЕАСТ София град ППП Да 

29.  42797 
Галина Асенова Илиева-

Стефанова 
м ТЕХ София град ППП Да 

30.  42185 Георги Борисов Цурев м ГПГ София град ППП Да 

31.  42675 Гергана Георгиева Стойнева м КСС София град ППП Да 

32.  41316 Даниела Петкова Ганчева м КСС София град ППП Да 

33.  43139 Дилян Василев Томов м ГПГ София град ППП Да 

34.  43132 Димитър Петков Петков м ВС София град ППП Да 

35.  43103 Димитър Пламенов Димитров м КСС София град ППП Да 

36.  43120 Димо Маринов Петров м КСС София град ППП Да 

37.  43140 Драгомир Валентинов Драгунчев м КСС София град ППП Да 

38.  42451 Екатерина Иванова Борисова м ЕАСТ София град ППП Да 

39.  42739 Елена Бориславова Христова м ТСТС София град ППП Да 

40.  43127 Жеко Иванов Иванов м КСС София град ППП Да 

41.  42658 Ивайло Тодоров Йосифов м ЕАСТ София град ППП Да 

42.  43118 Иван Кръстев Чушков м КСС София град ППП Да 

43.  43125 Илиандър Цветков Илиев м ГПГ София град ППП Да 

44.  43130 
Камелия Валентинова Димова-

Атанасова 
м КСС София град ППП Да 

45.  42633 Кирил Маринов Късев м ЕАСТ София град ППП Да 

46.  42637 Кирил Николаев Кирекчиев м КСС София град ППП Да 

47.  43117 Мария Боянова Чучукова м КСС София град ППП Да 

48.  43128 Мартина Димитрова Масурева м ГПГ София град ППП Да 

49.  43136 Никола Димитров Пеев м ВС София град ППП Да 

50.  43135 Огнян Митков Андонов м КСС София град ППП Да 

51.  42687 Петър Живков Жерков м КСС София град ППП Да 

52.  43124 Пламен Андреянов Петков м ГПГ София град ППП Да 
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             Таблица 1.2. 

 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  14131 Даниела Стефанова Стоева-Чаева м ТСТС Благоевград ОПП Да 

2.  14132 Радослав Лазаров Гошенков м ЕАСТ Благоевград ОПП Да 

3.  16418 Даниела Костадинова Лазарова м КСС Варна ОПП Да 

4.  11461 Младен Йорданов Дойков м ОВКХТТГ Варна ОПП Да 

5.  16419 Пламена Костадинова Лазарова м КСС Варна ОПП Да 

6.  16417 Цветан Желев Милушев м КСС Варна ОПП Да 

7.  22026 Зия Тахир Тахир м ЕАСТ Кърджали ОПП Да 

8.  22104 Кольо Маринов Ангелов м ОВКХТТГ Кърджали ОПП Да 

9.  23047 Йордан Иванов Ангелков м ВС-ПБ Кюстендил ОПП Да 

10.  28081 Трифон Пламенов Петров м КСС-ОИС Плевен ОПП Да 

11.  02817 Иван Петков Ракладжиев м КСС Пловдив ОПП Да 

12.  29376 Николай Неделчев Пехливанов м ГПГ Пловдив ОПП Да 

13.  29375 Нина Стефанова Стоилова м ГПГ Пловдив ОПП Да 

14.  29374 Петър Тошков Кисьов м ОВКХТТГ Пловдив ОПП Да 

15.  29373 
Радка Димитрова Лозанова-

Стоянова 
м ГПГ Пловдив ОПП Да 

16.  32037 Четин Неджмидин Юзеир м ЕАСТ Силистра ОПП Да 

17.  34075 Давид Бубакар Фал м КСС Смолян ОПП Да 

18.  43129 Венелина Стойчева Христова м МДГЕ София - град ОПП Да 

19.  43142 Георги Цветанов Русев м КСС София - град ОПП Да 

20.  41664 Николай Методиев Николов м КСС София - град ОПП Да 

21.  42596 Мариела Данчова Младенова м ТЕХ София - град ОПП Да 

22.  43122 Станислав Георгиев Пандев м ГПГ София - град ОПП Да 

23.  35185 Гергана Георгиева Кутлева м КСС София - област ОПП Да 

24.  36239 Генади Белчев Генов м ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

25.  36237 Петър Стоянов Керезов м ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

26.  36238 Силвия Георгиева Георгиева м КСС Стара Загора ОПП Да 

27.  38157 Веселин Николов Николов м ЕАСТ Хасково ОПП Да 

28.  38158 Мая Кузманова Димитрова м ТСТС Хасково ОПП Да 

29.  38159 
Тоша Кузманова Кузманова-

Христова 
м ТСТС Хасково ОПП Да 

30.  02054БЧ Адлен Стоянов Джабарски м ГПГ ЦУ ОПП Да 

31.  02056БЧ Александра Деянова Корназова м ОВКХТТГ ЦУ ОПП Да 

32.  02060БЧ Борис Панчев Кръстев м ВС ЦУ ОПП Да 

33.  02065БЧ Боян Стоянов Делчев м КСС ЦУ ОПП Да 

34.  02049БЧ Веселин Панайотов Карапанов м ГПГ ЦУ ОПП Да 

35.  02059БЧ Виктор Георгиев Беров м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

36.  02051БЧ Виторио Едуард Павлов м ВС ЦУ ОПП Да 

37.  02066БЧ Галин Славомиров Йонев м ТСТС ЦУ ОПП Да 

38.  02057БЧ Даниел Сашов Шарков м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

39.  02062БЧ Димитър Тодоров Трендафилов м МДГЕ ЦУ ОПП Да 

40.  02055БЧ Зорница Алексиева Даскалова м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

41.  02067БЧ Илиан Стоянов Чурилков м КСС ЦУ ОПП Да 

42.  02061БЧ Матей Севдалинов Буков м КСС ЦУ ОПП Да 

43.  02050БЧ Мина Стоянова Илчева м КСС-ОИС ЦУ ОПП Да 

53.  43138 Пламен Светлозаров Еленков м ОВКХТТГ София град ППП Да 

54.  42802 Тодор Христов Железов м ТСТС София град ППП Да 

55.  35186 Албена Иванова Панева м КСС София област ППП Да 

56.  36198 Тодор Христов Тодоров м ОВКХТТГ Стара Загора ППП Да 

57.  38096 Валентин Сарандиев Ангелов м ВС-ПБ Хасково ППП Да 

58.  40040 Веселин Георгиев Ковачев м ЕАСТ Ямбол ППП Да 

59.  40069 Таня Валентинова Братанова м КСС Ямбол ППП Да 
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44.  02058БЧ Николай Иванов Иванов м ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

45.  02052БЧ Николета Емилова Николова м ВС ЦУ ОПП Да 

46.  02053БЧ Пламена Петрова Гикова м КСС ЦУ ОПП Да 

47.  02048БЧ Ралица Венциславова Каменова м КСС ЦУ ОПП Да 

48.  02063БЧ Светослав Александров Атанасов м КСС ЦУ ОПП Да 

49.  02064БЧ Стойко Иванов Мешков м ТСТС ЦУ ОПП Да 

 

 

 


