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П Р О Т О К О Л 

№ ТК-04/ 21.07.2021 г. 

 
Днес 21.07.2021 г. от 10:30 ч. се проведе заседание на Централната комисия по 

оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол (ЦКТК) на конструктивната 

част на инвестиционните проекти. Комисията, създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-

039/29.10.2020 г. на Председателя на УС на КИИП е в състав: 

Председател:        инж. Иван Гешанов  - НПС КСС  

Членове:        инж. Неделчо Ганчовски - НПС КСС  

       инж. Филип Бучков  - НПС КСС  

инж. Кирил Кърлиев  - НПС КСС   

инж. Иван Терзиев  - НПС КСС    

инж. Иванка Пейковска - НПС КСС   

инж. Стела Кирова  - НПС КСС   

инж. Валентина Дикова - НПС КСС   

инж. Николай Рангелов - НПС КСС  

инж. Ангел Захариев  - НПС ВС  

инж. Константин Жипонов - НПС ТСТС 

 

Секретар на Комисията е инж. Маринела Цветкова - експерт в ЦО на КИИП 

В заседанието взеха участие 6 от общо 11 члена на Комисията като с инж. Ганчовски се 

осъществи телеконферентна връзка. Отсъстваха инж. Терзиев, инж. Рангелов, инж. Жипонов, 

инж. Захариев, инж. Пейковска. 

На заседанието бяха поканени да присъстват инж. Илиян Манчев от РК София-град и инж. 

Дерибеев от РК Пловдив, които предварително бяха представили по два проекта в ЦКТК. 

Инж. Манчев не се яви на заседанието. 

След обсъждане се реши да се отложи произнасянето по кандидатурата за ТК на инж. Манчев 

като се прие писмено да му се изпратят уточняващи въпроси и изисквания, възникнали след 

разглеждане на предоставените проекти: 

 Коя нормативна база е спазена при проектирането? 

 Да се приложат изчисленията към проектната документация; 

 Да се посочи типа на конструкцията; 

 Да се посочат техническите контроли, заверили проектите. 

Инж. Гешанов покани инж. Дерибеев да представи проектите си: „Жилищна сграда с Нк до 10 

м и до 12 м от средното ниво на прилежащия терен в УПИ ХІІ-511.188, кв. 420 по 

регулационния план на гр. Асеновград“ и „Мост на ул. „Блато“ над р. Мътница в ПИ 

38844.503.1791 и ПИ 38844.503.1790 по КККР на гр. Костандово, Община Ракитово, Обл. 

Пазарджик“. 

Инж. Дерибеев накратко представи проекта на жилищната сграда. По този проект инж. 

Ганчовски писмено е изпратил конкретни въпроси, които ще бъдат предоставени на 

проектанта. 

Относно мостовото съоръжение, инж. Гешанов направи подробен анализ на проекта и даде 

основни препоръки. 

ЦКТК реши да отложи произнасянето по кандидатурата за ТК на инж. Дерибеев като прие 

писмено да му се изпратят въпросите и коментарите на Комисията, възникнали след 

изслушването на инж. Дерибеев и разглеждане на представените два проекта. 
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Комисията разгледа и допълнително представените документи от инж. Веселин Славчев 

Славчев от РК София-град. 

Решенията на ЦКТК са отразени в таблицата по-долу. 

 

№ 
по 

ред 

№ 
по 

ППП 

Име, презиме, 
фамилия 

№ по 
рег. на 

ТК 
Част РК да/ не Забележка 

1 05750 Румен Богомилов Матев нов КСС Гб да   

2 11040 Боян Димитров Дерибеев нов КСС Пд отлагане 

ЦКТК отлага произнасянето 
по кандидатурата за ТК на 
инж. Дерибеев като приема 
писмено да му се изпратят 
въпросите и коментарите 
на Комисията, възникнали 
след изслушването на инж. 
Дерибеев и разглеждане на 
предоставените, съгласно 
решение от 19.05.2021 г., 2 
проекта. 

3 02971 Пламен Кънчев Христов нов КСС Пд Допълв. 

Да коригира списъка-
декларация за изготвени 
конструктивни проекти, 
посочвайки реалните 
категории на обектите, 
съгласно ЗУТ и да 
представи референции от 
лица, упражняващи ТК, 
съгласно изискванията в 
чл. 12, ал. 4, т. 5 на 
Наредба №2 за 
проектантската 
правоспособност на 
инженерите, регистрирани 
в КИИП. 

4 13311 Веселин Славчев Славчев нов КСС Сф да   

5 06390 Илиян Стефанов Манчев нов КСС Сф отлагане 

ЦКТК отлага произнасянето 
по кандидатурата за ТК на 
инж. Манчев като приема 
писмено да му изпратят  
въпросите на Комисията, 
възникнали след 
запознаване с 
предоставените, съгласно 
решение от 19.05.2021 г., 2 
проекта. 

6 13265 Михаил Георгиев Барзов нов КСС Сф да   

7 01328 Петър Митев Иванов 1218 КСС Сф да   

8 01329 
Силвия Йорданова 
Стойнова 1217 КСС Сф да   

9 00705 
Климент Богомилов 
Давидков 1337 КСС Сф да   
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10 06298 Явор Иванов Бошнаков 1336 КСС Сф да* 

*Ако до УС на 30.07.2021 г. 
допълни списъка-
декларация за проектирани 
обекти и/или този за 
дейности като ТК - да 
съдържат сумарно най-
малко 10 обекта от V и по-
висока категория по ЗУТ. 

 

В ЦКТК постъпиха общо:                   10 бр. кандидатури за ТК  (от тях 6 нови)            

Одобрени:              7 бр. 

За допълване и доизясняване:              3 бр. 

Откази:             0 бр. 

В заключение Комисията реши: Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП за 

утвърждаване. 

ЦКТК обсъдиха и единодушно подкрепиха направеното от инж. Терзиев предложение за 

допълване на Устава на КИИП с нов чл.4.7., отнасящ се до дейността на техническия контрол 

в проектирането. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гешанов закри заседанието в 13:45 часа. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /п/                              ПРОТОКОЛИРАЛ:    /п/ 

 /инж. Иван Гешанов/    /инж. Маринела Цветкова/ 


