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П Р О Т О К О Л 

 

№ ТК-06/ 17.11.2021 г. 

 
Днес 17.11.2021 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 

Всички подадени документи са само по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти. 

Предварително беше направено допитване между членовете на ЦКТК за начина на 

провеждане на заседанието – присъствено или онлайн. 

Четирима души бяха за онлайн заседание: инж. Терзиев, инж. Бучков, инж. Захариев и инж. 

Жипонов. Бяха им изпратени сканирани документи за разглеждане, с изключение на инж. 

Жипонов – нямаше постъпили такива по част „Конструктивна на транспортни съоръжения“. 

Инж. Терзиев, инж. Бучков и инж. Захариев изпратиха по имейл предложенията си по 

разгледаните кандидатури. 

На заседанието присъстваха инж. Гешанов, инж. Ганчовски, инж. Кърлиев, инж. Пейковска, 

инж. Кирова, инж. Дикова, инж. Рангелов. 

След като откри заседанието инж. Гешанов предложи: 

1. Да се обсъди графикът на заседанията на ЦКТК през 2022 г. 

Във връзка с по-големия брой удостоверения за ТК, с изтичащ срок на валидност през 2022 г., 

присъстващите членове на Комисията решиха заседанията да се провеждат всеки месец, с 

изключение на м. януари, м. август и м. декември. 

2. Във връзка с неясната епидемиологична обстановка в страната през 2022 г. и 

вероятността да се наложи провеждане на неприсъствени (онлайн) заседания на ЦКТК се прие 

да се направи предложение пред УС на КИИП през 2022 г., освен на хартиен носител, 

регионалните колегии да изпращат в Централния офис на КИИП документите и в електронен 

формат (сканирани). 

3. При кандидатстване за първи път за ТК, кандидатите да презентират пред комисията 

два, изготвени от тях проекта и да представят документ, удостоверяващ познания по Еврокод 

(проект/и, изготвени чрез прилагане на системата конструктивни Еврокодове или 

свидетелства за изкаран курс (преминало обучение) по системата конструктивни Еврокодове). 

Предложението е това изискване да се впише в Наредба № 2 за проектантската 
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правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, Раздел 2 и да важи от следващата 

2022 г. 

Комисията разгледа допълнително представените документи от инж. Даниела Георгиева 

Иванова от РК Сливен, инж. Станислав Стоилов Дунков от РК Монтана и инж. Милена 

Ганчева Михова от РК София-град, съгласно решения на ЦКТК от предходни заседания и се 

запозна с постъпилите от регионалните колегии документи за оправомощаване на лицата, 

упражняващи технически контрол по част “конструктивна“, в съответствие с Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Инж. Гешанов предложи обсъжданията да започнат с тези кандидатури, по които в Комисията 

има възникнали въпроси: 

 Инж. Даниела Георгиева Иванова, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ 

на инвестиционните проекти, РК Сливен.  

Инж. Иванова е представила всички допълнително изискани от ЦКТК документи. При 

разглеждането им инж. Терзиев и инж. Рангелов установиха, че в повечето приложени 

заповедни книги тя фигурира и като проектант и като консултант за един и същ обект, което е 

в нарушение на действащата нормативна уредба. 

Решението на ЦКТК е за вписване на инж. Даниела Георгиева Иванова в регистъра за 

ТК, но да се обърне внимание на УС на установеното нарушение, цитирано по-горе.  

 Инж. Коста Георгиев Дедов, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на 

инвестиционните проекти, РК Сливен.  

Становището на инж. Терзиев, изпратено по имейл по кандидатурата на инж. Дедов е 

следното:  

По приложената трудова книжка: 

- От 01.12.2006 г. до 15.11.2009 г. е на длъжност „Строителен инженер” във фирма 

„ММ конструкции” АД. 

- От 16.11.2009 г. до 17.01.2018 г. е на длъжност „инженер строителни конструкции” 

във  фирма „АВВ инженеринг” ЕООД. 

 Тези длъжности не съответстват на длъжността „ПРОЕКТАНТ” 

След това е Управител на две фирми – „КиЯ Консулт 08” ООД и „Джи Ди Кей мениджмънт” 

ЕООД, за които не се знае предметът на дейност. Първата може би е косултантска.  

 Има приложен списък с проектирани обекти след 2017 г. 

 Има разминаване между отразеното време в трудовата книжка (до 17.01.2018 г. във  

фирма „АВВ инженеринг” ЕООД) и данните в Анкетната карта.  

Заключение: Няма доказателство за необходимия проектантски стаж съгласно 

изискванията на „Наредба 2, Раздел II”. 

След приключване на разискванията, ЦКТК прие инж. Коста Георгиев Дедов допълнително 

да представи доказателства, удостоверяващи проектантски стаж преди 2017 г. (за 

последните 10 години), включващи списък с проекти с посочени технически данни на 

обектите и категория на строежа, договори за проектиране, актове, заповедни книги и 

т.н.   

 Инж. Диана Стефанова Накова, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на 

инвестиционните проекти, РК Русе. 

Инж. Кирова обърна внимание, че от приложената трудова книжка е видно, че заеманата 

длъжност във фирма „РКЦ Еврогис проект“ ООД и в „Дунав консулт БГ“ ЕООД е  

„Строителен инженер”, а не „Проектант“. 
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В заключение ЦКТК реши инж. Диана Стефанова Накова допълнително да представи 

доказателства, удостоверяващи проектантски стаж за последните 10 години, включващи 

списък с проекти с посочени технически данни на обектите (категория, РЗП, вид 

конструкция, конструктивна система), договори за проектиране, актове, заповедни 

книги и т.н.   

 Инж. Анелия Пламенова Терзиева, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ 

на инвестиционните проекти, РК София-град. 

Инж. Пейковска обърна внимание, че в представения списък с изготвени конструктивни 

проекти за последните пет години са посочени само 4 проекта, а по трудова книжка, от 2018 г. 

е на длъжност „Инженер ССС“, а не проектант. 

След приключване на обсъждането ЦКТК реши да отложи разглеждането на  кандидатурата 

за ТК на инж. Анелия Пламенова Терзиева, РК София-град със следния мотив: 

Допълнително да представи списък с изготвени конструктивни проекти, на които е 

фактически проектант (с нейния печат и подпис) и да презентира пред Комисията два 

проекта от приложения списък-декларация: № 1 „Разширение към производствена база 

на Спиди“ и № 2 „Гаражно и ремонтно хале ІІІ-Метролиния“. 

 Инж. Деян Иванов Марков нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на 

инвестиционните проекти, РК София-град. 

Инж. Марков е подал пълен комплект документи.  

Решението на ЦКТК е за вписване на инж. Деян Иванов Марков в регистъра за ТК, с 

единствената забележка, до заседанието на УС на 26.11.2021 г. да допълни списъка-

декларация с изготвени конструктивни проекти с данните на обектите (категория, РЗП, 

вид конструкция, конструктивна система). 

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 04647 Даниела Георгиева Иванова  нов КСС Сл отлагане 

Да се обърне внимание на УС, 

че в някои от приложените 

заповедни книги фигурира и 

като проектант и като 

консултант за един и същ 

обект, което е в нарушение на 

действащата нормативна 

уредба. 

След решение на УС от 

26.11.2021 г. кандидатурата се 

отлага за доизясняване. 

2 12627 Коста Георгиев Дедов нов КСС Сл допълване 

Допълнително да представи 

доказателства, удостоверяващи 

проектантски стаж преди 

2017г. (за последните 10 

години), включващи списък с 

проекти с посочени технически 

данни на обектите и категория 

на строежа, договори за 

проектиране, актове, заповедни 

книги и т.н.   
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№ 

по 

ред 

№ по 

ППП 
Име, презиме, фамилия 

№ по 

рег. 

на 

ТК 

Част РК да/ не Забележка 

3 12406 Диана Стефанова Накова нов КСС Рс допълване 

Допълнително да представи 

доказателства, за проектантски 

стаж за последните 10 години, 

включващи списък с проекти с 

посочени технически данни на 

обектите (категория, РЗП, вид 

конструкция, конструктивна 

система), договори за 

проектиране, актове, заповедни 

книги и т.н.   

4 07725 Станислав Стоилов Дунков 
1452 

(нов) 
КСС Мн да 

  

5 00155 Артин Мелик Мамиян 0101 КСС Сф-гр да   

6 06243 Николай Богданов Николов 1227 КСС Сф-гр да   

7 07764 Николай Димитров Данов 1343 КСС Сф-гр да   

8 10328 Станимир Иванов Стайков 1340 КСС Сф-гр да   

9 41450 Анелия Пламенова Терзиева нов  КСС Сф-гр отлагане 

ЦКТК  отлага разглеждането 

на  кандидатурата за ТК на 

инж. Анелия Пламенова 

Терзиева, РК София-град със 

следния мотив: Допълнително 

да представи списък с 

изготвени конструктивни 

проекти, на които е фактически 

проектант (с нейния печат и 

подпис) и да презентира пред 

Комисията два проекта от 

приложения списък-

декларация: № 1 „Разширение 

към производствена база на 

Спиди“ и № 2 „Гаражно и 

ремонтно хале ІІІ-

Метролиния“. 

10 00486 Абдулла Мохамед Ждид 1342 КСС Сф-гр да   

11 00833 
Маргарита Минчева 

Стойчева 
1221 КСС Сф-гр да 

  

12 13225 Деян Иванов Марков 
1453 

(нов) 
КСС Сф-гр да 

До заседанието на УС на 

26.11.2021 г.  да допълни 

списъка-декларация с 

изготвени конструктивни 

проекти с посочени данни на 

обектите (категория, РЗП, вид 

конструкция, конструктивна 

система). 

13 13802 Румен Петков Славов 
1454 

(нов) 
КСС Сф-гр да 

  

14 13827 
Елена Иванова Иванова- 

Кръстева 

1455 

(нов) 
КСС Сф-гр да 

  

15 13830 Милена Христова Миткова 
1456 

(нов) 
КСС Сф-гр да 
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№ 

по 

ред 

№ по 

ППП 
Име, презиме, фамилия 

№ по 

рег. 

на 

ТК 

Част РК да/ не Забележка 

16 13831 Недялко Йовчев Неделчев 
1457 

(нов) 
КСС Сф-гр да 

  

17 13818 Милена Ганчева Михова 
1458 

(нов) 
КСС Сф-гр да 

  

18 
12799 

Михаил Георгиев Ризов 
1459 

(нов) 
КСС Кн 

да   

19 03561 Цветана Велкова Христова 1220 КСС Кн да   

 

В ЦКТК постъпиха общо:                   19 бр. кандидатури за ТК  (от тях 12 нови)            

Одобрени:            15 бр. 

За допълване и доизясняване:             4 бр. 

Откази:             0 бр. 

В заключение Комисията реши: 

Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП за утвърждаване. 

 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гешанов закри заседанието в 13:35 часа. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /п/                            ПРОТОКОЛИРАЛ:    /п/ 

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


