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ПРОТОКОЛ 

от заседание на ръководството на НПС КСС 

23.11.2017 г. 

 

Днес, 23.11.2017 г. от 14:00 часа в Централния офис на КИИП се проведе заседание на 

ръководството на НПС КСС. 

След проведеното ОС на Камарата на 02.04.2017 г. съставът на ръководството е 

следният: 

Председател:  инж. Емил Крумов – РК София-град 

Зам.-председател: проф. д-р инж. Васил Кърджиев – РК София-град 

Членове:  инж. Иванка Пейковска – РК Стара Загора 

инж. Радостина Богданова – РК Пловдив 

инж. Веселин Миланов – РК Бургас 

инж. Евгения Кърджиева – РК Велико Търново 

инж. Валентина Дикова – РК Плевен 

На заседанието присъстваха 6 от общо 7 членове на ръководството. Отсъстваше инж. 

Веселин Миланов. Присъстваше и инж. Светлана Николчева – Зам.-председател на 

КИИП. 

Като гости присъстваха: проф. д-р инж. Фантина Рангелова – УАСГ 

    проф. д-р инж. Николай Рангелов – УАСГ 

    доц. д-р инж. Методи Андреев – УАСГ 

    проф. д-р инж. Милчо Лепоев – УАСГ 

    проф. д-р инж. Иван Марков – Ректор на УАСГ 

    инж. Борис Първанов   

Заседанието премина при следния  

Дневен ред: 

1. Коментиране регистрацията на договорите в КИИП 

2. Разглеждане писмо на проф. Рангелова, относно студентите по технология и 

организация на строителството. 

По т. 1 от дневния ред: инж. Крумов прочете текстове от нормативни документи, които 

касаят регистрацията на договорите: 

ЗКАИИП, Чл. 29 (3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм., бр. 82 от 2012 г., в сила от 

26.11.2012 г.) Договорите за изработване на устройствени планове и за инвестиционно 

проектиране на обекти от първа до четвърта категория по чл. 137, т. 1 - 4 от Закона 

за устройство на територията се регистрират в съответната камара в едномесечен 

срок от подписването им. Регистрите съдържат информация за наименованието и 

местонахождението на обекта, технически параметри и данни за възложителя и 

изпълнителя. 

Методиката, чл. 11 Договорите по чл. 9 за изработване на устройствени схеми и планове 

и за инвестиционно проектиране на обекти от първа до четвърта категория по чл. 137, 

т. 1 - 4 от Закона за устройство на територията се регистрират в Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране в срок до 15 дни след началото на 

изпълнението им. 
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Чл. 12. (1) Инженер, предоставил проектантски услуги на цени (с възнаграждение), по-

ниски от себестойността им, подлежи на дисциплинарно наказание по реда на глава 

седма от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране. 

(2) Инженер, подписал договор за предоставяне на проектантски услуги на цени 

(с възнаграждение), по-ниски от себестойността им по чл. 7, представя в Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране писмена обосновка в срок до 15 дни 

след подписване на договора.“ 

Устава на КИИП, Чл. 4.6. (1) Проектантът е длъжен: 

1. да не проектира без писмен договор с възложителя; 

2. да не предоставя проектантски услуги на цени по-ниски от себестойността им; 

3. да регистрира договорите за изработване на устройствени схеми и планове и за 

инвестиционно проектиране на обекти от І, ІІ, ІІІ и ІV категория по чл. 137 от ЗУТ;  

Инж. Крумов подчерта, че регистрацията на договорите е първа стъпка в борбата срещу 

дъмпинга на цените в проектирането. 

Всички присъстващи членове на ръководството на НПС КСС единодушно 

подкрепиха решението да се регистрират договорите в КИИП. 

При обсъждането се обърна внимание на: 

 Определянето на работна група за създаване Методика за регистрация на 

договорите в КИИП. 

 Определянето на цена за регистрирането на договорите, в зависимост от 

категорията на проектираните обекти; 

 В удостоверението за ПП да се включи текст, носещ информация за 

регистрирания договор; 

 Цената, посочена в договора (ако има такова изискване) ще бъде конфиденциална; 

 Да се проведе кампания сред проектантите по разясняване механизма по 

регистрация на договорите; 

 Да се актуализира Методиката за определяне на размера на възнагражденията за 

предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране 

и в инвестиционното проектиране в частта, касаеща КСС. 

По т. 2 от дневния ред: В писмото си проф. Рангелова отправя предложение към КИИП, 

позовавайки се на влезлите в сила наредби за държавните изисквания за придобиване на 

висше образование на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалности от 

регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране“, на младите 

специалисти, завършили специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ със 

специализация „Мениджмънт и технология на строителството“ – ОКС „магистър“, 

специалност „Управление на проекти в строителството“ - ОКС „магистър“ и специалност 

„Управление в строителството“ - ОКС „бакалавър“ да придобиват само правоспособност 

по част „Организация и изпълнение на строителството“. 

След като се изслушаха всички доводи от страна на представителите на академичната 

общност и на КИИП се прие следното решение: 

Лица, придобили висше образование с ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“, с 

професионална квалификация „строителен инженер“, които са изучавали 

задължителните групи учебни дисциплини и са покрили минималните хорариуми 
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по ред 7 и 8 от таблиците към чл. 9 на цитираните по-горе наредби (а именно групи 

дисциплини Технология и механизация на строителството и Организация и 

управление на строителството), но не са покрили минималните хорариуми по 

някои от другите групи дисциплини към чл. 9 от наредбите, да бъдат вписани в 

регистрите за ПП на КИИП само по част на инвестиционните проекти 

„Организация и изпълнение на строителството“. 

Това решение ще влезе в сила за новите кандидати от януари 2018 г. 

Инж. Пейковска и инж. Богданова предложиха да се ревизират, от м. януари 2017 г. до 

момента, всички издадени удостоверения по част „КСС и ОИС“ и ако има такива, които 

влизат в обхвата на горното решение, да се коригират. 

 

 

 

Председател на НПС КСС:  /п/     Изготвил протокола:  /п/ 

    инж. Ем. Крумов      инж. М. Цветкова 


