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12.10.2017г., 19.10.2017г., 23.10.2017 

13.11.2017 - ЦУ 

КНА – 15.11.2017 г. 
 
 

ПРИЕТИ В КНА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ 

В УСТАВА на КИИП 
/разглеждани са само текстове, които не са обвързани със ЗКАИИП/ 

В настоящата таблица за записани само текстовете, които КНА предлага за промяна 
 

 
        Всички предложения са постъпили в КИИП до 12.10.2017 

 
 

УСТАВ 
НА 

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 
 

Приет на Националното учредително събрание на КИИП на 27 и 28 Септември 2003г.; изм. от Общо събрание на 1 Май 2004г.; 
изм.и доп. Общо събрание на 1 Април 2006г.; изм. и доп. от Общо събрание на 14 и 15 Април 2007г.; изм.и доп. от Общо събрание на 
27 и 28 март 2010г.; изм. и доп. от Общо събрание на 30 и 31 Март 2013г. 

 



2 
 

 

 
Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
Съществуващ Устав 

 

 
Предложения за изменения на Устава 

(приети в КНА – 15.11.2017) 

 
БЕЛЕЖКИ 

 
Чл.1.(2) Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране е продължител на дейността на Инженерно-
архитектурната камара, създадена с отменената „Наредба- 
закон за Инженерно-архитектурната камара и за 
академичната организация на инженерите и архитектите в 
България” от 1937 г. 
 

  
Чл.1.(2) Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране е 
правоприемник и продължител на дейността и традициите на 
инженерно-архитектурната камара, създадена с отменената 
Наредба-закон за инженерно-архитектурната камара и за 
академичната организация на инженерите и архитектите в България 
от 1937 г. (обн., ДВ, бр. 221 от 1937 г.; попр., бр. 226 от 1937 г.). 
 

 
 
 
 
 
 

Глава втора. 
ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ 

 
Чл.2.3.5  поддържа и актуализира регистър на 
отпадналите от списъците и регистрите, поддържани от 
КИИП; 
 
 
 

 
Чл. 2.3.5 създава, поддържа, актуализира и съхранява регистър на 
отписаните от списъците и регистрите, поддържани от КИИП; 
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Чл.2.3.6 поддържа и актуализира общ списък на членовете 
на КИИП; 
 

  
ОТПАДА 

 
Чл.2.3.10  приема и актуализира методика за определяне 
на размера на възнагражденията за предоставяне на 
проектантски услуги; 
 

 
Чл. 2.3.10  приема и актуализира Методика за определяне на 
размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски 
услуги. 
 

 

 
Глава трета. 

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

 
Чл.3.1.(6) При прекратяване на членството, проектантът се 
заличава от съответните регистри по реда на ал. 5 на чл. 14 
ЗКАИИП. 

 
Чл.3.1.(6) При прекратяване на членството, проектантът се отписва 
от съответните регистри по реда на ал. 5 на чл. 14 ЗКАИИП. 
 

   
 

 
Чл.3.1.(7) всеки член има право по лични причини да 
замрази членството си в КИИП за не по-малко от една 
година, като заплаща 20 процента годишен членски внос 
за годината, в която е замразена проектантската му 
правоспособност или членство 

 
Чл.3.1.(7)  всеки член има право по лични причини да замрази 
членството си в КИИП за не по-малко от една година и не повече от 
три години от  последните пет, като заплаща 20 процента  от 
годишния членски внос за годината, в която е замразена 
проектантската му правоспособност или членство.  
 

 
 

 
Чл. 3.3 Членът на КИИП е длъжен: 

 
Чл. 3.3  Членът на КИИП е задължен: 

 

 
Чл.3.3.3  да плаща редовно членския си внос за 
следващата календарна година до 20 декември на текущата 
година 
 

 
 

 
ЗАПАЗВА СЕ 
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НОВ 
  Чл.3.4   със следния текст: 
 „Собственици, притежатели на дялове и/или участници в органи на 
управление на лица по смисъла на Търговския закон,  които 
извършват дейност като участници в строителния процес – 
строител или консултант съгласно ЗУТ, както и служители на 
постоянен трудов договор със същите лица, а също и служители в 
общинската и държавната администрация, както и служители на 
експлоатационни дружества за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура нямат право да представляват КИИП, 
нейните регионални колегии и професионални секции и да участват 
в органите им на управление, с изключение на Общото събрание на 
КИИП и в събранията на регионалните колегии и на 
професионалните секции. 
 
 

 
  КОНСУЛТАЦИЯ С ЮРИСТ 
 Разпоредбата предвижда 
ограничения за упражняването 
на правото на всеки  инженер – 
проектант, член на КИИП, да 
бъде избиран в органите на 
управление на организацията, 
както и да представляват КИИП 
в различни обществени форуми. 
Според мен, рестриктивния 
обхват на разпоредбата в 
предложената редакция, е 
прекалено обширен – обхваща 
толкова много хипотези, че де 
факто ще засегне голям брой от 
членовете на КИИП. Всъщност, 
участието в търговски 
дружества, както и работата на 
проектанти в експлоатационни 
дружества е доста често 
срещано явление за инженерите 
– проектанти. Всъщност, КИИП 
е браншова организация по 
критерий на специално 
образование и специална 
правоспособност, и целта й е да 
осигурява правоспособност за 
упражняване на професията 
инженер – проектант, както и да 
съдейства на членовете си в 
професионален акспект и да  
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подпомага реализирането на 
правата им като инженери – 
проектанти. Така че  
проявяването на стопанска 
инициатива чрез участие или 
управление на търговски 
дружества, или пък 
упражняване на 
конституционно гарантираното 
право на труд на определени 
проектанти в експлоатационни 
дружества не е редно  да бъдат 
изведени в предпоставки за 
рестрикция на част от 
членствените права – забрана за 
заемане на изборни длъжности, 
за участие в управлението и за 
представителство на КИИП.   
Мнението ми е, че единствената 
несъвместимост, която може да 
се провъзгласи като пречка за 
даден член на КИИП да участва 
в управлението и да 
представлява организацията е, 
заемането на длъжност в 
държавната или общинска 
администрация, и това 
произтича отново от естеството 
на Камарата – неправителствена 
организация с нестопанска цел. 
Значението на този статус е, че 
тя е независима от каквито и да 
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са държавни и общински органи 
и осъществява целите си 
единствено в интерес на 
обществото и собствените си 
членове. Така че препоръката 
ми е, рестрикцията да се сведе 
само до тези две хипотези – 
служители в общинската и 
държавната администрация 

   

 
 

Глава четвърта.  
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

 
 

 
Чл. 4.1. (1) Лицата, получили дипломи от акредитирано 
висше училище в областта „технически науки” с 
професионална квалификация (ПК) “строителен инженер” 
или “инженер” и с образователно-квалификационна степен 
(ОКС) „магистър”, притежават ограничена проектантска 
правоспособност (ОПП) и могат да придобият право да 
предоставят услуги в областта на устройственото 
планиране и инвестиционното проектиране за отделни 
части от проекта в съответствие със специалността, 
придобита във висшето училище, след вписването им в 
регистъра на КИИП на проектантите с ОПП. 

Чл.4.1.(1) Всички лица с професионална квалификация "инженер" с 
придобита специалност от направленията, утвърдени в 
"Класификатора на областите с висше образование и 
професионалните направления" (ДВ, бр. 64/2002 г.) в областта 
"Технически науки", с образователно-квалификационна степен 
(ОКС) „магистър“, отговарящи на изискванията за специалността от 
регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ 
могат да придобият ограничена проектантска правоспособност 
(ОПП) и да упражняват професията "инженер-проектант" след 
вписването им в съответния регистър на Камара на инженерите в 
инвестиционното проектиране (КИИП) съгласно вътрешните 
нормативни актове за оправомощаване на Камарата. 
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Чл. 4.1.(2) Лицата, получили дипломи от акредитирано 
висше училище в областта „технически науки” с ПК 
„инженер” и ОКС „бакалавър”, могат да придобият ОПП и 
да предоставят проектантски услуги в областта на 
устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране за изработване на проекти на съответните 
части от проектната документация, в 
съответствие със специалността, придобита във висшето 
училище ако: 

1. имат не по-малко от 4 години стаж по 
специалността, придобита във висшето 
училище, положен в проектантско бюро, 
съвместно с проектант с пълна проектантска 
правоспособност (ППП) от същата специалност; 

2.  са вписани в регистъра на проектантите с 
ограничена проектантска правоспособност на 
КИИП. 

 
Чл. 4.1.(2) Лицата, получили дипломи от акредитирано висше 
училище с професионална квалификация "инженер" с 
образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър", 
които имат не по-малко от 4 години стаж по специалността, 
съответстваща на дипломата,  могат да придобият единствено и 
само ограничена проектантска правоспособност (ОПП) и да 
предоставят проектантски услуги в областта на устройственото 
планиране и инвестиционното проектиране за изработване на 
проекти на съответните части от проектната документация, след 
вписването им в регистъра на проектантите с ограничена 
проектантска правоспособност  в КИИП. 
 

 
КОНСУЛТАЦИЯ С ЮРИСТ 
Този текст е съвсем 
категорично насочен към 
ограничаване достъпа  на 
кандидатите с дипломи на 
бакалавър до възможността да 
получат пълна проектантска 
правоспособност. Горното, 
според мен, е в колизия с 
разпоредбата на ЗКАИИП – 
чл.7, ал.(5), но разбираем е 
стремежът на гилдията да  
допуска до пълна проектантска 
правоспособност само най-
добре образованите, т.е.- 
завършили и следващата степен 
на висшето образование, 
магистри. Според мен, 
приемането на този текст би 
имал възпиращ ефект към 
потенциалните кандидати – 
бакалаври за ППП, но при 
пренасяне на спора в съдебна 
фаза, със сигурност ще ни 
оборят именно с аргумента за 
колизия със ЗКАИИП. 
Приемайки този риск, може пък 
и да гласувате така тази алинея 
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Чл. 4.1.(5) Лицата, регистрирани като инженер-проектанти 
по ал. 1 и придобили ограничена проектантска 
правоспособност, могат да придобият ППП, ако имат 
проектантски стаж по специалността: 
 

 
Чл.4.1.(5) Проектантите с ограничена проектантска 
правоспособност (ОПП) могат да придобият пълна проектантска 
правоспособност (ППП), ако отговарят на изискването за 
съответната  придобита образователно-квалификационна степен и 
правилата определени във  вътрешните нормативни актове за 
оправомощаване на КИИП и имат проектантски стаж по 
специалността: 

 
 
 
 

 
Чл.4.1.(5).1  
 две години по договор, като проектант с проектант с  ППП 
от същата специалност във фирмата му  или в 
проектантско бюро, заедно с проектант/и с ППП по същата 
част на проекта, или 
 
  

 
Чл. 4.1.(5).1 
 две години по трудов договор на длъжност проектант  в 
организационна структура /Проектантско Бюро/, в състава на 
която има проектант  с ППП от същата специалност  
 
 

 
 
 

 
2. четири години като проектанти: 

 
Чл.4.1.(5).2. четири години като: 

 

 
а) на свободна практика, или 
 
 

 
а)  проектанти на свободна практика, в съответствие с §1, т.7 от 
Допълнителните разпоредби на ЗКАИИП 
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б) като служители по служебно или по трудово 
правоотношение на основен трудов договор на пълно 
работно време на длъжност „проектант”, за която се 
изисква съответната ПП. 

 
б) служители на основен трудов договор по служебно или трудово 
правоотношение на длъжност, за която се изисква образование, 
съответстващо на професионалната квалификация и придобита 
специалност, съгласно вътрешните нормативни актове. 

 

  
НОВА 
Чл.4.3.(3) Условията и редът за оправомощаване и регистрация на 
лицата, упражняващи технически контрол на съответните части на  
инвестиционните проекти или устройствените планове, се 
определят от вътрешните нормативни актове, приети от Общото 
събрание на съответната Национална професионална секция (НПС) 
и утвърдени от Управителния съвет  на КИИП. 

 

 
Чл.4.3.(3) КИИП актуализира на всеки два месеца 
регистрите по чл. 6 на ЗКАИИП, регистрите и списъка по 
чл.2.3 на настоящия устав и ги публикува на електронната 
си страница. 
 

 
Чл.4.3.(4) КИИП актуализира два пъти годишно регистрите по чл.6 
на ЗКАИИП и ги  публикува на електронната си страница.  
 

 
 

Чл. 4.3. (4) За вписване в регистрите за 
проектантска правоспособност кандидатите 
подават заявления чрез регионалните колегии, по 
образци приети от УС. 

Чл. 4.3. (4) За вписване в регистрите за проектантска 
правоспособност кандидатите подават заявления чрез 
регионалните колегии. по образци приети от УС. 

 

 
Чл.4.3.(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат: 

 
Чл.4.3.(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат документи 
определени във вътрешните нормативни актове за оправомощаване 
на КИИП. 
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Чл.4.5.(1) Инженер-проектантът се отписва от регистъра 
на Камарата при следните условия:  

 
Чл.4.5.(1) Инженер-проектантът се отписва от регистъра на 
Камарата при условия по чл. 14, ал. 4 от ЗКАИИП. 
 

 

 

 
Чл. 4.6.(1) Проектантът е длъжен: 
 

 
Чл. 4.6.(1) Проектантът е задължен: 
 

 
 

 
1. да не проектира без писмен договор с възложителя; 
 

  
ЗАПАЗВА СЕ 

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

  
ЗАПАЗВА СЕ 

 
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; 
 

  
ЗАПАЗВА СЕ 

 
4. да повишава постоянно професионалната си 
квалификация; 
 
 

  
ЗАПАЗВА СЕ 

 
5. при промяна на ПП по чл. 4.4, ал. 6 или отписване от 
регистрите по чл. 4.5, ал. 1, да върне в съответната 
регионална колегия персоналния си печат и 
удостоверението за правоспособност в седемдневен срок; 
 

  
ЗАПАЗВА СЕ 
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Глава пета. 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗДЕЛ ПЪРВИ: РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ 

 
 
Чл. 5. Организационната структура на КИИП се състои от: 

  
ЗАПАЗВА СЕ 

 
1. Регионални колегии; 

  
ЗАПАЗВА СЕ 

 
2. Професионални секции (секции по специалности или 
групи специалности). 
 
 
 

  
ЗАПАЗВА СЕ 

 
 

РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ 
 
 
Чл. 5.1.(1) Регионална колегия на КИИП се създава на 
територията на една или повече съседни области. 
Регионалните колегии не са юридически лица.  
 

  
ЗАПАЗВА СЕ 

 
Чл.5.2.(7).9. (отпада, 31.03.2013 г.) 
 

Чл.5.2.(7).9.  решенията на ОС на РК се вземат с обикновено 
мнозинство от гласувалите 

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ 
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Чл.5.2.(8).1 (изм. на 31.03.2013 г.) за председател на РК 
може да бъде избран член на КИИП с ППП и проектантски 
стаж най-малко 10 години. 

 
Чл.5.2.(8).1 (изм. на 31.03.2013 г.) за председател на РК може да 
бъде избран член на КИИП с ППП и непрекъснат проектантски 
стаж най-малко 10 години като проектант с пълна проектантска 
правоспособност. 

 

 
Чл.5.2.(12) Председателят на регионалната колегия: 

  

 НОВА 
Чл.5.2.(12).5. До 31 януари изпраща в Централния офис следната 
информация за членския състав на регионалната колегия: 
5.1. Брой на редовно отчетените членове към 01.01 на текущата 
година. 
5.2. Брой на неотчетените/отпадналите членове към 01.01. на 
текущата година 
5.2. Брой на новоприетите редовни членове в РК и тези с 
възстановено членство към 01.01 на текущата година, спрямо 01.01. 
на предходната година. 
 

 
ОТПАДА 

 

 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ 

 
Чл. 5.3.(1) (изм. на 31.03.2013 г.) Професионалните секции 
(ПС) обединяват инженерите проектанти – членове на 
КИИП по специалности или групи специалности.  
 

  
ЗАПАЗВА СЕ 

 
Чл.5.3.(2) Професионалните секции в КИИП са: 

 ЗАПАЗВАТ СЕ СЕГАШНИТЕ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА 

СЕКЦИИТЕ 
 
Чл.5.3.(2).7. (изм. на 31.03.2013 г.) Отоплителна, 
вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и 
газоснабдяване (ОВКХТТГ); 
 

  
ЗАПАЗВА СЕ 
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Чл..5.3.(9).1 (нова, 31.03.2013 г.) За председател на НПС, 
за не повече от два последователни мандата, може да бъде 
избран член на съответната НПС с ППП, който има най-
малко 10 години проектантски стаж и не заема ръководни 
постове в съсловни организации със сроден предмет на 
дейност. 

 
Чл..5.3.(9).1 (нова, 31.03.2013 г.) За председател на НПС, за не 
повече от два последователни мандата, може да бъде избран член 
на съответната НПС с ППП, който има най-малко 10 години 
непрекъснат проектантски стаж като проектант с пълна 
проектантска правоспособност и не заема ръководни постове в 
съсловни организации със сроден предмет на дейност.  
 

 
 
. 

 
Чл.5.3.(13) (изм. на 31.03.2013 г.) В регионалната 
колегия се създават регионални професионални 
секции. 

  
ЗАПАЗВА СЕ 

 
РАЗДЕЛ ВТОРИ. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл. 5.13.(4) 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 . 

 
Чл. 5.13.(4) 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 непрекъснат проектантски стаж като проектанти с пълна 
проектантска правоспособност. 
 

 
 

Чл. 5.14.(1) Контролният съвет:   

 
Чл.5.14.(1).3  Представя пред Общото събрание отчет за 
дейността си и предлага на Общото събрание 
освобождаване от отговорност на членовете на 
Управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за 
това; 

 
Чл.5.14.(1).3 Представя пред Общото събрание отчет за дейността 
си и предлага на Общото събрание освобождаване от отговорност 
на членовете на Управителния съвет, ако приеме, че са налице 
условия за това;  
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Чл.5.15.(2) За членове на Комисията по дисциплинарно 
производство могат да бъдат избирани за не повече от два 
последователни мандата членове на КИИП, които 
притежават пълна проектантска правоспособност и най-
малко 10 години проектантски стаж. 

 
Чл.5.15.(2) За членове на Комисията по дисциплинарно 
производство могат да бъдат избирани за не повече от два 
последователни мандата членове на КИИП, които притежават 
пълна проектантска правоспособност и най-малко 10 години 
непрекъснат проектантски стаж като проектанти с пълна 
проектантска правоспособност. 
 

 
 

 
Глава шеста. 
ФИНАНСИ 

 
 

Глава седма.  
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО (изм. на 31.03.2013 г.) 

 
 
Чл.7.2.6. нарушаване на авторските права. 

 
Чл.7.2.6. нарушаване на авторските права, включително кражба на 
интелектуална собственост и преработка на чужд проект без 
писмена декларация от автора на проекта. 
 

 

 
Чл.7.3.(1) Дисциплинарно производство се образува по 
жалби на граждани или юридически лица, по сигнали на 
държавни и общински органи и организации и във връзка с 
факти, изнесени в средствата за масово осведомяване, само 
при наличие на законово основание по реда на ЗКАИИП и 
при наличие на доказателствен материал за констатирани 
нарушения по чл. 7.2.  

 
Чл.7.3.(1) Дисциплинарно производство се образува по жалби на 
граждани, на членове на КИИП, юридически лица, по сигнали на 
държавни и общински органи и организации и във връзка с факти, 
изнесени в средствата за масово осведомяване, само при наличие на 
законово основание по реда на ЗКАИИП и при наличие на 
доказателствен материал за констатирани нарушения по чл. 7.2.  

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§1. 2. “Проектантско бюро” по смисъла на този Устав е 
всяка организационна структура, вписана в регистъра на 
КИИП по чл. 8 на ЗКАИИП от проектант или екип от 
проектанти, която извършва проектантска дейност. 

 
 
 
 

 
 
 

ЗАПАЗВА СЕ 
 

  
НОВ 
§1.3. „Инвестиционен проект” е интелектуален продукт, необходим 
за извършване на строителство, преустройство, реконструкция, 
основен ремонт или реставрация и консервация на строежи 
съгласно категоризацията на строежите по чл.137 от ЗУТ. 
Инвестиционният проект съдържа текстова и графична част, 
изчисления, количества и спецификации, окомплектовани в 
проектна документация. Инвестиционният проект се съгласува и 
одобрява и е основание за издаване на разрешение за строеж” 
 

 
Определението е прието на 
УС м.09.2016 г. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 

 


