Протокол № ТК-01/20.01.2021

ПРОТОКОЛ
№ ТК-01/ 20.01.2021 г.
Днес 20.01.2021 г. от 10:30 ч. се проведе неприсъствено заседание на Централната комисия по
оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол (ЦКТК) на конструктивната
част на инвестиционните проекти през система Cisco Webex за онлайн видео-конферентна
връзка. Комисията, създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-075/30.05.2016 г. на Председателя на
УС на КИИП е в състав:
Председател:
Членове:

инж. Иван Гешанов
инж. Неделчо Ганчовски
инж. Филип Бучков
инж. Кирил Кърлиев
инж. Иван Терзиев
инж. Иванка Пейковска
инж. Стела Кирова
инж. Валентина Дикова
инж. Николай Рангелов
инж. Ангел Захариев
инж. Константин Жипонов

- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС ВС
- НПС ТСТС

Секретар на Комисията е инж. Маринела Цветкова - експерт в ЦО на КИИП
Получените документи, 11 броя, бяха предварително разпределени от инж. Гешанов между
членовете на ЦКТК и сканирани копия им бяха изпратени по мейла.
Съгласно решението на Комисията от 18.11.2020 г. документите на новите кандидати са
разгледани от двама члена на Комисията.
В онлайн заседанието взеха участие 9 от общо 11 члена на Комисията.
Не се включиха инж. Кърлиев и инж. Захариев, но изпратиха по e-mail писмените си
становища по разгледаните документи на кандидатите.
Инж. Гешанов откри заседанието и предложи обсъжданията да започнат с тези кандидатури,
за които има постъпили забележки:
 Инж. Мартин Бойков Петков, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на
инвестиционните проекти, РК София-град.
Инж. Терзиев представя следните забележки:
1. В списъка с проекти на инж. Петков, кандидат за ТК, има само 2 (две) двуетажни сгради
с РЗП съответно 123 м2 и 211 м2 (Пета категория). Това е недостатъчен професионален
опит за получаване лиценз за ТК по част Конструктивна от НПС КСС, с право да
проверява проекти от всички категории;
2. Включените в списъка обекти имат насоченост към транспортната инфраструктура и
хидротехническите обекти и би следвало инж. Петков да се насочи към други
специалности, ако отговаря на съответните условия;
3. В приложения списък няма разписани Техническите параметри на проектираните
обекти.
Инж. Пейковска: Представени са обекти от транспортната инженерна инфраструктура
необходими за получаване на ТК по „Транспортно строителство и транспортни съоръжения”.
Няма доказателства за 10 години проектантски стаж за конструкции на сгради и съоръжения
/високо строителство/.
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След проведените обсъждания, в които взеха участие всички включили се в заседанието
членове на ЦКТК, инж. Гешанов предложи следния текст за решение: Инж. Мартин Бойков
Петков да допълни списъка-декларация за изготвени конструктивни проекти с наймалко 10 проекта за строежи на сгради от V и по-висока категория по ЗУТ, съгласно
чл.12, ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите,
регистрирани в КИИП.
Гласували:

ЗА – 8
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решението се приема.
 Инж. Миглена Минкова Петкова, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на
инвестиционните проекти, РК Сливен.
Инж. Кирова предложи инж. Петкова допълнително да представи доказателства за
проектантски стаж за 3 пълни години от последните 5 и да оформи списъка с конструктивни
проекти по години и с посочени технически данни на проектите.
Инж. Рангелов обърна внимание, че в заявлението липсва заключението на РК Сливен.
Един ден преди заседанието на ЦКТК инж. Петкова е изпратила допълнен списъка-декларация
с конструктивни проекти.
В заключение единодушно се прие следното решение: ЦКТК отлага разглеждането на
кандидатурата за ТК на инж. Миглена Минкова Петкова за следващото заседание на
Комисията със следните мотиви:
1. ЦКТК да се запознае с допълнително представените документи;
2. Инж. Петкова да представи доказателства за проектантски стаж за 3 от
последните 5 години, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2 за
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.
3. Да се представи в Комисията заключението на РК Сливен.
Окончателните решения на ЦКТК са отразени в таблицата по-долу.
№
№
по
по
ред ППП
1
2

3

Име, презиме, фамилия

08347 Теодора Димитрова Проданова
Теодора Красимирова Коцева08473 Попова

10399 Мартин Бойков Петков

№ по
рег. Част
на ТК

РК

да/
не

0900

КСС

Сф

да

1436

КСС

Сф

да

нов

КСС

Сф

---

Забележка

Да допълни списъкадекларация за
изготвени
конструктивни проекти
с най-малко 10 проекта
за строежи на сгради от
V и по-висока
категория по ЗУТ,
съгласно чл.12, ал. 4, т.
3 от Наредба № 2 за
проектантската
правоспособност на
инженерите,
регистрирани в КИИП.
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4

13070 Емилия Димитрова Делчева

1216

КСС

Сф

да

5

13564 Ивайло Стоянов Йоцов

1437

КСС

Сф

да

6

06397 Ралица Цветанова Личкова

1516

ХТС

Сф

да

7

02364 Станимир Георгиев Димов

1323

КСС

Ст.З

да

8

11163 Мариян Стоянов Пирпиров

1438

КСС

Пд

да

9

04916 Милена Стефанова Катрева

1439

КСС

Пд

да

10

04531 Борис Христов Първанов

1329

КСС

Рс

да

Сл

ЦКТК отлага
разглеждането на
кандидатурата за ТК на
инж. Миглена Минкова
Петкова за следващото
заседание на
Комисията със
следните мотиви:
1. ЦКТК да се запознае
с допълнително
представените
документи;
2. Инж. Петкова да
----- представи
доказателства за
проектантски стаж за 3
от последните 5 години,
съгласно чл. 11, ал. 1,
т. 2 и т. 3 от Наредба №
2 за проектантската
правоспособност на
инженерите,
регистрирани в КИИП.
3. Да се представи в
Комисията
заключението на РК
Сливен.
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04629 Миглена Минкова Петкова

В ЦКТК постъпиха общо:
Одобрени:
За допълване и доизясняване:
Откази:

нов

КСС

11 бр. кандидатури за ТК (от тях 6 нови)
9 бр.
2 бр.
0 бр.

В заключение Комисията реши:
Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП за утвърждаване.
Заседанието приключи в 11:55 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/

/инж. Иван Гешанов/

ПРОТОКОЛИРАЛ: /п/
/инж. Маринела Цветкова/

3
Централна комисия по оправомощаване на технически контрол по част”конструктивна” - КИИП

