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ПРОТОКОЛ № 181 

 

от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 25.06.2021 г. 

 

Днес, 25.06.2021 г. от 11:00 часа се проведе неприсъствено заседание на УС на КИИП 

през система Cisco Webex за онлайн видео-конферентна връзка. 

Съставът на УС, след проведеното Отчетно-изборно събрание на КИИП, 26-27 

септември 2020 г., е следният: 

1 инж. Марин Гергов Маринов  Председател на УС на КИИП 

2 инж. Огнян Огнянов Атанасов  Зам.-председател на КИИП 

3 инж. Антони Стаменов Чипев  Гл.секретар на КИИП 

4 инж. Соня Никифорова Велева Председател на НПС ВС 

5 инж. Иван Костадинов Деянов  Председател на НПС ГПГ 

6 инж. Красимир Любенов Велинов  Председател на НПС ЕАСТ 

7 инж. Радостина Недялкова Богданова  и.д. Председател на НПС КСС 

8 инж. Георги Иванов Франгов  Председател на НПС МДГЕ 

9 инж. Михаил Димитров Толев  Председател на НПС ОВКХТТГ 

10 инж. Райна Бакунова Кожухарова Председател на НПС ТЕХ 

11 инж. Надежда Стефанова Парлъкова- Жекова  Председател на НПС ТСТС 

12 инж. Пламен Иванов Радев Председател на РК Благоевград 

13 инж. Душко Янев Опърлаков Председател на РК Бургас 

14 инж. Снежана Иванова Милева Председател на РК Варна 

15 инж. Евгения Николаева Кърджиева Председател на РК В.Търново 

16 инж. Борислав Петков Борисов Председател на РК Видин 

17 инж. Людмила Якимова Тодорова-Стоянова Председател на РК Враца 

18 инж. Румен Богомилов Матев Председател на РК Габрово 

19 инж. Янко Диамандиев Радев Председател на РК Добрич 

20 инж. Наташа Василева Чичкова Председател на РК Кърджали 

21 инж. Любомир Тодоров Захариев Председател на РК Кюстендил 

22 инж. Донка Пенчева Петкова Председател на РК Ловеч 

23 инж. Пламен Петров Иванов Председател на РК Монтана 

24 инж. Тодор Запринов Калоянов Председател на РК Пазарджик 

25 инж. Николай Христов Арнаудски Председател на РК Перник 

26 инж. Стефан Цеков Лишковски Председател на РК Плевен 

27 инж. Емил Михайлов Бойчев Председател на РК Пловдив 

28 инж. Светлана Божанова Христова Председател на РК Разград 

29 инж. Деян Великов Димитров Председател на РК Русе 

30 инж. Венелин Димитров Велев Председател на РК Силистра 

31 инж. Илко Желязков Аврамов Председател на РК Сливен 

32 инж. Георги Николов Кабасанов Председател на РК Смолян 

33 инж. Стефан Иванов Кинарев Председател на РК София-град 

34 инж. Николай Рафаилов Жечев Председател на РК София област 

35 инж. Стефко Бялков Драгов Председател на РК Ст.Загора 
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36 инж. Любен Младенов Христов Председател на РК Търговище 

37 инж. Снежа Вълчева Янева-Жекова Председател на РК Хасково 

38 инж. Красимира Вълчева Димова Председател на РК Шумен 

39 инж. Пейчо Димитров Пейчев Председател на РК Ямбол 

По Устав, със съвещателен глас, в заседанието могат да се включат: 

  40.   инж. Георги Симеонов                    Председател на КС на КИИП  

  41.   инж. Серафим Александров         Председател на КДП                   

В онлайн заседанието взеха участие 38 от общо 39 членове на УС. Не се включи инж. 

Борислав Борисов – Председател на РК Видин. 

Представено е пълномощно за участие в заседанието на УС от инж. Николай Жечев-

Председател на РК София-област за инж. Константин Проданов. Упълномощените лица 

са с право само на съвещателен глас. 

В заседанието взе участие адв. Мариана Якимова – юридически консултант на КИИП. 

В заседанието, по предварителна заявка като гости, взеха участие инж. Петър Филипов – 

РК Ямбол и инж. Румен Иванов – РК Варна. 

По време на заседанието се направи аудио запис със съгласието на всички членове на УС 

на КИИП.  

Преди заседанието на всички членове на УС е изпратен проект на  
 

ДНЕВЕН РЕД на неприсъствено заседание на УС на КИИП – 25.06.2021 г., 

начало 11:00 часа: 

 

1. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, относно 
вписване на кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски 
бюра. 

         Докладва: инж. А. Чипев 

2. Информация за писмо вх. № КИИП-ЦУ-088/10.03.2021 г. от инж. Валентин Николаев 

Вангелов, РК Бургас. 

Докладва: инж. М. Гергов 

3. Обсъждане сключването на колективна полица „Професионална отговорност“ на всички 

членове на КИИП и разпределението на членския внос. 

Докладва: инж. М. Гергов 

4. Обсъждане поръчването на новия регистър на КИИП. 

Докладва: инж. М. Гергов 

5. Запознаване с решенията от заседанието на КС на  17.06.2021 г. 

Докладва: инж. Г. Симеонов 

6. Разни. 

Инж. Гергов съобщи, че са получени предложения за включване на нови точки в дневния 

ред: 

 от инж. Михаил Толев - за промяна в начина на съгласуване при разходване суми  

от бюджета на НПС и за назначаване на юрисконсулт в ЦУ на КИИП; 
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 от инж. Пейчо Пейчев - за отмяна на т. 2 от Протокол № ТК-03/19.05.2021 г. на 

ЦКТК. 

 от инж. Румен Иванов - за оптимизиране на счетоводната дейност. 

 Към т. Разни – Съобщение, че следващият УС през м. юли ще бъде присъствен и 

Напомняне на членовете на УС да си представят снимки за изработване на папки  

 

Премина се към гласуване дневният ред с направените допълнения. 

 

1. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, относно вписване на 

кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски бюра. 

         Докладва: инж. А. Чипев 

2. Информация за писмо вх. № КИИП-ЦУ-088/10.03.2021 г. от инж. Валентин Николаев 

Вангелов, РК Бургас. 

Докладва: инж. М. Гергов 

3. Предложение от инж. Толев за промяна в начина на съгласуване при разходване суми  от 

бюджета на НПС. 

Докладва: инж. М. Толев 

4. Предложение от инж. Толев за назначаване на юрисконсулт в ЦУ на КИИП. 

Докладва: инж. М. Толев 

5. Предложение от инж. Румен Иванов за оптимизиране на счетоводната дейност. 

Докладва: инж. Р. Иванов 

6. Предложение от инж. Пейчев за отмяна на т. 2 от Протокол № ТК-03/19.05.2021 г. на ЦКТК. 

Докладва: инж. П. Пейчев 

7. Обсъждане сключването на колективна полица „Професионална отговорност“ на всички 

членове на КИИП и разпределението на членския внос. 

Докладва: инж. М. Гергов 

8. Обсъждане поръчването на новия регистър на КИИП. 

Докладва: инж. М. Гергов 

9. Запознаване с решенията от заседанието на КС на  17.06.2021 г. 

Докладва: инж. Г. Симеонов 

10. Разни. 

• Следващият УС през м. юли ще бъде присъствен 

• Напомняне на членовете на УС да си представят снимки за изработване на папки 

 

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема дневния ред с направените допълнения. 

Инж. Гергов обяви, че тъй като гласуването е явно, заедно с формата на гласуване на 

членовете на УС ще се изпраща и генерираната от системата информация за 

електронното онлайн гласуване. 



Протокол на УС на КИИП № 181 / 25.06.2021 г. 

 

4 

По т. 1 от дневния ред: Утвърждаване предложенията на Комисията по регистрите 

на КИИП, относно вписване на кандидати в регистрите за проектантска 

правоспособност и за проектантски бюра. 

Инж. Чипев докладва предложенията на КР към УС от заседанието й, състояло се на 10-

11.06.2021 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за 

проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 57. 

Общият брой на разгледаните заявления от КР е 57. 

От тях:  21 броя за ППП 

     36 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП:  

     19 броя за ППП  

               36 броя за ОПП, в това число  9 броя проектанти без членство в КИИП.  

Инж. Чипев премина към гласуване анблок Табл. 1.1, в която са отразени предложенията 

на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са 19 на брой с 

решение „ДА”. (Приложение 1) 

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 

Решение: УС приема Табл. 1.1, в която са отразени предложенията на КР до УС за 

вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  19 на брой с решение „ДА”. 

Инж. Чипев премина към следващата таблица с кандидати за проектантска 

правоспособност и предложи гласуване анблок Табл. 1.2, в която са отразени 

предложенията на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ОПП с и без 

членство в КИИП, които са 36 на брой с решение „ДА” (Приложение 1). 

Гласували:  „За” – 32 

               „Против” – 0 

Решение: УС приема Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР до УС за 

вписване в регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в КИИП, които са 36 

на брой с решение „ДА”.  

Инж. Чипев продължи с Табл. 1.3., в която са представени предложенията на КР до УС 

за докомплектуване на документи, особени случаи, както и откази за признаване на 

проектантска правоспособност.  

 Инж. Александър Димитров Христов, рег. № 14089, РК Благоевград, 

кандидатства за ППП в секция КСС, по части „Конструктивна“ и ОИС.  

Секция КСС в КР счита, че е необходимо допълване на документите като допълнително 

се представят доказателства за проектантски стаж и се посочи от кандидата основанието 

за признаване на проектантска правоспособност /хипотезите по чл. 7 ал. 5 от ЗКАИИП/, 

въз основа на което кандидатства. На инж. Александър Христов ще му бъде изпратено 

писмо за допълване. 
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 Инж. Вангел Христов Тодоров, рег. № 14098, РК Благоевград, кандидатства 

за ППП в секция КСС, по части „Конструктивна“ и ОИС.  

Секция КСС в КР в счита, че е необходимо допълване на документите като 

допълнително се представят доказателства за проектантски стаж и се посочи от 

кандидата основанието за признаване на проектантска правоспособност /хипотезите по 

чл. 7 ал. 5 от ЗКАИИП/, въз основа на което кандидатства. На инж. Вангел Тодоров ще 

му бъде изпратено писмо за допълване. 

Инж. Чипев продължи с Таблица 2, където са отразени предложенията на Комисия по 

регистрите до УС за вписване на проектантски бюра в регистрите на КИИП. 

Постъпила е кандидатура от „АВЕГА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, рег. № 0424ПБ, 

специализация „конструкции на сгради и съоръжения“ с Ръководител инж. Веселин 

Георгиев Първанов от РК София-град с ППП. Решението на КР е „ДА“. 

Гласували:  „За” – 31 

               „Против” – 0 

Решение: УС приема вписване в регистъра на проектантските бюра „АВЕГА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, рег. № 0424ПБ, специализация „конструкции на сгради и 

съоръжения“. 

Адв. Якимова обърна внимание, при приемането на документи в регионалните колегии 

на заявлението да се записва входящ номер. 

По т. 2 от дневния ред: Информация за писмо вх. № КИИП-ЦУ-088/10.03.2021 г. от 

инж. Валентин Николаев Вангелов, РК Бургас. 

Инж. Гергов припомни решението, прието от УС на 23.04.2021 г., което гласи: „УС 

приема инженерите завършили УАСГ с ПК „Строителен инженер“, специалност 

„Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС), специализация „Организация и 

изпълнение на строителството“ (ОИС), приети през и по-рано от учебната 2016-2017 г. 

да получават ОПП и по част „Конструктивна“. 

Инж. Вангелов попада сред случаите, обхванати от това решение и инж. Гергов 

предложи да се гласува оправомощаване на инж. Валентин Николаев Вангелов и по част 

„Конструктивна“. 

Гласували:  „За” – 26 

               „Против” – 5  

Решение: УС приема оправомощаване на инж. Валентин Николаев Вангелов, рег. 

№ 15280, РК Бургас, секция КСС, с ОПП и по част „Конструктивна“. 

По т. 3 от дневния ред: Предложение от инж. Толев за промяна в начина на 

съгласуване при разходване суми  от бюджета на НПС. 

Инж. Гергов даде думата на инж. Толев да представи предложението си. 

Инж. Толев предлага, за по-голяма оперативност, парични средства до 2000 лв. от 

определения бюджет на НПС да се разходват въз основа на мотивирани предложения от 

ръководството на съответната НПС и одобрени от Председателя на УС на КИИП или 

негов заместник. 
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Обсъди се размерът и начинът на одобрение на сумата. Изказаха се инж. Кинарев, инж. 

Пл. Радев, инж. Велева.  

Инж. Гергов предложи да се гласува предложението като отпадне текстът „или негов 

заместник“, защото, когато се наложи заместване на Председателя на УС, това става със 

заповед. 

Гласували:  „За” – 35 

               „Против” – 0 

   „Въздържали се“ – 0  

Решение: УС приема парични средства до 2000 лв. от определения бюджет на НПС 

да се разходват въз основа на мотивирани предложения от ръководството на 

съответната НПС и одобрени от Председателя на УС на КИИП. 

По т. 4 от дневния ред: Предложение от инж. Толев за назначаване на юрисконсулт в 

ЦУ на КИИП. 

Предложението на инж. Толев е Председателят на УС на КИИП да направи проучване за 

назначаване на юрисконсулт на пълно или непълно работно време в Централно 

управление на КИИП. Мотивите, които е посочил са: необходимост от постоянно 

участие на юрист в заседанията на Комисията по регистрите (КР), Контролния съвет 

(КС), Комисията по дисциплинарно производство (КДП) и УС на КИИП; при решаване 

на оперативни въпроси, необходимост да се прегледат всички вътрешни нормативни 

документи на КИИП, възможност да се консултират регионалните колегии. 

Инж. Кинарев обясни, че назад във времето се е наемала адвокатска кантора за 

юридическо обслужване на КИИП, защото е широк спектърът на дейностите в Камарата 

и решаването на възникващите проблеми едва ли е по възможностите на един юрист. 

Инж. Велева попита кого обслужва настоящият юридически консултант. 

Инж. Гергов поясни, че съгласно подписания договор, адв. Якимова консултира УС на 

КИИП, КС и КДП, както и членове на Камарата, заявили искане за юридически съвет по 

въпроси за дейността на КИИП, но молбата му е исканията да се съгласуват 

предварително с него. 

Инж. Опърлаков, инж. Калоянов, инж. Александров се изказаха, че не поддържат това 

предложение и не са съгласни да се разширява административния апарат на Камарата, 

защото назначаването на юрисконсулт ще оскъпи услугата за КИИП. 

Инж. Атанасов подкрепи предложението на инж. Толев и поясни как протича в 

Комисията по нормативни актове (КНА) процесът по подготовка на Устава и цялата 

вътрешна нормативна уредба. Според него един юрисконсулт ще е в помощ на работата 

в Камарата. Като пример посочи Камарата на архитектите в България. 

Инж. Парлъкова предложи да се назначи юрисконсулт на договор и заплащане като 

председател на НПС. 

Инж. Гергов заяви, че ако на ОС на КИИП се гласува промяна на разпределението на 

приходите на КИИП, тогава може да се реши разширяване на административния апарат. 
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Според инж. Драгов, преди да се говори за разширяване на административния апарат, 

трябва да се тръгне от създаване структура на КИИП, за да може да се обоснове 

необходимастта от допълнително финансиране. 

Инж. Гергов предложи да се гласува предложението на инж. Толев. 

Гласували:  „За” – 6 

               „Против” – 20 

   „Въздържали се“ –  4 

Решение: УС не приема предложението на инж. Толев за назначаване на 

юрисконсулт в Централно управление на КИИП. 

По т. 5 от дневния ред: Предложение от инж. Румен Иванов за оптимизиране на 

счетоводната дейност. 

Инж. Иванов предлага към Централно управление да се създаде звено от двама 

счетоводители, които да осъществяват счетоводната дейност за цялата Камара като 

посочва следните мотиви: Чрез собственото счетоводство ще се осъществи пряк и 

непосредствен контрол от материално-отговорното лице, Председателя на УС, както и от 

неговите заместници, а също и от членовете на УС, КС, КДП и редове членове на КИИП 

на моментното финансово състояние на Камарата, постъпилите приходи, текущото 

целесъобразно изразходване на паричните средства и представените разходни 

документи. Всичко това е свързано с щатно разписание, с разширяване на 

административния апарат, както в горния случай. 

Инж. Гергов поясни как протича в момента работата и взаимодействията между КИИП и 

СК „Прециз“. 

Инж. Кинарев обърна внимание, че не се взема пред вид, например, цената на 

специализираната счетоводна програма, която ползва външната обслужваща фирма и 

която при вътрешно назначение КИИП трябва да я подсигури. Много по-силен е 

контролът, когато външна фирма извършва тези услуги. 

Инж. Симеонов също предложи да се запази старата работеща схема за счетоводно 

обслужване. 

Според инж. Опърлаков услугата ще се оскъпи и ще се влоши качеството й, ако се 

промени сегашната практика. За това той е против на този етап да се приема това 

предложение. 

Инж. Гергов предложи да се гласува предложението на инж. Румен Иванов. 

Гласували:  „За” – 4 

               „Против” – 28 

   „Въздържали се“ – 1  

Решение: УС не приема предложението на инж. Румен Иванов за оптимизиране на 

счетоводната дейност с назначаване на двама счетоводители в Централно 

управление на КИИП. 

По т. 6 от дневния ред: Предложение от инж. Пейчев за отмяна на т. 2 от Протокол 

№ ТК-03/19.05.2021 г. на ЦКТК. 
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Инж. Бойчев припомни, че на миналото заседание на УС е станало дума за коригиране 

на т. 2 от цитирания протокол.  

Инж. Бойчев подкрепя предложението на РК Ямбол. 

Инж. Пейчев поясни, че ЦКТК като помощен орган на УС не може да тълкува 

нормативни документи. КИИП също не може да тълкува външни нормативни 

документи. 

Инж. Гергов напълно се съгласи с инж. Пейчев и пое ангажимент да се свърже с 

Председателя на ЦКТК за разрешаване на въпроса. 

По т. 7 от дневния ред: Обсъждане сключването на колективна полица 

„Професионална отговорност“ на всички членове на КИИП и разпределението на 

членския внос. 

Инж. Гергов припомни, че темата в тази точка, поради финансовата структура на КИИП, 

е отговорност на ОС на КИИП. 

Според инж. Кинарев всякакви решения, които са за сметка на членския внос могат да 

бъдат решавани само и единствено от ОС на КИИП. Това е и решението на КС по този 

въпрос. 

Инж. Велев съобщи, че е поставил този въпрос на ОС на РК Силистра. Колегията е 

против сключването на колективна полица „Професионална отговорност“.  

Инж. Гергов заяви, че този въпрос ще бъде поставен на ОС на КИИП. Той поясни, че 

процесът от заявяването до получаване на полицата трябва да бъде максимално 

цифровизиран.  

По т. 8 от дневния ред: Обсъждане поръчването на новия регистър на КИИП. 

Инж. Гергов подробно представи заданието и фирмите, предложили офертите за 

разработване на регистъра. На всички членове на УС предварително е изпратена 

информация за предстоящата структура на регистъра и предложените оферти. 

Инж. Велинов предложи, ако не е късно, в списъка от фирми да се добави и фирама 

АКСТЪР, която обслужва общините. 

Инж. Гергов отговори, че в момента разговорите с кандидатстващите фирми са на такъв 

етап, че може би не е правилно тепърва да се включва нова фирма. 

Инж. Кинарев отбеляза, че в заданието липсват детайли относно първичните документи 

и действието на комисиите. Той предложи да представи проекта на действащия в 

момента регистър. 

Инж. Велинов добави, че е необходимо да има система за идентификация с електронен 

подпис и за обмен на данни с други държавни системи. 

Инж. Велева предложи, който има забележки да ги представи писмено до следващия УС. 

Според инж. Толев трябва да се определи комисия, която да разгледа офертите. 

Инж. Кинарев се изказа, че в офертите на не всички фирми има включена месечна 

поддръжка на регистъра и добави, че изрично в договора трябва да се посочи съгласие от 

фирмата за предоставяне авторските права на софтуера на КИИП. 
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Инж. Атанасов предложи, че тъй като времето е малко, да се свика извънреден УС, на 

който, вземайки пред вид забележката на инж. Кинарев, да гласува избора на една от 

фирмите. 

Инж. Богданова и инж. Опърлаков подкрепиха инж. Атанасов, за да има време да се 

уточнят поставените от колегите въпроси. 

Инж. Гергов пое ангажимент, след уточняване с фирмите въпросите за авторските права, 

месечната поддръжка и сроковете за изпълнение, на извънредно заседание на УС да се 

избере фирмата. 

По т. 9 от дневния ред: Запознаване с решенията от заседанието на КС на  17.06.2021г 

Инж. Симеонов докладва, че  на заседание, проведено на 17.06.2021 г., КС, на основание 

получени жалби, е приел следните решения: 

- КС потвърждава решението на УС от 02.06.2021 г. за отказ за вписване на инж. 

Недьо Михайлов Недев в регистъра на КИИП за ОПП по части „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника, топло-и газоснабдяване“.  

- КС връща в УС преписката на инж. Красимир Йорданов с препоръка да се 

мотивира и допълни решението за отказ на част „Конструктивна“  като се посочи 

конкретно несъответствието между дисциплините и хорариума от дипломата му с тези в 

квалификационните характеристики на НПС КСС. 

- КС отменя решение на УС от 23.04.2021 г.  в частта на оправомощаване на инж.  

Румен Георгиев Геренски с ППП в секция ГПГ и връща в УС преписката на инж. Румен 

Георгиев Геренски за ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да му се признае 

ППП. 

Последваха изказвания от инж. Деянов, инж. Чипев, инж. Опърлаков относно решението 

по кандидатурата на инж. Румен Геренски. 

По т. 10 от дневния ред: Разни. 

 Инж. Гергов обяви, че заседанието на УС на 30.07.2021 г. ще се проведе 

присъствено в зала на Парк-хотел „Москва“, вероятно от 14:00 часа, при спазване на 

всички противоепидемични изисквания. 

 Инж. Гергов напомни да се изпратят снимки за изготвяне на папки за вътрешно 

ползване в КИИП. Тези снимки по подразбиране ще бъдат публикувани на сайта на 

КИИП. Който не желае снимката му да бъде публикувана трябва изрично да го заяви 

предварително. 

 Инж. Велинов постави въпроса не може ли заседанието на КР да се измести от 09-

10.09. 2021 г. към края на м. септември. 

Инж. Чипев отговори, че ако се измести комисията това означава, че трябва да отпадне 

УС през м. септември. 

 Инж. Пл. Радев обърна внимание, че до момента регионалните колегии не са 

получили частта от т.н. “солидарен фонд”. Той предложи да се определи дата, до която 

да се превеждат тези суми на РК. 
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Инж. Гергов каза ,че ще постави въпроса пред СК „Прециз“. 

Относно изпращането на трудовите книжки по пощата инж. Радев счита, че е рисковано, 

имайки пред вид важността на документите.  

 Инж. Атанасов съощи, че се предвижда Устава да се изпрати до края на другата 

седмица до членовете на УС и да се публикува на сайта на КИИП. Той се извини за 

закъснението на колегиите, които са провели вече общите си събрания. 

 Инж. Р. Иванов отправи молба на следващото заседание на УС през м. юли да се 

даде справка относно образуваните, висящи и приключени съдебни дела, към момента, 

по които страна е КИИП. 

В заключение на днешното заседание се приеха следните 

решения: 

1. УС приема дневен ред с направените допълнения 

2. УС приема Табл. 1.1, в която са отразени предложенията на КР до УС за вписване 

в регистъра на проектанти с ППП, които са  19 на брой с решение „ДА”. 

3. УС приема Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР до УС за вписване 

в регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в КИИП, които са 36 на брой с 

решение „ДА”.  

4. УС приема вписване в регистъра на проектантските бюра фирма „АВЕГА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, рег. № 0424ПБ, специализация „конструкции на сгради и 

съоръжения“. 

5. УС приема оправомощаване на инж. Валентин Николаев Вангелов, рег. № 15280, 

РК Бургас, секция КСС с ОПП и по част „Конструктивна“. 

6. УС приема предложението на инж. Толев, парични средства до 2000 лв. от 

определения бюджет на НПС да се разходват въз основа на мотивирани 

предложения от ръководството на съответната НПС и одобрени от Председателя 

на УС на КИИП. 

7. УС  не приема предложението на инж. Толев за назначаване на юрисконсулт в 

Централно управление на КИИП. 

8. УС не приема предложението на инж. Румен Иванов за оптимизиране на 

счетоводната дейност с назначаване на двама счетоводители в Централно 

управление на КИИП. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 14:20 часа. 

 

 

 

Председател на УС на КИИП   /п/                       Изготвил протокола     /п/ 

инж. Марин Гергов                                                  инж. Маринела Цветкова 
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Приложение 1 

  Таблица 1.1. 

 

Таблица 1.2. 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  15299 Айдън Сейдахмед Гюджен м ВС ПБ Бургас ОПП Да 

2.  15142 Виолета Иванова Арабаджиева м ТЕХ Т-07 Бургас ОПП Да 

3.  15301 Димитър Стоянов Грозев м ВС ПБ Бургас ОПП Да 

4.  16458 Андрей Недков Янков м ЕАСТ ЕАСТ Варна ОПП Да 

5.  16459 Кръстин Красимиров Йорданов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Варна ОПП Да 

6.  12743 Мариана Борисова Стайкова м ГПГ ГПГ Кърджали ОПП Да 

7.  22112 Емине Неджатин Сюлейман м КСС КСС Кърджали ОПП Да 

8.  12367 Любомир Методиев Станчев м ГПГ ГПГ Плевен ОПП Да 

9.  29435 Юлия Пламенова Куршумова м ГПГ ГПГ Пловдив ОПП Да 

10.  29436 Ерол Орхан Мустафа м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

11.  29437 Ася Иванова Иванова м ГПГ ГПГ Пловдив ОПП Да 

12.  33083 Стефан Димитров Кръстев м ЕАСТ ЕАСТ Сливен ОПП Да 

13.  13910 Петрана Любомирова Донкова м КСС КСС София град ОПП Да 

14.  41353 Таня Илиева Говедарска м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

15.  43372 Марио Жоров Попов м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

16.  43374 Иван Димитров Шишков м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

17.  43377 Даниел Ивайлов Димитров м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

18.  43381 Цветомир Стоянов Козинаров м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

19.  43383 Марио Пламенов Вутов м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

20.  35213 Деница Георгиева Георгиева м ВС ВиК София област ОПП Да 

21.  35214 Марий Светлозаров Балабосов м ВС ВиК София област ОПП Да 

22.  35218 Никифор Тихомиров Томинов м ТЕХ Т-17 София област ОПП Да 

 

Рег.№ Име 

О

К

С 

 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  14099 Петър Георгиев Тасков м ТЕХ Т-13 Благоевград ППП Да 

2.  16327 Йордан Щерионов Николов м КСС КСС Варна ППП Да 

3.  17102 Кирил Петров Дишлев м КСС КСС Велико Търново ППП Да 

4.  22074 Андрей Милчев Димитров м ТСТС ТСТС Кърджали ППП Да 

5.  27041 
Александра Сталинова 

Александрова 
м ВС ВиК Перник ППП Да 

6.  29354 Станислав Митков Богданов м ГПГ ГПГ Пловдив ППП Да 

7.  42463 Борислав Йорданов Милев м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

8.  43032 Димитър Красимиров Пилев м КСС КСС София град ППП Да 

9.  43062 Панайот Тодоров Тодоров м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да 

10.  43067 Тянчо Грудев Георгиев м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

11.  43373 Галя Крумова Крумова м КСС КСС София град ППП Да 

12.  43375 Светослав Атанасов Пунев м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да 

13.  

43376 

Катина Красимирова 

Стефанова м КСС КСС София град ППП 
Да 

14.  

43378 

Десислава Виткова 

Александрова м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП 
Да 

15.  43379 Георги Ангелов Почекански м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

16.  43380 Димитър Николаев Георгиев м КСС КСС София град ППП Да 

17.  43382 Десислава Ивайлова Младенова м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

18.  35149 Владимир Точков Точков м ВС ВиК София област ППП Да 

19.  06786 Маргарита Иванова Славовска м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ППП Да 
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23.  36275 Мирослав Николаев Ангелов м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

24.  37031 Валентин Веселинов Домусчиев м ЕАСТ ЕАСТ Търговище ОПП Да 

25.  02260БЧ Миглена Пламенова Манджукова м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

26.  02261БЧ Добриела Тодорова Петрова м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

27.  02262БЧ Михаил Красимиров Свиленов м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

28.  02263БЧ Лъчезар стоянов Ковачев м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

29.  02264БЧ Кристияна Иванова Михова м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

30.  01166БЧ Юлиян Емилов Терзиев м ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

31.  02265БЧ Елена Димитрова Коябашева  м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

32.  02267БЧ Светла Петрова Филипова м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

33.  02268БЧ Николай Любомиров Ламбов м ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

34.  39114 Ивайло Миленов Иванов  м ГПГ ГПГ Шумен ОПП Да 

35.  40088 София Георгиева Бакалова м ТСТС ТСТС Ямбол ОПП Да 

36.  40089 Янко Христов Найденов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Ямбол ОПП Да 

 

 

 


