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ПРОТОКОЛ № 193 

 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.04.2022 г. 

 

Днес, 28.04.2022 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Централния офис на КИИП се 

проведе заседание на УС на КИИП.  

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 

36 инж. Любен Младенов Христов Председател на РК Търговище 
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37 инж. Снежа Вълчева Янева-Жекова Председател на РК Хасково 

38 инж. Красимира Вълчева Димова Председател на РК Шумен 

39 инж. Дженко Георгиев Дженков 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 заседанието взеха участие 36 от общо 39 членове на УС. Не присъстваха инж. 

Любомир Захариев, инж. Венелин Велев и инж. Илко Аврамов. 

Представено е пълномощно за участие в заседанието на УС от инж. Иван Деянов за инж. 

Димитър Пенев, от инж. Райна Кожухарова за инж. Илка Симиджиева и от инж. 

Николай Жечев за инж. Капка Панчева. Упълномощените лица са с право само на 

съвещателен глас. 

Инж. Радостина Богданова – и.д. Председател на НПС КСС е със съвещателен глас.  

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

Присъства и инж. Неделчо Ганчовски – член на ЦКТК, във връзка с докладвана 

информация по предложенията на ЦКТК. 

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 – 28.04.2022 г. 

начало 14:00 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. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол, относно вписване в 

регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна” на 

инвестиционните проекти.  

   Докладва: инж. Ив. Гешанов 

3. Предложение за въвеждане на такса за разглеждане на документи, подадени в КДП. 

   Докладва: инж. М. Гергов 

4. Приемане място на провеждане на Общото отчетно събрание на КИИП, м. юни 2022 г. и Дневен 

ред на събранието. 

  Докладва: инж. М. Гергов 

5. Организация на ОС на КИИП. 

5.1. Определяне броят на делегатите за настаняване в парк-хотел „Москва“, включително списък с 

разпределение по стаи – срок 20.05.2022 г. 

5.2. Определяне броят на автомобилите, които ще ползват паркинг. Списък с номера на 

автомобили и колко денонощия ще останат на паркинга – срок 20.05.2022 г. 

5.3. Определяне съставът на Техническата комисия: брой – 3 души. 

Докладва: инж. А.Чипев 
6. Предложение за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП. 

Докладва: инж. А. Чипев 

7. Приемане на решение по предложението на КДП за налагане на дисциплинарно наказание на: 
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 инж. Тихомир Ангелов Георгиев, рег. № 42387 – проектант по част 

„Конструктивна“ на обект: „Еднофамилна жилищна сграда, УПИ V-321, кв. 26, с. 

Подгумер“. 

 инж. Стефка Евлогиева Райнова-Гълъбова, рег. № 02380 – технически контрол на 

обекта, с ТК рег. № 1209. 

Докладва: инж. М. Гергов 

8. Предложения на КИИП за промени на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

Докладва: инж. О. Атанасов 
9. Запознаване с решенията от заседанието на КС на  21.03.2022 г. 

Докладва: инж. Г. Симеонов    

10. Разни. 

 Брой делегати на база редовно отчетени членове до 20.12.2021 г. 

Постъпиха предложения за промяна и допълнение на дневния ред: 

 т. 2 да стане т.1 

 към т. Разни допълнително да се включат за информация и обсъждане: 

 Писмо на РК София-град за таксите за разглеждане на документи 

 За радона 

 За ЗУТ – предложения за изменения 

 Писмо от община Пловдив 

 Съгласно Устава – предложения на Устава са дават най-късно 1 месец 

преди ОС – до 23.05.2022 включително. 

 Предложение за промяна на Устава за обвързване на членския внос с 

20% от месечната минималната работна заплата, валидна към месеца, в 

който се провежда общото събрание 

Премина се към гласуване на дневния ред с направените промени. 

1. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол, относно вписване в 

регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна” на 

инвестиционните проекти.  

           Докладва: инж. Н. Ганчовски 

2. 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 

3. Предложение за въвеждане на такса за разглеждане на документи, подадени в КДП. 

           Докладва: инж. М. Гергов 

4. Приемане място на провеждане на Общото отчетно събрание на КИИП, м. юни 2022 г. и Дневен 

ред на събранието. 

          Докладва: инж. М. Гергов 

5. Организация на ОС на КИИП. 

5.1. Определяне броят на делегатите за настаняване в парк-хотел „Москва“, включително 

списък с разпределение по стаи – срок 20.05.2022 г. 

5.2.  Определяне броят на автомобилите, които ще ползват паркинг. Списък с номера на 

автомобили и колко денонощия ще останат на паркинга – срок 20.05.2022 г. 

5.3. Определяне съставът на Техническата комисия: брой – 3 души. 

Докладва: инж. А. Чипев 
6. Предложение за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП. 

Докладва: инж. А. Чипев 

7. Приемане на решение по предложението на КДП за налагане на дисциплинарно наказание на: 
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 инж. Тихомир Ангелов Георгиев, рег. № 42387 – проектант по част „Конструктивна“ на 

обект: „Еднофамилна жилищна сграда, УПИ V-321, кв. 26, с. Подгумер“. 

 инж. Стефка Евлогиева Райнова-Гълъбова, рег. № 02380 – технически контрол на 

обекта, с ТК рег. № 1209. 

Докладва: инж. М. Гергов 

8. Предложения на КИИП за промени на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

Докладва: инж. О. Атанасов 
9. Запознаване с решенията от заседанието на КС на  21.03.2022 г. 

Докладва: инж. Г. Симеонов    

10. Разни. 

 Брой делегати на база редовно отчетени членове до 20.12.2021 г. 

 Писмо на РК София-град за таксите за разглеждане на документи 

 За радона 

 За ЗУТ – предложения за изменения 

 Писмо от община Пловдив 

 Съгласно Устава – предложения на Устава са дават най-късно 1 месец преди ОС – до 

23.05.2022 включително. 

 Предложение за промяна на Устава за обвързване на членския внос с 20% от месечната 

минималната работна заплата, валидна към месеца, в който се провежда общото 

събрание 

 Гласували:  „За” – 31 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема дневния ред с направените промени.  

По т. 1 от дневния ред: Утвърждаване на предложения на Комисията за технически 

контрол, относно вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол 

по част “Конструктивна” на инвестиционните проекти. 

Инж. Ганчовски – член на ЦКТК докладва предложенията на Централната комисия по 

оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол (ЦКТК) от заседанието, 

проведено на 19.04.2022 г. 

Постъпили са общо 58 броя кандидатури за ТК  (от тях 3 нови). В процеса на разглеждане 

на документите са възникнали забележки към единадесет кандидати. Комисията е 

приела, че ако до 26.04.2022 г. те представят поисканата им допълнителна информация, 

ще бъдат включи в Таблица 1. Всички са изпратили в срок допълнително изисканите 

документи. 

Одобрени са 57 броя, върнати за допълване и доизясняване – 1 бр. 

В Таблица 1 са отразени предложенията на ЦКТК до Управителния съвет за вписване в 

регистъра за Технически контрол или подновяване на регистрация за ТК. 

Инж. Ганчовски предложи да се гласува анблок Таблица 1. 

Гласували:  „За” – 30 

              „Против” – 0 

Решение: УС приема Таблица 1, в която са отразени предложенията на ЦКТК с 

решение „ДА“ за оправомощаване на 57 кандидати, упражняващи технически 
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контрол по част „конструктивната“ на инвестиционните проекти,  съгласно 

протокола от 19.04.2022 г.  

Инж. Ганчовски премина към Таблица 2, в която са отразени предложенията на ЦКТК до 

Управителния съвет за допълване, доизясняване и откази. 

 Инж. Стойчо Христов Димитров, кандидатства за подновяване на регистрацията 

за ТК по част „конструктивна“, РК Стара Загора. ЦКТК констатира, че  почти  всички 

години, през които кандидатът твърди, че е изработвал декларираните проекти са с 

очевидни поправки, без да има данни кой е внесъл тези поправки. Ето защо, счита, че 

трябва да се даде възможност на заявителя да представи нова декларация с изготвените 

от него конструктивни проекти, както да представи копие от един проект за всяка 

година през посочения период 2017-2021 година, както и да посочи още 

индивидуализиращи данни за изработените проекти през посочения период, като 

например в какъв имот  (идентификатор или номер на УПИ, квартал, местност, населено 

място)  ще бъде изграден или е изграден обекта, който е проектиран. Комисията 

предлага да се отложи разглеждането на кандидатурата на инж. Димитров до 

представяне на изброените документи. 

Инж. Драгов: Инж. Стойчо Димитров е доайен при конструкторите на сгради и 

съоръжения в РК Стара Загора. Представеният от него списък, изготвен на ръка, е 

попълнен съгласно изискванията в самата бланка. Единственото, което не е посочил е 

УПИ на обекта, но няма такова изискване във формуляра. Нямаме основание за отказ. 

Инж. Велева подкрепи инж. Драгов. 

Инж. Драгов предложи УС да утвърди и инж. Стойчо Димитров за подновяване на 

регистрация за ТК. 

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване предложението на инж. 

Драгов.  

Гласували:  „За” – 25 

              „Против” – 4 

Решение: УС приема подновяване на регистрацията за ТК по част „конструктивна“ 

на инж. Стойчо Христов Димитров, РК Стара Загора. 

Инж. Атанасов предложи ЦКТК да си коригира бланките като се включат всички 

изисквания на Комисията, за да могат да се попълват коректно. 

Инж. Ганчовски отговори, че промяната на формулярите и Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП е в 

правомощията на УС. 

Инж. Гергов допълни, че промяната на формулярите трябва да се обсъди на ОС на НПС 

КСС. 

По т. 2 от дневния ред: Утвърждаване на предложения 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 14-

15.04.2022 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за 
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проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 95 

Общият брой на разгледаните заявления от КР е 95. 

От тях:  49 броя за ППП 

     46 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП:  

     46 броя за ППП  

               43 броя за ОПП, в това число 12 броя проектанти без членство в КИИП.  

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

на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са 46 на брой с 

решение „ДА”. (Приложение 1) 

Преди гласуването инж. Велева предложи от Таблица 1.1. да се извади и да се отложи 

разглеждането на инж. Васил Колев Тотев, секция ВС, който кандидатства 

едновременно за ППП по част ВиК и за ППП по част „Пожарна безопасност“. 

Инж. Чипев обясни, че инж. Тотев е завършил Академията към МВР и има гражданска 

специалност ВиК. Притежава ОПП по ВиК от 2013 г. Получил е и ОПП по „Пожарна 

безопасност“, каквато му е специалността по диплома. 

Инж. Чипев продължи като припомни предложението за уеднаквяване на издаваните от 

КИИП удостоверения по „пожарна безопасност“. 

Инж. Гергов отбеляза, че и в двете удостоверения за „пожарна безопасност“ (издавани 

след завършен курс и по специалност от диплома) пише едно и също: 

„Интердисциплинарна част „Пожарна безопасност-техническа записка и графични 

материали“. Само на тези кандидати, завършили Академията към МВР е добавено 

„Схеми и ситуационни планове“.   

Инж. Чипев предложи инж. Васил Колев Тотев (записан в две позиции в Таблица 1.1.) да 

се извади от таблицата и да се гласува отделно. 

Инж. Опърлаков поиска от Таблица 1.1. да се извади и инж. Юлия Благоева Данова, 

секция ТСТС, РК Бургас. Притежавала е ППП, но 9 години не си е плащала членския 

внос. 

Инж. Чипев обясни, че за подобни случаи са разработени процедури за възстановяване 

на членски права и за отписване от регистрите, които трябва да се спазват. 

Инж. Опърлаков предложи в дневния ред на УС да има постоянна точка за отписване от 

регистрите на КИИП на подадени от регионалните колегии членове. Списъкът на 

отписаните да е публичен и да е на сайта на КИИП. 

В дискусията се включиха инж. Пл. Радев, инж. Чипев, инж. Кинарев, инж. Драгов, инж. 

Лишковски.  

Инж. Парлъкова предложи да се прекрати дискусията и да се приеме, че всяка година на 

заседанието през м. април УС ще гласува списък с отписани от регистрите на КИИП. 

Инж. Атанасов предложи от списъка в Таблица 1.1. да се извади и инж. Юлия Благоева 

Данова, която да се гласува отделно. 
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Премина се към гласуване анблок на Таблица 1.1. (43 на брой проектанти с ППП) 

Гласували:   „За” – 31 

                „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  43 на брой с решение „ДА” 

(без инж. Васил Колев Тотев и инж. Юлия Благоева Данова). 

Премина се към гласуване ППП по части ВиК и „Пожарна безопасност“ на инж. Васил 

Колев Тотев. 

Гласували:   „За” – 22 

                „Против” – 5 

Решение: УС приема вписване на инж. Васил Колев Тотев, рег. № 16210, РК Варна 

в регистъра на проектантите с ППП по част ВиК и по част  „Пожарна безопасност 

– техническа записка и графични материали“. 

Гласуване възстановяване ППП на инж. Юлия Благоева Данова. 

Гласували:   „За” – 0 

                „Против” – 31 

Решение: УС отказва вписване на инж. Юлия Благоева Данова, рег. № 03802, РК 

Бургас в регистъра на проектантите с ППП по част ТСТС. 

Инж. Чипев поясни, че при така гласуваното решение, на инж. Данова ще й се предложи 

възможността да продължи членството и проектантската си правоспособност, съгласно 

нормативната уредба. 

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 43 на брой с решение „ДА” (Приложение 1). 

Гласували:  „За” – 30 

               „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 43 

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. Стоян Иванов Иванов рег. № 15317, РК Бургас, кандидатства за ОПП в 

секция КСС по части „Конструктивна“ и ОИС. Дипломата му за висше образование  

е с ОКС „бакалавър“. Секция КСС в КР е преценила, че е необходимо да се представят 

допълнително документи, които се изискват при кандидати, притежаващи само ОКС 

„бакалавър“. Остава за допълване. Ще му се изпрати писмо. 

 Инж. Велина Тодорова Христова рег. № 37034, РК Търговище, кандидатства 

за ОПП в секция КСС по части „Конструктивна“ и ОИС. Дипломата й за висше 
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образование е с ОКС „бакалавър“. Не е представена диплома за висше образование с 

ОКС „магистър“. Предложението на секция КСС в КР е инж. Христова да представи 

списък с обекти, с нейно участие. В документите си е отбелязала, че във фирма „СИ ВИ 

ЕМ Консулт“ ООД от 01.07.2017г., под ръководството на проектант с ППП, е работила 

като чертожник и изготвяла количествени сметки. Приложила е референция от 

Управителя на „СИ ВИ ЕМ Консулт“ ООД, че е назначена на длъжност „Инвеститорски 

контрол“. Остава за допълване. Ще й се напише писмо. 

 Инж. Владислав Руменов Димитров, рег. № 25015, РК Монтана, 

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

Предложението на секция КСС в КР е инж. Димитров допълнително да представи 

удостоверение, че работи във фирма „Триада Инженеринг“ ООД. 

Инж. Чипев информира, че такава служебна бележка е представена с днешна дата и би 

могло да му се гласува ППП. 

Инж. Димитров притежава ОПП от 30.01.2020 г. по части „Конструктивна“ и ОИС. 

Приложил е копие от трудова книжка от „Триада Инженеринг“ ООД на длъжност 

„инженер-конструктор“ от 28.01.2020 г., която към момента не е приключена. 

Приложил е и декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с ППП за 2020 

и 2021 г. 

Инж. Чипев предложи на инж. Димитров да се гласува ППП. 

Гласували:   „За” – 27 

                „Против” – 0 

Решение: УС приема вписване на инж. Владислав Руменов Димитров, рег. № 

25015, РК Монтана в регистъра на проектантите с ППП, секция КСС по части 

„Конструктивна“ и ОИС на основание, че отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 5, 

т. 1 от ЗКАИИП. 

 Инж. Велин Дацев Карабашев, рег. № 15020, РК Бургас, кандидатства за 

ППП в секция КСС по части „Конструктивна“ и ОИС. Предложението на секция 

КСС в КР е отказ с мотив, че не отговаря на изискването на чл. 5, ал. 3, т. 1 нито на чл. 5, 

ал. 4 – стажът е прекъснат за 1 г. и 6 месеца. 

Инж. Чипев представи информация за кандидата: Заявлението е подадено на 

01.02.2022г. Регионалната колегия няма забележки. Инж. Карабашев притежава ОПП от 

08.10.2009 г. по части „Конструктивна“ и ОИС. Представил е копие от диплома за 

висше образование от УАСГ от 2008 г. с петгодишен курс на обучение по специалност 

„Строителство на сгради и съоръжения“, ПК „Строителен инженер“. Представил е 

копия от трудови книжки, както следва: „Унистрой холдинг“ АД на длъжност 

„Специалист ПТО“ от 02.06.2015 до 18.12.2016 г. – този стаж не се зачита; „Крупал“ 

ЕООД, където е на длъжност „инженер-проектант“ от 20.12.2016 г. до 10.09.2018 г.; 

„Бургас Нефтопроект“ ООД на длъжност „инженер-проектант“ от 10.05.2018 г. до 

12.02.2019г. До тук общо без прекъсване има 2 години, 1 месец и 12 дни; „Химконсулт“ 

ЕООД на длъжност „инженер-проектант“ от 21.02.2019 г. до 21.08.2019 г. Следва 

прекъсване от 10 месеца на трудовия му стаж и представя трудова книжка от „Димитров 

и Савакавлиев“ ООД на длъжност „инженер-конструктор“ от 01.07.2020 г.,  която не е 

приключена. 
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Представил е и декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с ППП за 

проекти с негово участие през 2018 и 2019 г. и служебна бележка от „Бургас 

Нефтопроект“ ЕООД, че проектантът с ППП, дал Декларация за съвместна работа с 

кандидата през 2018 и 2019г., работи на трудов договор във  същата фирма по същото 

време. Приложил е втора декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с 

ППП за проекти с негово участие през 2020, 2021 и 2022 г. и препоръка от същия 

проектант, който е и негов работодател в „Димитров и Савакавлиев“ ООД. Кандидатът 

по закон отговаря за ППП. Може да се разглежда по хипотезата за 4 години на свободна 

практика.   

Инж. Чипев предложи най-напред да се гласува предложението за отказ на секция КСС 

в КР. 

Гласували:   „За” – 4 

                „Против” – 25 

Решение: УС не приема отказа за вписване на инж. Велин Дацев Карабашев, рег. 

№ 15020, РК Бургас в регистъра на проектантите с ППП, секция КСС. 

Премина се към гласуване предложението за вписване на инж. Карабашев в регистъра 

на проектантите с ППП, секция КСС. 

Гласували:   „За” – 23 
                „Против” – 3 

Решение: УС приема вписване на инж. Велин Дацев Карабашев, рег. № 15020, РК 

Бургас в регистъра на проектантите с ППП, секция КСС по части 

„Конструктивна“ и ОИС на основание чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП. 

 Инж. Диана Христова Люцканова, рег. № 36243, РК Стара Загора, 

кандидатства за ППП в секция ГПГ. Има ОПП от 31.01.2020 г. Документите й се 

разглеждат за втори път. След изпратено писмо за допълване на проектантски стаж по 

трудов договор тя е представила копие от трудови книжки, както следва: от „Стара 

Загора-проект“ ЕООД на длъжност „Технически сътрудник“ от 01.01.2020 г. до 

03.11.2020 г.; „Инфраинжстрой“ ЕООД на длъжност „Геодезист“ от 30.11.2020 г. до 

05.05.2021 г.; „ГЕО ПРО инженеринг“ ЕООД на длъжност „Геодезист“ от 10.05.2021 г. 

до 06.06.2021 г.; ПСК „ЕС БИ ЕС“ АД - Ст. Загора, на длъжност „Геодезист“ от 

07.06.2021 г., която не е приключила. Има още една трудова книжка от „ГЕО ПРО 

инженеринг“ ЕООД на длъжност „Геодезист“ от 01.10.2021г., която също не е 

приключена. Приложила е договор за сътрудничество и съвместна дейност между „ГЕО 

ПРО инженеринг“ ЕООД и инж. Люцканова от 01.08.2019г., който е сключен за срок от 

3 години.  

Инж. Чипев поясни, че договорът за сътрудничество и съвместна дейност е по Закона за 

задълженията и договорите, а не е по Кодекса на труда като подчерта разликата между 

трудов договор и граждански договор. 

Във връзка с изискването в Наредба №2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП за придобиване на ППП при условието на 2 години 

на трудов договор на длъжност проектант инж. Драгов припомни, че съгласно 

Инструкция № 5 за регистрация на проектантски бюра в КИИП, регистрацията на 

проектантското бюро трябва да се актуализира ежегодно, в противен случай подлежи на 
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служебно отписване.    

Инж. Драгов представи мнението на регионалната комисия по регистрите, а именно: ако 

договорът за сътрудничество и съвместна дейност не се признае като трудов, инж. 

Люцканова не отговаря на условията за придобиване на ППП. 

Инж. Кинарев припомни дефиницията за проектантско бюро, съгласно ЗКАИИП – 

мястото, където проектантът приема клиентите и осъществява проектантската си 

дейност. 

Инж. Чипев прочете предложението на секция ГПГ в КР, която счита, че са на лице 

обстоятелства, които препятстват вписването на кандидата в регистъра на КИИП за 

ППП. Комисията предлага отказ на основание чл. 13 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 7 

(5), т. 1 от ЗКАИИП. 

Гласували:   „За” – 21 
                „Против” – 6 

Решение: УС отказва вписване на инж. Диана Христова Люцканова, рег. № 36243, 

РК Стара Загора в регистъра на проектантите с ППП, секция ГПГ на основание 

чл. 13 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 7 (5), т. 1 от ЗКАИИП. 

 Инж. Петя Момчилова Момчева, рег. № 33088, РК Сливен, кандидатства за 

ОПП в секция ТСТС. Предложението на секция ТСТС в КР е отказ за вписване в 

регистъра за ОПП. 

Инж. Момчева е подала заявление на 18.03.2022 г. РК има забележка, че дипломата не 

отговаря на чл. 3 (2), т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП. Инж. Момчева е приложила копие от диплома за 

висше образование от МГУ „Св. Иван Рилски“ от 2008 г. с петгодишен курс на 

обучение, специалност „Маркшайдерство и геодезия“, ОКС „бакалавър“. Приложила е 

копие от диплома от МГУ „Св. Иван Рилски“ от 2010 г. с курс на обучение 3 семестъра, 

ОКС „магистър“, специалност „Маркшайдерство и геодезия“ с ПК Маркшайдерство и 

геодезия. Приложила е и трета диплома от ВТУ „Тодор Каблешков“ от 2016 г. с курс на 

обучение 3 семестъра, ОКС „магистър“, специалност „Транспортно строителство“, ПК 

„Магистър-инженер“. 

Инж. Чипев прочете приложението на секция ТСТС в КР: 

„ПРИЛОЖЕНИЕ 
Сравняващо необходимите учебни дисциплини описани в „Квалификационните 

характеристики“ приети от НПС ТСТС, „Управителния съвет“ и „Общото събрание“ на 

КИИП с учебните дисциплини изучавани от кандидата за присъждане на ОПП в секция ТСТС 

към КИИП, инж. Петя Момчилова Момчева. 

1. Настоящото сравнение не разглежда всички дисциплини изучавани от кандидата инж. 

Петя Момчилова Момчева. Членовете на комисията по регистрите признава 

значимостта на всички изучавани учебни дисциплини от кандидата, но приема като 

съществени и абсолютно задължителни за членство в НПС ТСТС описаните в 

„Квалификационна характеристика“ на НПС ТСТС. 

2. Описаните в „Квалификационна характеристика“ на НПС ТСТС учебни дисциплини са 

разделени на две, „Общотехнически строителни“ и „Специални“ 
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3. От изброените в „Квалификационната характеристика“ 14бр. общо технически 

строителни дисциплини кандидата е изучавал частично и в намален обем 5бр: 

- Теоретична механика (изучавал дисциплината техническа механика). 

- Теория на еласт. устойчивост и динамика( изучавал същата дисциплина). 

- Строителни машини ( изучавал минни и строителни машини). 

- Икономика на строителството ( изучавал икономика и финанси). 

- Организация на строителството (изучавал Орг. и управл. на минно предприятие) 

- Горните две дисциплини в зависимост от конкретното съдържание на учебния план 

може и да са напълно различни учебни дисциплини) 

- Кандидатът не е изучавал основополагащи учебни дисциплини за един 

строителен инженер като: Съпротивление на материалите, Строителна 

статика, Строителни материали, Технология на строителството, Изпитване на 

съоръжения, Земна механика и фундиране, Инженерна геология, 

Сградостроителство, Стоманобетон и стоманобетонни конструкции. 

4. От изброените в „Квалификационната характеристика“ 18бр. специални дисциплини 

кандидата е изучавал частично и в намален обем 9бр: 

- Геодезия. 

- Проектиране на пътища и улици (изучавал дисциплините „проектиране и 

реконструкция на пътища“, „Пътни възли“). 

- Аеродрумно строителство ( изучавал дисциплината „Аеродруми“). 

- Въжени линии (изучавал дисциплината „Специални железници“). 

- Проектиране на жп. линии (изучавал дисциплините „Метрополитени“ и „Градски 

релсов път“) 

- Проектиране на гари (изучавал дисциплината „Реконструкция на жп. линии и 

гари“). 

- Експлоатация на жп. линии (изучавал дисциплината „Взаимодействие между 

железния път и подвижния състав). 

- Масивен мост (изучавал дисциплината „Специални изследвания, конструкции и 

технологии). 

- Практика по конструкции („Пред дипломен стаж“). 

- От гореспоменатите 18 специални дисциплини кандидатът не е изучавал 

следните 9: „Тунели и подземни транспортни съоръжения“, „Градоустройство, 

градско движение и улици“, „Постройка на пътища“, „Експлоатация на 

автомобилните пътища“, „Водно дело“, „Пристанища“. „Строителство на жп. 

линии“, „Дървени конструкции и мостове“, „Стоманени мостове“. 

5. В заключение комисията по регистрите смята че кандидата не покрива 

минималните изисквания за членство в НПС ТСТС към КИИП, както и не покрива 

минималните изисквания за „Строителен инженер“. Минималните изисквания са 

приети и утвърдени от Национална Професионална Секция Транспортно 

Строителство и Транспортни Съоръжения, от Управителния съвет на КИИП и 

от общото събрание на КИИП. 

6. Комисията по регистрите смята че кандидата инж. Петя Момчилова Момчева не 

бива да бъде вписана в регистрите към НПС ТСТС на КИИП.“ 

Инж. Парлъкова подкрепи становището на КР. 

В заключение инж. Чипев обобщи: От представените документи на кандидата е видно 
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несъответствие между изучаваните дисциплини по дипломата му и тези, съответстващи 

на изискванията на регулираната професия инженер в инвестиционното проектиране, 

записани в квалификационните характеристики на НПС ТСТС, утвърдени от УС на 

КИИП. Секция ТСТС в КР счита, че са на лице обстоятелства, които препятстват 

вписване на кандидата в регистъра на КИИП за ОПП и Комисията предлага отказ на 

основание чл. 13 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Премина се към гласуване предложението на КР. 

Гласували:   „За” – 27 
                „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Петя Момчилова Момчева, рег. № 33088, 

РК Сливен, в регистъра на проектантите с ОПП, секция ТСТС на основание чл. 13 

от ЗКАИИП и във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Инж. Драгов направи процедурно предложение: УС да гласува заличаване на 

проектантски бюра от регистъра на КИИП на основание чл. 7, ал. 3, т. 2 от Инструкция 

№ 5 за регистрация на проектантски бюра в КИИП. 

Инж. Гергов каза, че ще има предвид това предложение за следващия УС. 

По т. 3 от дневния ред: Предложение за въвеждане на такса за разглеждане на 

документи, подадени в КДП. 

Инж. Гергов предложи да се въведе такса в размер на 150 лв. за разглеждане на 

документи, подадени в Комисията по дисциплинарно производство (КДП). 

Предложи се и диференциране на таксата – за членове на КИИП и за външни сигнали. 

Според инж. Кинарев таксите се въвеждат като се доказват разходи и финансова 

обосновка. 

Инж. Гергов съобщи, че се отлага решаването на този въпрос до представянето на 

финансова обосновка. 

По т. 4 от дневния ред: Приемане място на провеждане на Общото отчетно 

събрание на КИИП, м. юни 2022 г. и Дневен ред на събранието. 

Предложението на Централното ръководство е Ос на КИИП да се проведе в Парк хотел 

„Москва“. 

Инж. Чипев припомни гласуваните от УС дати за ОС на КИИП:  

На 24.06.2022 г. сутринта да се проведе заседанието на УС. 

На 24.06.2022 г. след обяд – общите събрания на НПС. 

На 25 и 26.06.2022 г. – ОС на КИИП. 

Инж. Гергов отбеляза, че отчетите трябва да обхващат периода от 01.09.2020 г. до 

31.12.2021 г. Той продължи, че подаденото предложение от инж. Камиларов за 

преразпределение на бюджета на КИИП трябва да се отрази в дневния ред на ОС. 

По този въпрос се изказаха инж. Драгов, инж. Атанасов, инж. Кинарев, инж. Чипев, 
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инж. Опърлаков. 

Стигна се до заключението, че с материалът на инж. Камиларов трябва да бъдат 

своевременно запознати делегатите на ОС и разглеждането му ще влезе в т. 11 от 

предложения дневен ред. 

Инж. Франгов изказа съмнение, че понеже разглеждането на Устава е назад в дневния 

ред на ОС може да не стигни време за приемането на всички направени предложения. 

В тази връзка инж. Кинарев предложи да не се разглеждат подред, а по важност точките 

от Устава, като например, възможността за онлайн провеждане на заседания. 

Инж. Бойчев предложи Уставът да се разглежда на два етапа: важните неща да се 

изтеглят напред. По отношение определяне размерът на членския внос РК Пловдив има 

предложение той да се обвърже процентно с минималната месечна работна заплата и 

това да се включи в Устава. Конкретното предложени на регионалното ръководство на 

колегията е 20%. 

Инж. Кинарев: Да обявим крайния срок за приемане на предложения за промяна на 

Устава. 

Инж. Александров: За да се проведе стегнато ОС трябва да се спазва стриктно 

Регламента за работата му. 

Инж. Гергов предложи нова т. 3 в дневния ред на ОС, която да гласи: „Обсъждане на 

възможността за провеждане на общи събрания и заседания на ръководните органи на 

КИИП онлайн“ и в  т. 11 да се добави „Определяне размерът на членския внос за 2023 г. 

и включването му в Устава като процент от минималната работна заплата“.  

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване на така предложения 

дневен ред на  

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП  

ще се проведе на 25-26 юни 2022 г., с начален час 09:00 ч.  

в Парк-хотел „Москва“, гр. София  

регистрация на делегатите на 25.06.2022 г. – от 08:30 до 09:00 часа 

продължение на 26.06.2022 г. от 09:00 часа при следния дневен ред: 

 

1. Доклад на Техническата комисия 

докладва Председателят на техническата комисия 

2. Откриване на ОС на КИИП и гласуване Регламент за работата на събранието. 

докладва инж. М. Гергов 

3. Обсъждане на възможността за провеждане на общи събрания и заседания на ръководните 

органи на КИИП онлайн. 

води инж. М. Гергов 

4. Избор на комисия по предложенията. 

води инж. А. Чипев 

5. Отчет за дейността на Управителния съвет на КИИП за периода 01.09.2020 г. -31.12.2021 г. 

докладва инж. М. Гергов 
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6. Представяне на годишен финансов отчет за 2020 г. и доклад на одитора и представяне на 

годишен финансов отчет за 2021 г. и доклад на одитора.  

докладва инж. М. Гергов 

7. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 01.09.2020 г. - 31.12.2021 г. 

докладва инж. Г. Симеонов 

8. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода  01.09.2020 г. - 

31.12.2021 г. 

докладва инж. С. Александров 

9. Обсъждания на представените доклади. 

води инж. М. Гергов 

10. Приемане на годишните финансови отчети за 2020 г. и 2021 г. Приемане отчетите на 

Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство. 

Освобождаване членовете на УС от отговорност. 

води инж. М. Гергов 

11. Анализ на разходите на Централно управление, Регионални колегии и НПС. Определяне размера 

на членския внос за 2023 г. и включването му в Устава като процент от минималната работна 

заплата. Определяне на процентите на разпределение на членския внос за формиране на бюджета 

на КИИП. Приемане бюджета на КИИП за 2022 г  

води инж. М. Гергов 

12. Утвърждаване избраният от ОС на НПС КСС председател на НПС КСС. 

води инж. М. Гергов 

13. Представяне на новоизбраните председатели на РК Сливен и РК Ямбол. 

води инж. М. Гергов 

14. Приемане сключването на колективна полица «Професионална отговорност» за ІV, V и VІ 

категория на строежите по ЗУТ за членовете на Камарата. 

води инж. М. Гергов 

15. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КИИП.  

 води инж. М. Гергов 

16. Разни. 

Гласували:   „За” – 29 
              „Против” – 0 
  „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС приема предложения Дневен ред на Редовното отчетно общо 

събрание на КИИП, 25-26 юни 2022 г., Парк-хотел „Москва“, гр. София.   

По т. 5 от дневния ред: Организация на ОС на КИИП. 

5.1. Определяне броят на делегатите за настаняване в парк-хотел „Москва“, 

включително списък с разпределение по стаи – срок 20.05.2022 г. 

5.2.  Определяне броят на автомобилите, които ще ползват паркинг. Списък с 

номера на автомобили и колко денонощия ще останат на паркинга – срок 20.05.2022 г. 

5.3. Определяне съставът на Техническата комисия: брой – 3 души. 

Инж. Чипев съобщи, че ще има заповед на Председателя на УС за състава на 

Техническата комисия и предложението е за трима души. От регионалните колегии 

трябва да се получи информация за броя на делегатите, разпределени по секции и броя 

нощувки, както и броя на автомобилите, ползващи паркинг. 

Инж. Парлъкова попита дали има тема, която задължително да се разгледа на общите 
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събрания на НПС. 

Инж. Гергов: Да си обсъдят план-програмите за разходване на отпусканите средствата. 

Инж. Александров: НПС да обсъдят евентуални промени в Методиката за определяне на 

размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в 

устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. 

По т. 6 от дневния ред: Предложение за промяна на Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Инж. Чипев докладва , че във връзка с приетата на миналия УС такса за разглеждане на 

документите, която влиза в сила от 01.05.2022 г., се налага промяна на Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, което ще се 

отрази и в заявленията на кандидатите. 

Предложенията са следните: 

Чл. 2.  

(8) (нова, 28.04.2022) Всички лица, подаващи заявления за вписване в регистрите на 

КИИП за ПП, представят документ за платена такса за разглеждане на документи. 

(9) (нова, 28.04.2022) Таксата за разглеждане на документи за вписване в регистрите 

на КИИП, не се възстановява на кандидатите, независимо от решението. 

Чл. 5 (2) 

т. 6 (нова, 28.04.2022) Документ за платена такса за разглеждане на документи. 

Чл. 8.  

(2) Проектантите, членове на КИИП, притежаващи една или повече  проектантски 

правоспособности, заплащат по една годишна сума, равняваща се на годишен членски 

внос, за всяка проектантска правоспособност. 

т. 6. (изм. 28.04.2022) Когато на един кандидат за член на КИИП, с решение на УС е 

отказано членство и вписване в регистрите за проектантска правоспособност (ПП), 

му се възстановяват платените годишен членски внос и встъпителна членска вноска. 

(3) (изм. 28.04.2022) Проектантите, които не са членове на КИИП, но притежават 

ограничена проектантска правоспособност, освен таксата за разглеждане на 

документи, заплащат: 

Чл. 10. 

(4) (изм. 28.04.2022) Лицата, кандидатстващи за включване в регистъра, заплащат 

такса за разглеждане на документи и вноска за регистрация в размери, определяни 

ежегодно и утвърждавани от УС по предложение на НПС. 

(5) (нова 2018, изм. 28.04.2022) Когато с решение на УС е отказано вписване в 

регистъра за технически контрол, таксата за разглеждане на документи не се 

възстановява на кандидата. При отказ вноската за регистрация се възстановява на 

кандидата. 

(6) (изм. 2018, изм. 28.04.2022) Таксата за разглеждане на документи и вноската за 

регистрация са еднократни за периода на оправомощаване.  
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Инж. Кинарев съобщи, че е внесъл писмо до УС и до КС, в което е изразено мнението 

на Регионалното ръководство на РК София-град, че приемането на тази такса е в 

правомощията на ОС на КИИП. Мотивът е, че таксите са елементи на бюджета, а той се 

приема от ОС. 

Инж. Чипев припомни, че УС не си е отменил решението относно таксите. 

Според инж. Драгов, при обжалване на решение на УС, би трябвало действието му да 

спре. 

Инж. Велева отбеляза, че до момента УС не е на ясно какво точно се обжалва, защото 

не е запознат с текста на писмото. 

Инж. Кинарев е категоричен, че това писмо ще се внесе на ОС на КИИП. 

Изказаха се инж. Франгов, инж. Милева, инж. Семерджиева, инж. Толев, инж. Велева, 

инж. Кабасанов, инж. Атанасов, инж. Лишковски. 

Мненията се разделиха „за“ и „против“ предложението на РК София-град. 

Инж. Гергов предложи да се премине към гласуване анблок на внесените предложения 

за промяна на Наредба № 2. 

Гласували:   „За” – 15 
              „Против” – 13 
  „Въздържали се“ - 1 

Решение: УС приема внесените предложения за промяна на Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, които 

влизат в сила от 01.05.2022 г. 

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение по предложението на КДП за налагане 

на дисциплинарно наказание на: 

• инж. Тихомир Ангелов Георгиев, рег. № 42387 – проектант по част 

„Конструктивна“ на обект: „Еднофамилна жилищна сграда, УПИ V-321, кв. 26, с. 

Подгумер“. 

• инж. Стефка Евлогиева Райнова-Гълъбова, рег. № 02380 – технически контрол 

на обекта, с ТК рег. № 1209. 

Инж. Александров припомни случая и прочете решението на КДП от заседанието, 

проведено на 16.03.2022 г., а именно: „КДП прие повторно да се внесе в УС 

предложението за дисциплинарно наказание, което е на основание на чл. 32, т. 3 от 

ЗКАИИП – некомпетентност при изпълнение на професионалните задължения на: 

 инж. Тихомир Ангелов Георгиев, рег. № 42387 – проектант по част 

„Конструктивна“ на обект: „Еднофамилна жилищна сграда, УПИ V-321, кв. 

26, с. Подгумер“ и 

 инж. Стефка Евлогиева Райнова-Гълъбова, рег. № 02380 – технически контрол 

на обекта, с ТК рег. № 1209. 

да се наложи дисциплинарно наказание „лишаване от пълна проектантска 

правоспособност за срок от 3 (три) месеца“, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗКАИИП.“ 

Той предложи на УС да гласува решението на Комисията.  

Инж. Велева попита защо, когато нарушението е за първи път не се премине към по-
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леко наказание например „забележка“. 

Инж. Александров отговори, че има изготвено независимо Конструктивно становище от 

проф. д-р инж. Димитър Даков и  д-р инж. Спас Чуканов, според което качеството на 

конструктивния проект във фаза ТП за еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ-

321, кв. 26, с. Подгумер, р-н Нови Искър не отговаря на изискванията на Наредба № 

4/21.06.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в строителството и не 

е доказал проектната надеждност на предлаганата конструктивна система. 

Конструктивният проект не гарантира изпълнението на чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и следва 

да бъде ревизиран. 

След приключване на обсъжданията инж. Кърджиева предложи УС да отложи решението 

си до приключване на търговския спор, защото то би могло да повлияе на съдебното 

решение по делото. 

Инж. Атанасов подкрепи инж. Кърджиева. 

Инж. Гергов предложи, тъй като се раздели мнението на УС относно размера на 

наказанието, да се отложи решението на УС до установяване от съда на действителните 

вреди, нанесени от проектанта и ТК. 

Гласували:   „За” – 22 
              „Против” – 4 
  „Въздържали се“ - 1 

Решение: УС отлага приемането на решение по предложеното наказание от КДП 

до произнасянето на съда по търговския спор, относно нанесени вреди от 

некачествен проект. 

По т. 8 от дневния ред: Предложения на КИИП за промени на Наредба № 4 за обхвата 

и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Инж. Атанасов информира, че приетото решение на УС относно дългосрочните 

промени в ЗУТ е било възприето от МРРБ и гласувано в работната група. 

Относно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, според 

инж. Атанасов, направените от КИИП предложения са най-пълни и аргументирани. 

Предстои работата по Наредба № 4 и Наредба № 7 за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони.  

Предложенията по Наредба № 4 са разгледани от КНА и председателите на НПС, но 

поради късите срокове за представяне в МРРБ не са гласувани от УС. 

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

21.03.2022г. 

Инж. Симеонов докладва, че на заседанието на КС, проведено на 21.04.2022 г. се е 

разгледала жалбата от инж. Павлин Стефанов Статев срещу решение на УС на КИИП, с 

което му се отказва вписване в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ.  

Приетото решение от КС е, че потвърждава решението на УС на КИИП от 25.02.2022г. 

за отказ за вписване на инж. Павлин Стефанов Статев в регистъра на КИИП за ОПП, 

секция ОВКХТТГ. 
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По т. 10 от дневния ред: Разни. 

 Инж. Гергов съобщи, че на всички РК ще бъде изпратена таблицата с броя 

делегати на база редовно отчетени членове до 20.12.2021 г., за да бъдат 

потвърдени още веднъж.  

 Инж. Чипев обърна внимание, че на всички са раздадени брошури, отнасящи се 

до радона, които са предоставени от МЗ. Те са във връзка с писмо от 2018 г. на 

Централното ръководство на КИИП до регионалните колегии, с което се 

приканва всяка РК да определи по един участник, който да представлява КИИП в 

координационния съвет в съответната област. Целта е КИИП да съдейства за 

подготовка на информационен материал, да се осъществи обратна връзка към 

Централен офис. Представителите на КИИП в Националния координационен 

съвет за управление на националния план за действие за намаляване риска от 

облъчване от радон да имат готовност за участие в курсове за обучение на 

проектанти като лектори.   

 Писмо от община Пловдив – инж. Бойчев съобщи, че в РК Пловдив се е 

получила молба от Зам. - Кмета по строителството за предоставяне становище от 

Камарата във връзка с рязкото завишаване цените в строителството през 

последните месеци. 

Инж. Бойчев прочете целия текст на писмото. 

Инж. Гергов предложи да се отговори, че КИИП препоръчва обществените 

поръчки да не се изпълняват на инженеринг, а с проекти с подробни 

количествени сметки и цените на бъдещите договори да се фиксират с цени на 

материали.  

 Инж. Гергов съобщи, че МРРБ са публикували предложения за промени в ЗУТ. 

Срокът за даване на мнения е един месец. 

Инж. Атанасов сподели, че от БААИК предлагат сградите ІV и V категория да се 

въвеждат не от страна на ДНСК и общините, а от страна на консултантските 

фирми. Камарата ще се опита да противостои на това предложение и ще настоява 

членовете на надзорните фирми да бъдат с ППП, за да се гарантира качеството. 

Той продължи, че алтернативната камара на строителите искат проекти на 

инфраструктурни обекти да бъдат приемани от възложителя и от изпълнителя. 

Мотивът е, че по този начин ще се защити авторското право на проектанта. 

 Инж. Гергов обяви, че по предложение на УС ще се изготви промяна в Устава за 

обвързване на членския внос с 20% от месечната минималната работна заплата, 

валидна към месеца, в който се провежда общото събрание. 

Ще се обяви и че съгласно Устава предложенията за промяна на Устава се дават 

най-късно 1 месец преди ОС – до 23.05.2022 включително. 

Инж. Гергов предложи да се гласува цитираното предложение за промяна в 

Устава. 
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Гласували:   „За” – 21 
              „Против” – 1 
  „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС приема промяната в Устава на КИИП за обвързване на членския 

внос с 20% от месечната минималната работна заплата, валидна към месеца, в 

който се провежда общото събрание.  

В заключение на днешното заседание се приеха следните 

решения: 

 

1. УС приема дневния ред с направените промени. 

2. УС приема Таблица 1, в която са отразени предложенията на ЦКТК с решение 

„ДА“ за оправомощаване на 57 кандидати, упражняващи технически контрол по 

част „конструктивната“ на инвестиционните проекти,  съгласно протокола от 

19.04.2022 г.  

3. УС приема подновяване на регистрацията за ТК по част „конструктивна“ на инж. 

Стойчо Христов Димитров, РК Стара Загора. 

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

в регистъра на проектанти с ППП, които са  43 на брой с решение „ДА” (без инж. 

Васил Колев Тотев и инж. Юлия Благоева Данова). 

5. УС приема вписване на инж. Васил Колев Тотев, рег. № 16210, РК Варна в 

регистъра на проектантите с ППП по част ВиК по част  „Пожарна безопасност – 

техническа записка и графични материали“. 

6. УС отказва вписване на инж. Юлия Благоева Данова, рег. № 03802, РК Бургас в 

регистъра на проектантите с ППП по част ТСТС. 

7. 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 43 на брой с 

решение „ДА”.  

8. УС приема вписване на инж. Владислав Руменов Димитров, рег. № 25015, РК 

Монтана в регистъра на проектантите с ППП, секция КСС по части 

„Конструктивна“ и ОИС на основание, че отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 5, 

т. 1 от ЗКАИИП. 

9. УС не приема отказа за вписване на инж. Велин Дацев Карабашев, рег. № 15020, 

РК Бургас в регистъра на проектантите с ППП, секция КСС 

10. УС приема вписване на инж. Велин Дацев Карабашев, рег. № 15020, РК Бургас в 

регистъра на проектантите с ППП, секция КСС по части „Конструктивна“ и ОИС 

на основание чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП. 

11. УС отказва вписване на инж. Диана Христова Люцканова, рег. № 36243, РК Стара 
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Загора в регистъра на проектантите с ППП, секция ГПГ на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП и във връзка с чл. 7 (5), т. 1 от ЗКАИИП. 

12. УС отказва вписване на инж. Петя Момчилова Момчева, рег. № 33088, РК 

Сливен, в регистъра на проектантите с ОПП, секция ТСТС на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП и във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

13. УС приема предложения Дневен ред на Редовното отчетно общо събрание на 

КИИП, 25-26 юни 2022 г., Парк-хотел „Москва“, гр. София.    

14. УС приема внесените предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, които влизат в сила от 

01.05.2022 г. 

15. УС отлага приемането на решение по предложеното наказание от КДП до 

произнасянето на съда по търговския спор, относно нанесени вреди от 

некачествен проект. 

16. УС приема промяната в Устава на КИИП за обвързване на членския внос с 20% 

от месечната минималната работна заплата, валидна към месеца, в който се 

провежда общото събрание.  

 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 19:05 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на УС на КИИП              Изготвил протокола      

инж. Марин Гергов                                                     инж. Маринела Цветкова 
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Приложение 1 

Таблица 1.1. 

 

Рег.№ Име 

О

К

С 

 

Секция 
Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  
15237 Николай Петров Петров м ЕАСТ ЕАСТ Бургас ППП Да 

2.  
06685 Биляна Георгиева Кръстева м ОВКХТТГ ОВКТТГ Бургас ППП Да 

3.  
16358 

Станимир Бориславов 

Станчев 
м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Варна ППП Да 

4.  
16360 Боряна Николаева Георгиева м КСС КСС 

Варна ППП Да 

5.  
16429 Антон Стойчев Дачев  м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Варна ППП Да 

6.  
16465 Стефан Христов Адов м ВС ВиК Варна ППП Да 

7.  
22091 Цветелин Иванов Гавазов м ГПГ ГПГ Кърджали ППП Да 

8.  
25012 Андрей Иванов Теофилов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Монтана ППП Да 

9.  
26120 Петър Стефанов Янев м ГПГ ГПГ Пазарджик ППП Да 

10.  
26057 Димитър Йорданов Катранков м ЕАСТ ЕАСТ Пазарджик ППП Да 

11.  
26099 Стефан Костадинов Щерев м КСС КСС 

Пазарджик ППП Да 

12.  
27047 

Александър Валентинов 

Атанасов 
м ЕАСТ ЕАСТ Перник ППП Да 

13.  
27061 

Мартина Владиславова 

Динева 
м ГПГ ГПГ Перник ППП Да 

14.  
28075 Христина Петкова Иванова м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Плевен ППП 

Да 

15.  
29161 

Добрина Димитрова Вълчева-

Асенова 
м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ППП Да 

16.  
29320 Димитър Иванов Вълканов м ТЕХ Т-07 Пловдив ППП Да 

17.  
29388 Иванка Тодорова Кузмова м КСС КСС Пловдив 

ППП Да 

18.  
29392 

Силвия Красимирова 

Гостиловска 
м КСС КСС Пловдив ППП Да 

19.  
29393 Юлиан Георгиев Изевков м ГПГ ГПГ Пловдив ППП Да 

20.  
29396 Николай Запрянов Тошев м КСС КСС Пловдив 

ППП Да 

21.  
34078 Симона Росенова Бораджиева м ГПГ ГПГ Смолян ППП 

Да 

22.  
34079 Красимир Юджин Дайлиев м ГПГ ГПГ Смолян 

ППП Да 

23.  
07048 Васил Николов Колибов м ЕАСТ ЕАСТ Смолян 

ППП Да 

24.  
13815 Даниел Ивов Мутафчиев м МДГЕ ИГХГЗО 

София град 
ППП 

Да 
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25.  
41595 Мила Николаева Атанасова м 

ВС 
ХТС 

София град 
ППП 

Да 

26.  
41950 Владимир Обрев Цонев м ТСТС ТСТС 

София град 
ППП 

Да 

27.  
42159 Стефан Михайлов Анастасов м МДГЕ ГТПДР София град ППП 

Да 

28.  
42471 

Цветомир Любенов 

Хаджийски 
м ТЕХ Т 04 София град ППП Да 

29.  
42932 Дарина Стоянова Сурчева м ТСТС ТСТС 

София град 
ППП 

Да 

30.  
43003 Мирослав Димитров Дженков м ВС ХТС 

София град 
ППП 

Да 

31.  
43105 Атанаска Ангелова Костова м 

КСС КСС София град ППП Да 

32.  
43141 Даниел Емилов Евлогиев м 

КСС КСС София град 
ППП 

Да 

33.  
43187 Николай Йонков Големанов м ВС ВиК 

София град 
ППП 

Да 

34.  
43196 Ганчо Георгиев Кънев м 

КСС КСС София град 
ППП Да 

35.  
43468 Димитър Илиев Митов 

м 
КСС КСС София град 

ППП 
Да 

36.  
43469 Ивелина Латева Русева м ВС ВиК 

София град 
ППП 

Да 

37.  
43472 Мирослав Цветков Иванов м ГПГ ГПГ 

София град 
ППП 

Да 

38.  
43474 Ирен Ивайлова Радева м ВС ВиК 

София град 
ППП Да 

39.  
43482 Георги Богданов Табаков м ТЕХ T-VII 

София град 
ППП 

Да 

40.  
35085 Константин Василев Петков м ТЕХ Т V София област ППП Да 

41.  
35238 Николета Георгиева Рошкева м ТСТС ТСТС София област ППП Да 

42.  
06730 

Лъчезар Митков Стамов 
м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Стара Загора ППП Да 

43.  
40066 

Мирослав Димитров 

Ишкитиев 
м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Ямбол ППП Да 
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Таблица 1.2. 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  
14152 Цветан Станимиров Овчаров м ЕАСТ ЕАСТ Благоевград 

ОПП Да 

2.  
14153 Светла Асенова Бачева м ГПГ ГПГ Благоевград ОПП Да 

3.  
14154 Атанас Стоянов Атанасов м ВС ПБ Благоевград 

ОПП Да 

4.  
15314 Атанас Красимиров Недялков м ВС ВиК Бургас 

ОПП Да 

5.  
15315 Метин Реджеб Мустафа м ЕАСТ ЕАСТ Бургас ОПП Да 

6.  
15316 Васил Георгиев Василев м ВС ПБ Бургас ОПП Да 

7.  
15318 Владислав Ивайлов Стефанов м ЕАСТ ЕАСТ Бургас 

ОПП Да 

8.  
16485 Любомир Йорданов Кръстев м ЕАСТ ЕАСТ Варна 

ОПП Да 

9.  
16486 Илия Атанасов Карагюлиев м ЕАСТ ЕАСТ Варна ОПП Да 

10.  
17150 Денис Фари Адем м ЕАСТ ЕАСТ Велико Търново 

ОПП Да 

11.  
18038 Валентин Атанасов Видев м ТСТС ТСТС Видин 

ОПП Да 

12.  
19068 Ален Любомиров Йорданов м ВС ПБ Враца 

ОПП Да 

13.  
19066 Илия Данаилов Георгиев м КСС ОИС 

Враца ОПП Да 

14.  
25024 Красимир Тодоров Кръстев м МДГЕ МТОД СВР Монтана 

ОПП Да 

15.  
28095 Пламен Георгиев Саралиев м ТЕХ Т 01 Плевен ОПП Да 

16.  
29463 Николай Станиславов Иванов м ТСТС ТСТС Пловдив ОПП Да 

17.  
29464 Димитър Трифонов Кючуков м ТЕХ Т-07 Пловдив 

ОПП Да 

18.  
29465 Красимир Севдалинов Терзиев  м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

19.  
29466 Николай Севдалинов Терзиев м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

20.  
33088 Петя Момчилова Момчева м ГПГ ГПГ Сливен ОПП Да 

21.  
34095 Радостина Росенова Кокаларова м ВС ВиК Смолян ОПП Да 

22.  
43476 Ивелин Велимиров Тонков м 

КСС 
КСС 

София град 
ОПП Да 

23.  
43470 Владислав Велинов Глухов м ЕАСТ ЕАСТ 

София град 
ОПП Да 

24.  
43471 Николай Захариев Христов м ТЕХ Т-12 

София град ОПП Да 

25.  
43473 Цветомир Людмилов Христов м ЕАСТ ЕАСТ 

София град 
ОПП Да 

26.  
43475 Мая Йорданова Ранкова м ВиК ХТС 

София град 
ОПП Да 
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27.  
06319 Васил Владимиров Михайлов м ТЕХ T-VII 

София град 
ОПП Да 

28.  
35239 Кристиян Велинов Георгиев м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София област 

ОПП Да 

29.  
36295 Иван Петров Петров м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

30.  
38185 Жозефина Илиева Транчева м ТСТС ТСТС Хасково 

ОПП Да 

31.  
38186 Ангел Христов Ангелов м ВС ВиК Хасково 

ОПП Да 

32.  
01442БЧ Георги Димитров Генев м ЕАСТ ЕАСТ 

ЦУ ОПП Да 

33.  
02336БЧ Георги Иванов Георгиев м КСС КСС 

ЦУ ОПП Да 

34.  
02337БЧ Марио Петров Топалов м ГПГ ГПГ 

ЦУ ОПП Да 

35.  
02338БЧ Преслава Ангелова Цинцарова м ВС ХТС 

ЦУ ОПП Да 

36.  
02339БЧ Иоанис Теодосиос Лозос м КСС КСС 

ЦУ ОПП Да 

37.  
02340БЧ Лора Атанасова Михайлова м ОВКХТТГ ОВКХТТГ 

ЦУ ОПП Да 

38.  
02341БЧ Илиан Теофилов Теофилов м ЕАСТ ЕАСТ 

ЦУ ОПП Да 

39.  
02342БЧ Евгени Георгиев Георгиев м ЕАСТ ЕАСТ 

ЦУ ОПП Да 

40.  
02343БЧ Яна Стоянова Петрова м ГПГ ГПГ 

ЦУ ОПП Да 

41.  
02344БЧ Иван Кирилов Гурзов м ЕАСТ ЕАСТ 

ЦУ ОПП Да 

42.  
02345БЧ Кристина Димитрова Ташева м КСС КСС 

ЦУ ОПП Да 

43.  
02346БЧ Олег Михайлович Кара м ЕАСТ ЕАСТ 

ЦУ ОПП Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


