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ПРОТОКОЛ № 197 

 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.09.2022 г. 

 

Днес, 30.09.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на РК Варна се проведе редовно 

заседание на УС на КИИП.  

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

септември 2020 г. и допълнен след ОС на КИИП на 25.06.2022 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. Неделчо Живков Ганчовски  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. Любомир Асенов Захариев 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 
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35 инж. Стефко Бялков Драгов Председател на РК Ст. Загора 

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. 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 38 от общо 39 членове на УС. Инж. Огнян Атанасов, инж. 

Надежда Парлъкова, инж. Иван Деянов, инж. Борислав Борисов, инж. Людмила 

Стоянова, инж. Стефан Лишковски, инж. Емил Бойчев, инж. Георги Кабасанов и инж. 

Серафим Александров се включиха онлайн през система Cisco Webex. 

Отсъства инж. Любомир Т. Захариев-Председател РК Кюстендил. 

Представени са пълномощни за участие в заседанието на УС от инж. Душко Опърлаков 

за инж. Татяна Василева и от инж. Наташа Чичкова за инж. Любен Бостанджиев. 

Упълномощените лица са с право само на съвещателен глас. 

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

Онлайн се включи и инж. Иван Гешанов – Председател на ЦКТК, във връзка с 

докладвана информация по предложенията на ЦКТК. 

Като гост присъства г-жа Донка Витанова – Управител на СК „Прециз“. 

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 редовно заседание на УС на КИИП – 30.09.2022 г. Заседателна зала на РК 

Варна – гр. Варна, 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. 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 на ЦКТК и НПС КСС – писмо вх. № КИИП-ЦУ-446/26.09.2022 г. от инж. 
Ганчовски. 

Докладва инж. Н. Ганчовски 

4. Обсъждане предложение на инж. Чипев за промяна на чл. 8, ал.2, т.6 от Наредба №2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП (да отпадне 

текстът: „но встъпителната му членска вноска не се възстановява). 

Докладва: инж. М. Чипев 

5. Обсъждане предложение на инж. Любен Христов – Председател на РК Търговище относно 

промяна на регламента за разпореждане със средствата от „солидарния фонд“. 

Докладва: инж. Л. Христов 
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6. Запознаване с решенията на КС от заседанието, проведено на 27.09.2022 г. 

Докладва: инж. Г. Симеонов    

7. Разни. 

 Информация за разпореждане № 5953 на АС – Пловдив по молбата на инж. Недьо 

Недев 

Инж. Гергов поясни, че към т. 5 има допълнително изпратено писмо от инж. Лишковски, 

което е изпратено на всички членове на УС. 

Инж. Велева предложи това писмо да не се разглежда, защото е получено в последния 

момент, когато голяма част от хората вече са пътували за гр. Варна и не са се запознали 

предварително с него. 

Инж. Пл. Радев коментира честването на 29 септември – Деня на инженера-проектант. 

Инж. Бойчев информира, че в РК Пловдив има традиция ежегодно тържествено да се 

отбелязва Денят на инженера-проектант. 

Инж. Гергов припомни, че догодина  се навършват 20 години от основаването на КИИП, 

което ще бъде подобаващо отразено. 

В тази връзка г-жа Витанова препоръча да се обмисли възможността бюджета за 

мероприятието да се гласува от ОС на КИИП и да е отчисление различно от текущите. 

Премина се към гласуване на дневния ред. 

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема дневния ред.  

По т. 1 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- 

19.09.2022 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:  16 броя за ППП 

     41 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП:  

     15 броя за ППП, в това число 1 възстановен  

               39 броя за ОПП, в това число 11 броя проектанти без членство в КИИП и 

четирима възстановени (един БЧ). 

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 14 на брой с решение 

„ДА”. (Приложение 1) 

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 
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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  14 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 35 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 35 

на брой с решение „ДА”. 

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

УС с указания за допълнително представяне на нови документи, особени случаи, както и 

откази за признаване на проектантска правоспособност.  

Инж. Михаил Красимиров Алексиев, рег. № 33090, кандидатства за ОПП в секция 

ГПГ по част „ГПГ, Вертикално планиране, Трасировъчни проекти и планове, 

Планове за регулация“, РК Сливен. На кандидата вече е изпращано писмо за 

допълване на документите, с изискване да представи копие от дипломата за бакалавър, с 

приложението към нея с информация за броя кредити и професионалното направление 

на специалността. В представените допълващи документи липсва изисканата 

информация. 

Секция ГПГ в КР предлага второ допълване - да представи академична справка за 

допълнително изучаваните от кандидата изравнителни дисциплини и хорариум.   

Остава за допълване. Ще бъде уведомен писмено.  

 Инж. Александър Александров Попвеличков, рег. № 16492, РК Варна, 

кандидатства за ОПП в секция ЕАСТ, част „Електрическа“. Секция ЕАСТ в КР 

предлага отказ с мотив: „Не отговаря на изискванията на чл. 13 на Наредбата за 

бакалавър и чл. 42 от ЗВО“. 

Инж. Чипев представи фактите по случая на инж. Попвеличков: 

Кандидатът е подал заявление за вписване в регистъра на КИИП на 19.07.2022г. по част 

„Електрическа“. РК Варна няма забележки. Кандидатът е представил  копие от диплома 

за ВО от Икономически университет – Варна, факултет „Управление“ от 2004 г. с 4 

годишен курс на обучение – ОКС „бакалавър“ по специалност „Туризъм“ с ПК 

„Туризъм“. 

Приложил е и копие от диплома за висше образование от Технически Университет  - 

Варна, Електротехнически факултет  от 2016г.  с четирисеместриален курс на обучение - 

ОКС „магистър“ по специалност „Електротехника (Възобновяеми енергийни 

източници)“. Общ брой кредити 96, 13 учебни дисциплини.  

От изложеното до тук е видно следното: 

 Дипломата на кандидата за „бакалавър“ не е от област „Технически науки“.   

 Броят кредити от дипломата за „магистър“ (96) не отговаря на изискванията за 

придобиването ѝ, предвид дипломата на кандидата за „бакалавър“, съгласно ЗВО. 
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Секция ЕАСТ в КР счита, че са налице обстоятелства, които препятстват вписването на 

кандидата в регистъра на КИИП за ОПП и предлага отказ на основание чл. 9, ал. 1, т. 3  

от Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование ОКС 

„бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ ПМС 162 от 2002 г., където се изисква 

допълнително изравняващо обучение, когато дипломите за бакалавър и магистър са от 

различни направления, както и чл. 42 от ЗВО и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Инж. Кинарев предложи с подобни проблеми, с които се сблъсква КИИП, да се запознае 

МОН. 

Инж. Велинов добави, че инж. Попвеличков не е изучавал по време на магистратурата 

основополагащи предмети. 

Премина се към гласуване предложението на КР за отказ. 

Гласували:  „За” – 32 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Александър Александров Попвеличков, 

рег. № 16492, РК Варна в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ на основание 

чл. 9, ал. 1, т. 3  от Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше 

образование ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ от 2002 г., чл. 42 от 

ЗВО и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

Премина се към гласуване предложението на инж. Кинарев. 

Гласували:  „За” – 32 

               „Против” – 0 

Решение: УС приема да се изготви списък с описани проблеми подобни на този с 

инж. Попвеличков, с който да се запознае МОН. 

 Инж. Радостина Николаева Праскова, рег. № 29346, РК Пловдив, 

кандидатства за ППП, секция ТСТС. Заявлението й е подадено на 28.04.2022г. Има 

закъснение до подаването му от РК Пловдив в КР. 

Инж. Бойчев обясни това закъснение с отлагане разглеждането в регионалната комисия, 

защото е връщана като й е давана възможност за добавяне на документи. 

Секция ТСТС в КР предлага отказ на основание чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП – липсват 2 

години проектантски стаж. 

Инж. Чипев представи фактите по случая на инж. Праскова: 

Кандидатът има ОПП от 30.11.2018 г. по част „Транспортно планиране и проектиране. 

Конструктивна на транспортните съоръжения. Организация и безопасност на 

движението и ВОБД“. Представила е копие от диплома за висше образование от УАСГ - 

София от 2015 г. с 5 годишен курс на редовно обучение - ОКС  „магистър“ по 

специалност „Транспортно строителство“ с ПК „Строителен инженер“. 

Представила е трудова книжка от „Трафик дизайн груп“ ЕООД, където е била назначена  

на длъжност „Инженер проектант“ от 01.08.2018г. до 30.06.2021г. с код НКПД 

21426022. Представила е и друга трудова книжка от „Пътпроект“ ЕООД, където е била 

на длъжност „Инженер проектант“ от 27.09.2021г., която не е приключена. 
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Представила е също Декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с ППП 

за проекти с нейно участие през 2020 и 2021г. и втора Декларация „Информационно 

приложение 6“ от друг проектант с ППП – за проекти с нейно участие през 2021г. 

Приложила е и служебна бележка от „Пътпроект“ ЕООД , че е назначена на трудов 

договор на длъжност „Инженер проектант“ от 27.09.2021г. за неопределено време. 

В заключение, не е представила доказателство, че във фирмите, в които е била 

назначена на трудов договор, е работила под ръководството на проектант с ППП, 

работещ по договор в същата фирма, през същия период. С инж. Праскова е проведен 

разговор и тя е заявила, че от „Трафик дизайн груп“ ЕООД са отказали да й предоставят  

необходимото доказателство.  

Инж. Чипев предложи да се премине към гласуване отказ на инж. Радостина Николаева 

Праскова. 

Гласували:  „За” – 32 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Радостина Николаева Праскова, рег. № 

29346, РК Пловдив в регистъра на КИИП за ППП, секция ТСТС на основание 

чл.13 от ЗКАИИП във връзка с чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП. 

Инж. Чипев премина към Таблица 1.4., в която са отразени предложенията на 

Комисията по регистрите до УС за възстановяване на вписване в регистъра за ОПП и 

ППП. 

 Инж. Петко Кръстев Иванов, рег. № 12448, секция ТЕХ, РК Хаскова, редовно 

отчетен до 2012 г. включително, кандидатства за възстановяване на ППП. 

Предложението на КР е възстановяване на ОПП. 

 Инж. Цветана Иванова Николова, рег. № 29174, секция ЕАСТ, РК Пловдив,  

редовно отчетена до 2019 г. включително, кандидатства за възстановяване на ОПП. 

Предложението на КР е възстановяване на ОПП. 

 Инж. Теодора Енчева Терзиева, рег. № 00136БЧ, секция КСС, редовно 

отчетена до 2012 г. включително, кандидатства за възстановяване на ОПП. 

Предложението на КР е възстановяване на ОПП. 

 Инж. Станка Станчева Медникарова, рег. № 04347, секция ТЕХ, РК Шумен, 

редовно отчетена до 2019 г. включително, кандидатства за възстановяване на ППП. 

Предложението на КР е възстановяване на ППП. 

 Инж. Тони Димитров Иванов, рег. № 28022, секция ЕАСТ, РК София-град, от 

2010 г. с ОПП, редовно отчетен до 2012 г. включително в РК Плевен, кандидатства за 

възстановяване на ОПП. Предложението на КР е възстановяване на ОПП. 

Инж. Чипев предложи възстановяването на ПП на гореизброените кандидати да се 

гласува анблок. 

Гласували:  „За” – 34 
               „Против” – 0 

Решение: УС приема възстановяване ПП на петимата проектанти, включени в 

Таблица 1.4. от протокола на КР. 
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Инж. Чипев премина към Таблица 2, в която е отразено предложение на Комисията по 

регистрите до Управителния съвет за вписване на Проектантски бюра в регистрите на 

КИИП. 

В таблицата е включено едно проектантско бюро: 

Мотт Мак Доналд (България), рег. № 0435ПБ, специализация-комплексно, РК София-

град. 

КР е одобрила вписването на проектантското бюро в регистъра на КИИП. 

Инж. Чипев предложи да се премине към гласуване. 

Гласували:  „За” – 34 
               „Против” – 0 

Решение: УС приема вписване в регистъра на проектантските бюра към КИИП на 

Мотт Мак Доналд (България), рег. № 0435ПБ, РК София-град. 

По т. 2 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. Гешанов – Председател на ЦКТК докладва предложенията на Централната 

комисия по оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол (ЦКТК) от 

заседанието, проведено на 20.09.2022 г. 

Той запозна УС с дневния ред на заседанието, а именно: 

1. Провеждане събеседване с инж. Никола Бочуков нов кандидат за ТК по част 

„Конструктивна“ на инвестиционните проекти от РК София-област. 

2. Разглеждане постъпилите, от регионалните колегии, документи за оправомощаване на 

лицата, упражняващи технически контрол по част “конструктивна“ на 

инвестиционните проекти. 

3. Разни. 

За комисията е направило впечатление изявлението на инж. Бочуков, че техническият 

контрол му е необходим за новата работа, за която кандидатства в надзорна фирма. 

Инж. Гешанов подробно обясни пред УС как е протекло събеседването с инж. Бочуков 

по представените от него два проекта, което е отразено в протокола на ЦКТК. 

Мнението на Комисията е, че кандидатът действително има опит в строителството, има 

проектирани и изградени обекти, но не е запознат със съвременните изисквания за 

осигуряване на сградите на сеизмични въздействия. Тези констатации са следствие от 

неговата презентация пред ЦКТК. Като допълнение инж. Гешанов посочи неспазване в 

презентираните проекти на поредица изисквания на Нормите за проектиране на сгради  

и съоръжения в земетръсни райони, както и използване на остарял софтуер, с който не е 

възможно да се постигне необходимото ниво на анализ и оценка на сеизмичната 

устойчивост на сградите. При презентацията на преустройството на сградата на х-л 

„Зорница“ е станало ясно, че инж. Бочуков не е проверил и доказал носещата 

способност на съществуващата сграда и земната основа за гравитационни и сеизмични 

товари, въпреки че тя се надстроява с допълнителен етаж. 
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Препоръката на ЦКТК към него е да осмисли и усвои  новите концепции и регламенти в 

сеизмичното проектиране, които да се прилагат в практиката. 

Заключението е, че инж. Бочуков няма достатъчно опит и квалификация да упражнява 

технически контрол и ЦКТК предлага отказ от вписване на инж. Никола Иванов 

Бочуков, РК София-град в регистъра на КИИП за ТК по част „Конструктивна“ на 

инвестиционните проекти. 

В ЦКТК са постъпили общо 44 броя кандидатури за ТК  (от тях 2 броя върнати за 

допълване от миналото заседание).  

В Таблица 1 са отразени постъпилите кандидатури за служебно утвърждаване от 

Управителния съвет – 41 броя (Приложение 2). 

Инж. Гешанов предложи да се гласува анблок Таблица 1. 

Гласували:  „За” – 34 

              „Против” – 0 

Решение: УС приема Таблица 1, в която са отразени постъпилите кандидатури за 

продължаване на ТК за служебно утвърждаване от Управителния съвет - 41 на 

брой, съгласно протокол № ТК-08/20.09.2022 г. 

В Таблица 2 са отразени одобрените от ЦКТК кандидатури за вписване в регистъра за 

Технически контрол на кандидатите допълнили документите си – 2 броя (Приложение2) 

Премина се към гласуване анблок на Таблица 2. 

Гласували:  „За” – 32 

              „Против” – 0 

Решение: УС приема Таблица 2, в която са отразени предложенията на ЦКТК, без 

забележки, до Управителния съвет, за вписване в регистъра за Технически 

контрол на кандидатите, допълнили документите си – 2-ма на брой, съгласно 

протокол № ТК-08/20.09.2022 г. 

Инж. Гешанов премина към Таблица 3, в която са включени предложенията на ЦКТК до 

Управителния съвет за допълване, отлагане и доизясняване на документи, както и 

откази. В нея е включен само инж. Бочуков, за когото ЦКТК предлага отказ от вписване 

в регистъра на КИИП за ТК по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти. 

Инж. Гешанов припомни, че на инж. Бочуков веднъж вече му е отказван ТК като член на 

РК Пловдив и сега той отново подава същия набор документи като член на РК София-

област. 

Инж. Жечев заяви, че по документи инж. Бочуков отговаря на изискванията и предложи 

да му се даде още един шанс. 

Инж. Ганчовски подкрепи изцяло изказването на инж. Гешанов и подробно обясни 

своите притеснения като конструктор по отношение на представените проекти. Според 

него не са отчетени базови неща и сградите не са осигурени. 

Инж. Драгов предложи да се сезира КДП за техническия контрол, заверил проектите. 

Инж. Гешанов заяви, че ще се направи проучване относно техническите контроли, 

съгласували проектите.  
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Инж. Кинарев предложи УС да се съобрази с мнението на ЦКТК и да се премине към 

гласуване отказа на инж Бочуков.  

Гласували:  „За” – 33 

              „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Никола Иванов Бочуков, ППП с рег. № 

07210, РК София-област в регистъра на КИИП за Технически контрол по част 

„Конструктивна“ на инвестиционните проекти, съгласно изтъкнатите по-горе 

мотиви. 

Инж. Бочуков ще бъде писмено уведомен за решението на УС. 

Инж. Гешанов продължи с информацията за още няколко въпроса разгледани по време 

на заседанието: 

 Относно редът за одобряване постъпилите кандидатури, които служебно се 

утвърждават от Управителния съвет - те се разглеждат от регионалните комисии за ТК, 

след което пълният набор документи се изпращат в ЦКТК, включват се в Таблица 1, 

която, след като се провери от Председателя на ЦКТК, се предлага за утвърждаване от 

УС. 

 Във връзка с проведена Кръгла маса в гр. Брацигово на тема опазване на 

културното наследство на България, ЦКТК предлага на УС: 

- Да се направи програма по осъвременяване на националните норми за 

проектиране, приведени изцяло към ЕВРОКОД; 

- Да се направи предложение към МРРБ, МОН, МК, КАБ за организирането на 

работна група, която да създаде норми (стандарти), свързани с опазване на 

недвижимите културни ценности (паметници на културата). 

 Комисията е приела промяна в графика за провеждане на заседанията си – от 

вторник се изместват в сряда като часът 10:30 се запазва. 

По т. 3 от дневния ред: Предложение на ЦКТК и НПС КСС – писмо вх. № КИИП-ЦУ-

446/26.09.2022 г. от инж. Ганчовски. 

Членовете на УС предварително са запознати с писмото.  

Инж. Ганчовски докладва резултатите от проведена по имейл дискусия в НПС КСС и 

направените предложенията: 

 Подкрепят предложението на ЦКТК за обследване, усилване и възстановяване на 

стари сгради и паметници на културата. 

 Да се инициира актуализиране на националните норми за проектиране на 

строителни конструкции, което да се изразява в хармонизиране на нормите в 

съответствие с Еврокод; нормите да обхващат само основните правила, необходими за 

проектиране на масовите сгради и съоръжения; да се съберат в книжка – малка по обем, 

прости и практични за прилагане, но изцяло в съответствие с Еврокод. 

Разработването да се извърши от работни групи към МРРБ с представители от 

академичните среди, МРРБ, бизнеса и КИИП. УС да даде мандат на Централното 

ръководство и Ръководството на НПС КСС да започнат разговори в тази насока. 
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 Участие на КИИП в предстоящите мерки по програмата за възстановяване и 

развитие, както и структурните фондове към ЕС, което може да се изразява в оказване 

на съдействие на проектантите при кандидатстване по тези програми, което се състои в: 

осигуряване на информация, провеждане на семинари, помощ при разработване на 

проектите и осигуряване на необходимата документация. 

Инж. Гергов зададе някои уточняващи въпроси. 

В оформилата се дискусия се включиха инж. Кинарев, инж. Драгов, инж. Велинов, инж. 

Велева, инж. Атанасов, инж. Матев, инж. Я. Радев, инж. Парлъкова, инж. Жечев. 

Инж. Драгов предложи да се определи 10-дневен срок на регионалните колегии да дадат 

отговор по предложенията на инж. Ганчовски. 

Инж. Гергов обяви, че за първите две точки от предложението може да се направи 

проучване на мнението на колегията чрез онлайн анкета, мейлинг или чрез 

регионалните колегии. Относно третата точка той предложи да се гласува логистична 

подкрепа на КИИП по програмите за възстановяване и развитие. 

Гласували:  „За” – 32 

              „Против” – 0 

  „Въздържали се“ – 1  

Решение: УС приема КИИП да оказва логистична подкрепа на своите членове при 

кандидатстване по програмите за възстановяване и развитие. 

В 13:00 часа инж. Гергов обяви 30 минутна почивка. 

Заседанието продължи в 13:30 часа. 

По т. 4 от дневния ред: Обсъждане предложение на инж. Чипев за промяна на чл. 8, 

ал.2, т.6 от Наредба №2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП (да отпадне текстът: „но встъпителната му членска вноска не 

се възстановява). 

Инж. Чипев припомни, че след отхвърляне от ОС таксата за разглеждане на документи 

УС гласува да се върнат старите текстове на Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. Цитираният текст на чл. 8, ал. 

6, т. 6 остана и предложението на  инж. Чипев е да отпадне текстът: „но встъпителната 

му членска вноска не се възстановява“ или да се потърси друга формулировка. 

В тълкуването и обсъждането на текста се включиха инж. Пл. Радев, г-жа Витанова, 

инж. Кинарев, инж. Гергов, инж. Арнаудски, инж. Лишковски. 

Инж. Деянов предложи да се прекрати дискусията и да се премине към гласуване. 

В края на разискването, предвид изказванията на включилите се в дискусията, инж. 

Чипев оттегли предложението си. 

По т. 5 от дневния ред: Обсъждане предложение на инж. Любен Христов – 

Председател на РК Търговище относно промяна на регламента за разпореждане със 

средствата от „солидарния фонд.“ 

В тази връзка е и писмото на инж. Лишковски. 



Протокол на УС на КИИП № 197 / 30.09.2022 г. 

 

11 

Инж. Христов представи предложението, обсъдено и прието от Регионалното 

ръководство на колегията: Новоприетият регламент относно разпореждането със 

„солидарния фонд“ да не се прилага за регионални колегии, които имат решение на 

общото си събрание за закупуване на офис и имат натрупани целеви средства за това и 

целевите средства да не се считат за резерв. 

Според него, с така приетото от ОС решение, РК Търговище, за да получи пари от този 

фонд трябва да си изхарчи резервите. 

Той изтъкна и мотивите за това предложение и допълни материалите за УС да се 

изпращат 5 дни преди заседанието. 

Инж. Гергов отговори, че това правило се е спазвало винаги като дневният ред и 

материалите са се изпращали в петъка в седмицата преди УС. Изключение прави само 

настоящото заседание, когато са изпратени в понеделник, поради голямото натоварване 

и заетост на Централния офис в петък. 

Инж. Гергов даде думата на инж. Лишковски да запознае УС с писмото си, но инж. 

Велева отново предложи това писмо да не се разглежда, защото е получено в последния 

момент. 

Инж. Велева продължи, че е крайно време да се актуализира Правилника за работа на 

УС, който е задължителен, съгласно Устава на КИИП. 

Г-жа Витанова взе отношение относно тълкуване решението на ОС. Тя обясни, че може 

да има обосновано искане за отпускане средства от фонда за определена цел, за 

реализирането, на която не достигат средства, независимо, че има натрупани резерви, за 

които е посочено, че са предназначени  за други цели. При това положение няма място 

за притеснение от РК Търговище, но трябва да има решение на регионалното 

ръководство за целевото използване на средствата от резерва и те да не се харчат по 

друго предназначение. 

Инж. Гергов обяви, че със заповед ще се създаде работна група за изработване на 

Методология за разпределение на средствата от „солидарния фонд“. Той предложи в 

състава на работната група да бъдат включени: инж. Христов, инж. Гергов, инж. 

Опърлаков, инж. Лишковски и инж. Кинарев. 

За по-голяма яснота г-жа Витанова ще направи тълкуване на понятието „резерви“, а адв. 

Якимова – на „мероприятия“ и „дейности“. 

По т. 6 от дневния ред: Запознаване с решенията на КС от заседанието, проведено на 

27.09.2022 г. 

Инж. Симеонов докладва решенията на КС от заседанието, проведено на 27.09.2022 г. 

На заседанието са разгледани получени жалби от инж. Недьо Недев, инж. Биляна 

Здравкова, инж. Радослава Стоилова. 

КС е приел следните решения: 

 КС счита жалбата на инж. Недьо Недев за безпредметна и я оставя без уважение 

със следния мотив: УС, с решение от 24.06.2022 г., е уважил съдебно решение № 

2059/02.11.2021 г. на АС-Пловдив и инж. Недьо Недев е вписан в регистъра на 

КИИП за ОПП в секция ОВКХТТГ по части: „Отопление“ и „Топлоснабдяване“. 
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 КС потвърждава решението на УС на КИИП от 24.06.2022 г. за отказ за вписване 

на инж. Биляна Людмилова Здравкова в регистъра на КИИП за ОПП, секция 

ЕАСТ, част „Електрическа“. 

 КС потвърждава решението на УС на КИИП от 24.06.2022 г. за отказ за вписване 

на инж. Радослава Радославова Стоилова в регистъра на КИИП за ОПП, секция в 

секция КСС. 

По т. 7 от дневния ред: Разни. 

 Инж. Гергов представи информация за разпореждане № 5953 на АС – Пловдив, 

свързано с водените дела от инж. Недьо Недев. 

 Инж. Кинарев направи съобщение, свързано с ангажимент от страна на КИИП за 

разпространение сред членовете на Наредбата за техническите изисквания към сградите 

за защита от радон.  

Той информира, че се е провела среща в РК София-град, относно проектиране 

вентилацията на детските градини.  

На семинара, организиран в РК Пловдив по време на  честването на Деня на инженера-

проектант, в присъствието на представител на РЗИ-Пловдив, се е коментирала 

наредбата. 

Инж. Кинарев изрази готовност РК София-град, при желание от РК, да съдейства при 

организирането  на такива срещи. 

Той продължи, че РК София-град през м. октомври ще организира три семинара, 

свързани с BIM технологиите.  

Във връзка с приета стратегия за BIM технологиите, със заповед на Председателя на 

УС, представители на КИИП са включени в работна група към Столична община за 

разработване на техническо задание на система за електронно приемане на проектите. 

Инж. Кинарев пое ангажимент да изпрати на членовете на УС разработеното 

техническо задание. 

 Инж. Драгов обърна внимание, че във връзка със стартиране процедурата за 

събиране на членския внос за 2023 г. трябва да се информират членовете на КИИП за 

начина за получаване на удостоверенията. 

 Инж. Гергов съобщи, че е подготвил правила за продължаващо обучение. Ще 

бъдат изпратени на членовете на УС и ще се очаква обратна връзка.  

 Инж. Парлъкова уведоми УС, че в писмо от Агенцията по пътна инфраструктура 

се поставят въпросите дали КИИП издава удостоверения по част „Акустична“ по проект 

за изграждане на шумозащитни съоръжения и лица с каква професионална 

квалификация могат да изпълняват тези проекти. До момента за тази цел са използвани 

физици. 

Според инж. Кинарев проектирането трябва да се изпълнява от пътни инженери.  Той 

заяви, че ще вземе официално писмо по този въпрос от УАСГ. 

В заключение на днешното заседание се приеха следните 
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решения: 

1. УС приема дневния ред.  

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  14 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 35 на брой с 

решение „ДА”. 

4. УС отказва вписване на инж. Александър Александров Попвеличков, рег. № 

16492, РК Варна в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ на основание чл. 9, 

ал. 1, т. 3  от Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше 

образование ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ от 2002 г., чл. 42 от 

ЗВО и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

5. УС приема да се изготви списък с описани проблеми подобни на този с инж. 

Попвеличков, с който да се запознае МОН. 

6. УС отказва вписване на инж. Радостина Николаева Праскова, рег. № 29346, РК 

Пловдив в регистъра на КИИП за ППП, секция ТСТС на основание чл.13 от 

ЗКАИИП във връзка с чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП. 

7. УС приема възстановяване ПП на петимата проектанти, включени в Таблица 1.4. 

от протокола на КР. 

8. УС приема вписване в регистъра на проектантските бюра към КИИП на Мотт 

Мак Доналд (България), рег. № 0435ПБ, РК София-град. 

9. УС приема Таблица 1, в която са отразени постъпилите кандидатури за 

продължаване на ТК за служебно утвърждаване от Управителния съвет - 41 на 

брой, съгласно протокол № ТК-08/20.09.2022 г. 

10. УС приема Таблица 2, в която са отразени предложенията на ЦКТК, без 

забележки, до Управителния съвет, за вписване в регистъра за Технически 

контрол на кандидатите, допълнили документите си – 2 на брой, съгласно 

протокол № ТК-08/20.09.2022 г. 

11. УС отказва вписване на инж. Никола Иванов Бочуков, ППП с рег. № 07210, РК 

София-област в регистъра на КИИП за Технически контрол по част 

„Конструктивна“ на инвестиционните проекти, съгласно мотивите, посочени в 

протокол № ТК-08/20.09.2022 г. 

12. УС приема КИИП да оказва логистична подкрепа на своите членове при 

кандидатстване по програмите за възстановяване и развитие. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 15:35 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.  15113 
Вероника Сергеева 

Порожанова-Костова 
м ВС ВиК Бургас ОПП Да 

2.  16491 Христиан Ивайлов Панчев м ЕАСТ ЕАСТ Варна ОПП Да 

3.  16492 Николай Димитров Стоянов м ЕАСТ ЕАСТ Варна ОПП Да 

4.  21029 Антон Петров Антонов м ВС ВС-ПБ Добрич ОПП Да 

5.  27070 Иван Александров Николов м КСС КСС Перник ОПП Да 

6.  28097 Димитър Петев Стоев м ЕАСТ ЕАСТ Плевен ОПП Да 

7.  29470 Иван Любомиров Пецев м КСС КСС Пловдив ОПП Да 

8.  29471 Атанас Петков Политов м КСС КСС Пловдив ОПП Да 

9.  29472 Благой Рангелов Чобанов м ВС ВС-ПБ Пловдив ОПП Да 

10.  29474 Момчил Ненчов Христов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Пловдив ОПП Да 

11.  29475 Николай Георгиев Стефанов м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

12.  29476 Вероника Атанасова Атанасова м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

13.  29477 Станислав Пламенов Грибачев м ТСТС ТСТС Пловдив ОПП Да 

14.  29478 Симеон Валентинов Гуйгов м КСС КСС Пловдив ОПП Да 

15.  34100 Витко Витков Петров м МДГЕ ГТ ПДР Смолян ОПП Да 

16.  43514 
Станислава Алексиева 

Стефанова 
м ВС ХТС София град ОПП Да 

17.  43515 Ирина Николаева Милева м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

18.  43517 Кристина Янкова Илиева м КСС КСС София град ОПП Да 

19.  43518 Ивайло Тодоров Курдоманов м ОИС ОИС София град ОПП Да 

20.  36296 Петър Калчев Петров м ВС ВиК Стара Загора ОПП Да 

 

Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  19061 Росен Чавдаров Иванов м ГПГ ГПГ Враца ППП Да 

2.  22061 Стоян Здравков Арабаджиев м ЕАСТ ЕАСТ Кърджали ППП Да 

3.  22086 Севал Хасан Мустафа м ЕАСТ ЕАСТ Кърджали ППП Да 

4.  29218 Васил Петров Стоянов м ТЕХ Т-01 Пловдив ППП Да 

5.  29278 
Галина Любомирова 

Стефанова 
м ТЕХ Т-01 Пловдив ППП Да 

6.  32016 Хана Станчева Ангелова м ТСТС ТСТС Силистра ППП Да 

7.  42826 Васил Николов Славчев м ВС ВС-ПБ София град ППП Да 

8.  43160 Живко Илиев Миланов м ВС ХМС София град ППП Да 

9.  43161 Кирила Тодорова Арнаутска м ВС ВиК София град ППП Да 

10.  43516 Лилия Стефанова Антонова м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

11.  43519 Рази Йовчев Христов м КСС КСС София град ППП Да 

12.  43520 Десислава Нанева Митева м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

13.  43521 Ирина Владкова Кадиева м ВС ВиК София град ППП Да 

14.  36150 Георги Тодоров Акбашев м КСС КСС Стара Загора ППП Да 
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21.  38188 Борислав Стоянов Глухов  м ЕАСТ ЕАСТ Хасково ОПП Да 

22.  39121 Делян Недев Тодоров м МДГЕ ИГ ЗО Шумен ОПП Да 

23.  39121 Делян Недев Тодоров м КСС КСС Шумен ОПП Да 

24.  02375БЧ Явор Владимиров Виденов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ ЦУ ОПП Да 

25.  02376БЧ Георги Симеонов Костов м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

26.  02377БЧ Вероника Стефанова Тодорова м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

27.  02378БЧ Антон Георгиев Георгиев м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

28.  02379БЧ 
Мирослав Красимиров 

Смиленов 
м МДГЕ ИГ ЗО ЦУ ОПП Да 

29.  02380БЧ Владимир Василев Стипцов м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

30.  02381БЧ Ралица Ивайлова Олева м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

31.  02382БЧ Антон Йорданов Сотиров м МДГЕ 
ГТ ПДР  

ЕРТ 
ЦУ 

ОПП 
Да 

32.  02383БЧ Грета Божидарова Георгиева м ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

33.  02384БЧ Павел Крумов Янев м МДГЕ ГТ ПДР ЦУ ОПП Да 

34.  02385БЧ Ива Христова Павлова б ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

35.  40096 Божидара Димитрова Кисьова м ЕАСТ ЕАСТ Ямбол ОПП Да 
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Приложение 2 

 

          Таблица 1 

№ по 

ред 

№ по 

ППП 
Име, презиме, фамилия 

№ по 

рег. на 

ТК 

Част РК 

1 07666 Илия Георгиев Стоилков 1234 КСС Бл 

2 05558 Георги Маломиров Христов 0275 КСС Бл 

3 05110 Диана Тодорова Манова 0950 КСС Ва 

4 05263 Евгений Николов Витанов 0578 КСС Ва 

5 05111 Ирина Стоянова Бозовайска 0590 КСС Ва 

6 05091 Мими Георгиева Славова 0958 КСС Ва 

7 05157 Николай Георгиев Инджев 0706 КСС Ва 

8 05261 Пламен Христов Младенов 0580 КСС Ва 

9 05192 Ричард Михал Хочевски  0581 КСС Ва 

10 05151 Христо Иванов Колев 0065 КСС Ва 

11 04198 Ваня Димитрова Ангелчева 1246 КСС Кж 

12 05506 Сашо Фердов Станков 0752 КСС Пк 

13 00146 Иван Вангелов Марчоков 0447 КСС Сф-гр 

14 00344 Христина Георгиева Даскалова-Кастрева 0346 КСС Сф-гр 

15 00345 Аврам Цветанов Аврамов 0217 КСС Сф-гр 

16 00373 Георги Ивилов Бакърджиев 0415 КСС Сф-гр 

17 00480 Ванюшка Милова Ангелова 0218 КСС Сф-гр 

18 00607 Светослава Владимирова Дацова 0350 КСС Сф-гр 

19 00629 Веселинка Маринова Динева 0351 КСС Сф-гр 

20 00726 Иванка Методиева Баръмова 0124 КСС Сф-гр 

21 00836 Георги Дянков Георгиев 0331 КСС Сф-гр 

22 01261 Здравка Тодорова Миткова 0362 КСС Сф-гр 

23 01422 Паулинка Димитрова Томова 0364 КСС Сф-гр 

24 01423 Стефан Светославов Томов 0365 КСС Сф-гр 

25 01433 Теодор Георгиев Найденов 0425 КСС Сф-гр 

26 06045 Андрей Страхилов Герасимов 0432 КСС Сф-гр 

27 12386 Петко Николаев Гатев 1368 КСС Сф-гр 

28 00055 Ана Стоянова Стоилова 0515 КСС Сф-гр 

29 00067 Мирослав Георгиев Тодоров 0396 КСС Сф-гр 

30 00630 Соня Господинова Георгиева 0536 КСС Сф-гр 

31 00914 Петрунка Михайлова Милева 0356 КСС Сф-гр 

32 01259 Антон Петров Малеев 0421 КСС Сф-гр 

33 01749 Елена Ивайлова Сакъзова 0367 КСС Сф-гр 

34 01822 Божидар Динков Давидов 0329 КСС Сф-гр 

35 01975 Таня Тодорова Колева 0231 КСС Сф-гр 

36 06038 Христо Димов Христов 0936 КСС Сф-гр 

37 06333 Райна Петрова Костова-Гиргинова 0937 КСС Сф-гр 

38 02192 Косенка Александрова Цигаровска 0404 КСС Сф-гр 

39 04822 Мария Костова Куртева-Оханян 0935 КСС Хс 

40 04827 Стойка Атанасова Мазгалова 0932 КСС Хс 

41 06918 Тиха Димитрова Маринова 0933 КСС Хс 
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          Таблица 2 

 

№ 

по 

ред 

№ по 

ППП 
Име, презиме, фамилия 

№ по 

рег. на 

ТК 

Част РК Решение Забележка 

1 05748 Рачо Димитров Костадинов 0080 КСС Гб да  

2 11551 Ивайло Михайлов Перкович 1480 КСС Ва да Нов кандидат 

 

 

 


