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

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

№ ТК-10/ 16.11.2022 г. 

 

 

Днес 16.11.2022 г. от 11:00 ч. се проведе неприсъствено заседание на Централната комисия  

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

конструктивната част на инвестиционните проекти през система Cisco Webex за онлайн 

видео-конферентна връзка.  

Комисията, създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-039/29.10.2020 г. на Председателя на УС на 

КИИП е в състав: 

Председател:      инж. Иван Гешанов  - НПС КСС  

Членове:        инж. Неделчо Ганчовски - НПС КСС  

       инж. Филип Бучков  - НПС КСС  

 инж. Кирил Кърлиев  - НПС КСС   

 инж. Иван Терзиев  - НПС КСС    

 инж. Иванка Пейковска - НПС КСС   

 инж. Стела Кирова  - НПС КСС   

 инж. Валентина Дикова - НПС КСС   

 инж. Николай Рангелов - НПС КСС  

 инж. Ангел Захариев  - НПС ВС  

 инж. Константин Жипонов - НПС ТСТС 

 

Секретар на Комисията е инж. Маринела Цветкова - експерт в ЦО на КИИП 

В заседанието се включиха 6 от общо 11 членове на Комисията. Отсъстваха: инж. Ганчовски, 

инж. Пейковска,  инж. Кирова, инж. Жипонов, инж. Захариев. 

Заседанието премина при следния дневен ред. 

1. Разглеждане постъпилите, от регионалните колегии, документи за оправомощаване на ли-

цата, упражняващи технически контрол по част “конструктивна“. 

2. Приемане график за провеждане на заседанията на ЦКТК през 2023 г. 

3. Обсъждане направените от инж. Красимир Карпаров предложения за ЗИД на ЗУТ 

4. Разни. 

По т. 1 от дневния ред. 

Комисията се запозна с постъпилите от регионалните колегии документи за оправомощаване 

на лицата, упражняващи технически контрол по част “конструктивна“, в съответствие с 

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Съгласно приетото решение на ОС на КИИП на 25.06.2022 г., а именно: „Удължаването на 

правомощията на лицата, упражняващи ТК по част „Конструктивна“ на инвестицион-

ните проекти в секции КСС, ВС и ТСТС да става служебно след подаване на заявление от 

лицето по досегашния ред, без да се обсъжда от ЦКТК. ЦКТК да разглежда само докумен-

тите на новите кандидати“, в Таблица 1 са отразени постъпилите кандидатури за служебно 

утвърждаване от Управителния съвет.  
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Таблица 1 

 

№ 
по 

ред 

№ по 
ППП 

Име, презиме, фамилия 
№ по 

рег. на 
ТК 

Част РК 

1 03844 Мелине Пениамин Дъртадян 0307 КСС Бс 

2 03709 Иван Атанасов Терзиев 0236 КСС Бс 

3 03749 Тодор Митрев Митрев 0945 КСС Бс 

4 03717 Калинка Иванова Ангелова 0241 КСС Бс 

5 03707 Елена Михайлова Калоянова 0930 КСС Бс 

6 03694 Галина Йорданова Сиромахова 0057 КСС Бс 

7 06608 Щерион Георгиев Томов 0944 КСС Бс 

8 11830 Добринка Стоянова Василева 1370 КСС Бс 

9 03701 Димитрина Йовкова Капкова 0542 КСС Бс 

10 03699 Данка Иванова Лапова 0943 КСС Бс 

11 03706 Дукена Георгиева Клинчева 0941 КСС Бс 

12 03585 Йордан Димитров Панев 0479 КСС Кн 

13 03553 Зорка Кирилова Кръстева 0478 КСС Кн 

14 02520 Иванка Василева Пенчева 0907 КСС Пд 

15 02557 Теменужка Йорданова Гайдарова 0744 КСС Пд 

16 02850 Серафим Янкулов Александров  1503 ХМС Пд 

17 02887 Тотка Цветкова Нановска-Танева  1505 ХЕС Пд 

18 02753 Николай Емилов Златанов 0742 КСС Пд 

19 02727 Красимир Димитров Гостиловски 0594 КСС Пд 

20 03045 Анелия Петкова Гапова 0927 КСС Пл 

21 03027 Емилия Печева Тодорова 0153 КСС Пл 

22 03037 Борислав Теофилов Борисов 0952 КСС Пл 

23 03033 Емилия Милкова Бакова 0143 КСС Пл 

24 02285 Ивайло Вълчев Терзиев 0565 КСС Ст.З 

25 02266 Светозар Иванов Иванов 0769 КСС Ст.З 

26 06067 Михел Маринов Иванчев 0437 КСС Сф-гр 

27 00069 Петя Манолова Георгиева 0334 КСС Сф-гр 

28 00070 Валери Лазаров Георгиев 0335 КСС Сф-гр 

29 00321 Лидия Трайкова Нинова 0611 КСС Сф-гр 

30 00672 Петър Трайчов Чальовски 0123 КСС Сф-гр 

31 00755 Стефан Георгиев Харалампиев 0618 КСС Сф-гр 

32 01038 София Василева Атанасова 0667 КСС Сф-гр 

33 01440 Венцислав Георгиев Ирманов 0625 КСС Сф-гр 

34 02120 Надка Дамянова Стоилова 0678 КСС Сф-гр 

35 06020 Наталия Стоянова Симеонова 0514 КСС Сф-гр 

36 06059 Жана Фотиева Пеева 0436 КСС Сф-гр 

37 00108 Динко Костов Костов 1261 КСС Сф-гр 

38 00128 Красимир Рачев Радев 0815 КСС Сф-гр 
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В Комисията са постъпили документите само на един нов кандидат за вписване в регистъра 

за ТК. 

 Инж. Станислава Димитрова Цветкова, нов кандидат за ТК по част 

„Конструктивна“ от РК София-град. Регионалната колегия е предложила отказ на 

основание на чл. 11, ал. 1, т. 2 на Наредба № 2 за проектантска правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП. 

В процеса на разглеждане на документите се установи, че инж. Цветкова е вписана в 

регистъра за ППП с протокол на УС 102/27.09.2013г. и няма десет години трудов стаж в 

инвестиционното проектиране като член на КИИП с ППП, каквито са изискванията на чл. 11, 

ал. 1, т. 2 на Наредба № 2  

На този етап ЦКТК предлага отказ за вписване на инж. Станислава Димитрова Цветкова в 

регистъра на КИИП за ТК. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Предложението се приема. 

 

В Таблица 2 са включени предложенията на ЦКТК до Управителния съвет за допълване, 

отлагане и доизясняване на документи, както и откази. 

 

Таблица 2 
 

№ 

по 

ред 

№ по 

ППП 
Име, презиме, фамилия 

№ по 

рег. на 

ТК 

Част РК 
Реше 

ние 
Забележка 

1 41324 
Станислава Димитрова 

Цветкова 
нов КСС Сф-гр отказ 

Няма десет години трудов 

стаж в инвестиционното 

проектиране като член на 

КИИП с ППП, съгласно чл. 

11, ал. 1, т. 2 на Наредба № 2 

 

В ЦКТК постъпиха общо:                   39 бр. кандидатури за ТК  (от тях 1 нов)            

За одобрение директно от УС:  38 бр. 

Одобрени нови кандидати:                   0 бр. 

Откази:         1 бр. 

В заключение Комисията реши: 

Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП за утвърждаване. 

По т. 2 от дневния ред.  

Инж. Гешанов направи предложение заседанията на Комисията през 2023 година да се про-

веждат през месец – срядата в седмицата преди заседанието на УС, с уговорката, че може да 

се наложи смяна на деня, поради ангажираност на някои от членовете на Комисията.  За всеки 

конкретен случай, в зависимост от броя на постъпилите заявления от нови кандидати, ще се 

решава дали заседанието на ЦКТК да е присъствено или онлайн. 
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След обсъждането, в което се включиха всички присъстващи членове на Комисията, се стигна 

до следните заключения: 

 Минималният брой заявления на нови кандидати, изискващи присъствени заседания 

да е 3; 

 Документите за продължаване на ТК да се подават всеки месец, съгласно датите, отра-

зени в графика, независимо дали има заседание на Комисията и ще се внасят от Пред-

седателя на ЦКТК в УС за утвърждаване; 

 Да се осигури възможност за смесено провеждане на заседания – присъствено и он-

лайн. 

 През м. януари 2023 г. заседанието да е задължително присъствено. 

В заключение ЦКТК единодушно прие следното решение: През 2023 г. заседанията на Ко-

мисията да се провеждат през месец – срядата в седмицата преди заседанието на УС. 

При три или по-малко нови кандидатури заседанията да са онлайн, освен ако няма за 

дискутиране теми, свързани с дейността на Комисията. Над 3 броя нови кандидатури – 

присъствено заседание, с възможност за онлайн включване. 

По т. 3 от дневния ред. 

Инж. Гешанов съобщи, че инж. Красимир Кърпаров е внесъл в КАБ и в Комисия по регио-

нална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС предложение към Закон 

за изменение и допълнения на Закона за устройство на територията с мотиви и предварителна 

оценка на въздействието към него. 

С предложението си инж. Кърпаров поставя допълнително изискване техническият контрол 

да се регистрира като самостоятелно проектантско бюро. 

Мнението на НПС КСС по този въпрос, изразено в писмото на инж. Ганчовски, е че тези по-

сериозни промени се приемат от ОС на КИИП.  

Предложението на инж. Кърпаров е изпратено освен до ЦКТК и до председателите на секции 

КСС, ТСТС и ВС за обсъждане. 

Инж. Гешанов даде думата на членовете на ЦКТК за изразяване на мнение по темата. 

Инж. Кърлиев се изказа, че е добре Комисията да подкрепи инициативата на инж. Кърпаров, 

да му се дадат насоки, а не да му се противопоставя.  

Инж. Бучков: Според ЗКАИИП проектантското бюро е мястото, където проектантът приема 

клиентите и осъществява проектантската си дейност. То е регистрирано единствено в КИИП. 

Предложеното допълнение няма никаква правна стойност. В ЗУТ е посочено, че техничес-

ките контроли по част "Конструктивна" са физически лица и като такива сключват договор с 

възложителя. 

Инж. Терзиев подкрепи инж. Бучков, че техническият контрол е независим от проектантското 

бюро. Той се съгласи с инж. Ганчовски, че с предложените изменения се увеличава админис-

тративната тежест. Получава се противоречие между запазения стар текст на чл.142 (10) и 

предложеното ново допълнение. 

Инж. Гешанов поясни, че трябва да е ясно, че в подписаният договор с възложителя за уп-

ражняване на технически контрол стои физическо лице, което е обвързано и със застрахов-

ката за професионална отговорност. По закон оценката за съответствие се прави за всички 

категории от физическото лице, притежаващо ТК. 
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Според инж. Бучков не е редно да се внася от член на КИИП предложение в НС зад гърба на 

Камарата.  

Инж. Рангелов и инж. Дикова подкрепиха инж. Бочуков и писмото на инж. Ганчовски. 

Инж. Терзиев обясни, че предложението на инж. Кърпаров се е разглеждало от КНА и се е 

решило да се изпрати до ЦКТК и до председателите на секции КСС, ТСТС и ВС за мнение. 

Този въпрос ще се постави и на съвместната среща между комисиите на КИИП и КАБ днес 

от 16:00 часа. Той предложи при получаване на удостоверенията за новата година проектан-

тите да актуализират данните в анкетната си карта. 

Инж. Гешанов предложи следния текст за решение: ЦКТК подкрепя писмото на инж. Ган-

човски с изразените мнение и доводи. По смисъла на ЗУТ техническият контрол по част 

„Конструктивна“ на инвестиционните проекти е физическо лице и като такова 

сключва договор с възложителя. Техническата оценка на съответствието се изготвя от 

физическото лице, притежаващо ТК и се заверява с неговия личен печат и подпис. 

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 5 

   ПРОТИВ – 0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

Предложението се приема. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гешанов закри заседанието в 12:20 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /п/                          ПРОТОКОЛИРАЛ:    /п/ 

                       /инж. Ив. Гешанов/        /инж. М. Цветкова/ 


