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ПРОТОКОЛ № 199 

 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 25.11.2022 г. 

 

Днес, 25.11.2022 г. от 10:30 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. 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 33 от общо 39 членове на УС. Не се включиха инж. Пламен 

Иванов, инж. Николай Арнаудски, инж. Светлана Христова, инж. Георги Кабасанов, 

инж. Стефко Драгов, инж. Любен Христов. 

Представени са пълномощни за участие в заседанието на УС от инж. Емил Бойчев за 

инж. Никола Цветков и инж. Николай Жечев за инж. Константин Проданов. 

Упълномощените лица са с право само на съвещателен глас. 

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

Включи се и инж. Иван Гешанов – Председател 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 редовно заседание на УС на КИИП – 25.11.2022 г. 

 начало 10:30 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. Прегласуване датата за провеждане на Редовното ОС – 2023 г. в зависимост от ангажираността 

на Парк-хотел „Москва“. Запознаване с предоставените от УАСГ и Парк-хотел „Москва“ 

оферти за залите за ОС и приемане място за провеждането на ОС. 

Докладва инж. М. Гергов 

4. Приемане график на заседанията на УС, КР и ЦКТК през 2023 г. 

Докладва инж. М. Гергов 

5. Обсъждане писмо вх. № КИИП-ЦУ-528/15.11.2022 г. на Министъра на външните работи 

относно компетенциите на КИИП във връзка с капацитет и възможности (материални и 

експертни) за идентифициране на помощ от страна на България за следвоенното възстановяване 

на Украйна. 

Докладва инж. М. Гергов 

6. Запознаване с решенията на КС от заседанието проведено на 17.11.2022 г. 

Докладва инж. Г. Симеонов 

7. Разни. 

Постъпиха предложения за включване на нови точки в дневния ред: 
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 Инж. Велева: „Обсъждане правото на замразяване на членство/проектантска 

правоспособност в КИИП“ 

 Инж. Чипев: „Обсъждане кандидатурата за ОПП на инж. Гондов“. 

Премина се към гласуване на дневния ред с направеното допълнение: 

 

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. Обсъждане кандидатурата за ОПП на инж. Гондов от РК Пловдив.     

           Докладва: инж. А. Чипев 

3. 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 

4. Обсъждане правото на замразяване на членство/проектантска правоспособност в КИИП. 

      Докладва инж. С. Велева 

5. Прегласуване датата за провеждане на Редовното ОС – 2023 г. в зависимост от ангажираността 

на Парк-хотел „Москва“. Запознаване с предоставените от УАСГ и Парк-хотел „Москва“ оферти 

за залите за ОС и приемане място за провеждането на ОС. 

Докладва инж. М. Гергов 

6. Приемане график на заседанията на УС, КР и ЦКТК през 2023 г. 

Докладва инж. М. Гергов 

7. Обсъждане писмо вх. № КИИП-ЦУ-528/15.11.2022 г. на Министъра на външните работи 

относно компетенциите на КИИП във връзка с капацитет и възможности (материални и 

експертни) за идентифициране на помощ от страна на България за следвоенното възстановяване 

на Украйна. 

Докладва инж. М. Гергов 

8. Запознаване с решенията на КС от заседанието проведено на 17.11.2022 г. 

Докладва инж. Г. Симеонов 

9. Разни. 

Гласували:   „За” – 25 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема дневния ред с направените допълнения.  

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 10- 

11.11.2022 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за 

проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 36. 

Общият брой на разгледаните заявления от КР е 36. 

От тях:  18 броя за ППП 

     18 броя за ОПП  
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Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП:  

     17 броя за ППП 

               17 броя за ОПП, от които 16 броя нови, в това число 4 броя проектанти без 

членство в КИИП и един за възстановяване. 

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 17 на брой с решение 

„ДА”. (Приложение 1) 

Гласували:   „За” – 28 

                „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  17 на брой с решение „ДА”. 

Инж. Чипев премина към следващата таблица с кандидати за проектантска 

правоспособност и предложи гласуване анблок Таблица 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 16 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 16 

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. Цветан Велков Балов, рег. № 35202, кандидатства за ППП в секция 

МДГЕ по части „Минно-технологична - Подземен добив - специални взривни 

работи“, РК София-област. Заявлението е подадено на 26.10.2022 г. Регионалната 

колегия няма забележки. Предложението на секция МДГЕ в КР е отказ на основание 

чл.7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП, предвид вписването му в регистъра за ОПП от 27.11.2020 г. 

Инж. Балов е представил копие от трудова книжка от „Дънди Прешъс Метълс“ –

Челопеч на длъжност „Старши инженер добив и взривни работи“ преди 2020 г., която не 

е приключена към момента. Представил е и декларация „Информационно приложение 

6“ от проектант с ППП за проекти с негово участие 2020 – 2022 г., придружено с копие 

от трудова книжка от „Дънди Прешъс Метълс“ на проектанта, подал декларацията. 

Разглеждайки кандидатурата по казуса 2 години на трудов договор, съгласно чл. 7, ал. 5, 

т. 1 от ЗКАИИП кандидатът не отговаря на изискванията за вписване в регистъра на 

КИИП за ППП. 

Инж. Чипев припомни, че има решение на УС от 27.01.2017 г., с което се приема като 

задължително условие за всички кандидати за проектантска правоспособност, подаващи 

заявления за ППП да се спазва изискването, което е по закон – към датата на подаване 
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на документите за ППП – 2 г. за работа на трудов договор и 4 г. за минимум работа на 

свободна практика. 

Според секция МДГЕ в КР са налице обстоятелства, които препятстват вписването на 

инж. Балов в регистъра на КИИП за ППП и комисията предлага отказ на основание чл.7, 

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

Комисията е предложила за следващия УС кандидатът да подаде ново заявление, 

придружено със служебна бележка, че към дадения момент все още работи на трудов 

договор към фирмата. За решението на УС той ще бъде уведомен писмено.  

Премина се към гласуване предложението на секция МДГЕ в КР. 

Гласували:  „За” – 28 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Цветан Велков Балов, рег. № 35202, РК 

София-област в регистъра на КИИП за ППП, секция МДГЕ по части  „Минно-

технологична - Подземен добив - Специални взривни работи“ на основание чл.7, 

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

 Инж. Костантин Руменов Ганев, рег. № 42298, РК Бургас, кандидатства за 

ОПП в секция МДГЕ. Заявлението е подадено на 29.07.2022 г. Регионалната колегия 

няма забележки. Секция МДГЕ в КР е отбелязала, че е необходимо да посочи за коя част 

от инвестиционния проект кандидатства.  

Кандидатът е приложил копие от диплома за висше образование от УАСГ с петгодишен 

курс на обучение, ОКС „магистър“, специалност „Геодезия“, ПК „Инженер геодезист“.  

Вписан е в регистъра за ППП в секция ГПГ. Приложил е и диплома за висше 

образование от Минно геоложки университет „Св. Иван Рилски“ от 2022 г. с 

петгодишен курс на обучение, ОКС „магистър“, специалност „Маркшайдерство и 

геодезия“, ПК-регулирана професия „Инженер в геодезията, картографията и 

кадастъра“, специализация „Маркшайдерство“.  

На инж. Ганев ще му бъде изпратено писмо за допълване - да посочи за коя част от 

инвестиционния проект кандидатства.  

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. Лазарос Карасавидис, рег. № 01744БЧ, секция КСС, редовно отчетен до 

2020 г. включително, кандидатства за възстановяване на ОПП. Предложението на КР е 

възстановяване на ОПП. Проектантският му стаж, необходим за придобиване на ППП, 

започва да се брои от датата на днешното заседание на УС. 

Премина се към гласуване. 

Гласували:  „За” – 29 
               „Против” – 0 

Решение: УС приема възстановяване ОПП на инж. Лазарос Карасавидис, рег. № 

01744БЧ, секция КСС.  
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Инж. Чипев продължи с Таблица 2, в която са отразени предложенията на Комисията по 

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

КИИП. 

Подадени са документи за вписване на едно проектантско бюро: “ЕСКО България” 

ЕООД-наследник на “ЧЕС ЕСКО България” ЕООД с рег. № 0434ПБ, специализация-

комплексно, РК София-град.  

Предложението на КР е за вписване. 

Гласували:  „За” – 30 
               „Против” – 0 

Решение: УС приема вписване в регистрите на КИИП за проектантски бюра на 

“ЕСКО България” ЕООД, рег. № 0434ПБ, специализация-комплексно, РК София-

град. 

Инж. Велева се обърна с молба към председателите на РК при приемане на документи 

за кандидатстване за ППП да изискват копието от трудовата книжка да бъде ясно и 

четливо. 

По т. 2 от дневния ред: Обсъждане кандидатурата за ОПП на инж. Гондов от РК 

Пловдив. 

Инж. Чипев припомни, че по отношение на кандидатурата на инж. Гондов е имало 

съмнение относно истинността на дипломата му. В отговор на запитване на КИИП, от 

ВСУ „Любен Каравелов“ са потвърдили дипломата му по специалност „Промишлено и 

гражданско строителство“, специализация „Конструкции“. 

Инж. Гондов е отказал да попълни анкетната карта от комплекта документи за 

кандидатстване. 

След разговор по телефона с инж. Гергов той се е съгласил да я попълни и подпише 

след като стане член на КИИП. 

Инж. Гергов предложи да се одобри кандидатурата на инж. Гондов за ОПП с условието, 

че ще попълни анкетната карта при получаване на печата в регионалната колегия. 

Гласували:  „За” – 24 
               „Против” – 3 

Решение: УС приема вписване на инж. Милко Минев Гондов, рег. № 29473, РК 

Пловдив в регистъра на КИИП за ОПП  в секция КСС по части  “Конструктивна“ 

и ОИС. 

По т. 3 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 16.11.2022 г. 

В ЦКТК са постъпили общо 39 броя кандидатури за ТК  (от тях 1 нов).  
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В Таблица 1 са отразени постъпилите кандидатури за служебно утвърждаване от 

Управителния съвет – 38 броя (Приложение 2). 

Инж. Гешанов предложи да се гласува анблок Таблица 1. 

Гласували:  „За” – 31 

              „Против” – 0 

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

продължаване на ТК за служебно утвърждаване от Управителния съвет - 38 на 

брой, съгласно протокол № ТК-10/16.11.2022 г. 

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 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  

ЦКТК предлага на УС отказ за вписване на инж. Станислава Димитрова Цветкова в 

регистъра на КИИП за ТК. 

Гласували:  „За” – 31 

              „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Станислава Димитрова Цветкова, нов 

кандидат за ТК по част „Конструктивна“ от РК София-град в регистъра на КИИП 

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

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Инж. Гешанов съобщи, че ЦКТК е приела през 2023 г. заседанията на Комисията 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. 

Инж. Гергов добави регионалните колегии да спазват обявения краен срок за 

получаване на документите в Централен офис. 

Инж. Гешанов допълни, че заседанието през м. януари ще бъде присъствено. 

Кандидатите, които са за продължаване на ТК ще бъдат внасяни всеки месец за 

утвърждаване от УС, след предварителен преглед от страна на инж. Гешанов за пълнота 

на документите.  

Отново се повдигна въпросът документите на кандидатите за ТК да се изпращат от 

регионалните колегии освен на хартия и в електронен вид. 
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Инж. Гешанов продължи с направените от инж. Красимир Кърпаров предложения към 

Закон за изменение и допълнения на Закона за устройство на територията, с които се 

поставя допълнително изискване техническият контрол да се регистрира като 

самостоятелно проектантско бюро. 

Членовете на ЦКТК са се обединили около становището на инж. Ганчовски, че 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. 

Инж. Гешанов благодари на инж. Любен Христов за направените предложения по 

отношение оптимизиране работата на Комисията, които ще бъдат обсъдени на 

следващото заседание на ЦКТК. 

Инж. Гешанов направи съобщение, че е започнала работата на подгрупите на 

междуведомствените групи, свързани с изменения на Наредбата за правилата и нормите 

за пожарна безопасност. Той, като член на една от подгрупите, пое ангажимент да 

информира за работата й. 

Инж. Велева също се включи с изказване по темата. 

Инж. Гергов се ангажира да изпрати до РК и НПС информация за състава и работата на 

подгрупите. 

По т. 4 от дневния ред: Обсъждане правото на замразяване на членство/ 

проектантска правоспособност в КИИП.  

Инж. Велева постави въпроса относно замразяване на членството конкретно за 

проектантите, получили проектантска правоспособност по част Пожарна безопасност – 

техническа записка и графични материали не на база съответната специалност от 

дипломата за висше образование, а  в резултат на изкаран курс.  

Според нея е недопустимо проектант, притежаващ ПП по някоя от основните части и по  

Пожарна безопасност (ПБ) – техническа записка и графични материали, получена на 

базата на изкаран курс, да замрази основната си правоспособност, а да запази активна 

тази по ПБ.  

Според инж. Велева същото се отнася и за проектантите, притежаващи ТК по част 

„конструктивна“. Тя попита те имат ли право при замразена ППП да упражняват ТК? 

Инж. Чипев взе отношение и обясни, че когато се замрази правоспособност се връща 

печата. Колегите, които имат ПП по ПБ, получена в резултат на изкаран курс, 

подпечатват тези проекти с печата си от основната ПП. 

В дискусията се включиха инж. Кинарев, инж. Цветков, инж. Ян. Радев, инж. Гергов, 

инж. Милева. 

Тъй като се повдигна въпросът и за проектанти с повече от една правоспособност на 

база на две и повече дипломи инж Чипев прочете чл. 8, ал. 8 от Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, според който 

вписаните в регистрите на КИИП проектанти, които имат повече от една 

правоспособност, може да заявят пред УС замразяването й за период до 3 
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последователни години, като през това време заплащат 20% от определената годишна 

сума за втората правоспособност. След изтичане на 3 години от заявлението за ползване 

от тази възможност, проектантът следва да активира втората си правоспособност чрез 

заплащане на пълна вноска за нея, или да заяви отписването й. 

Инж. Гергов обобщи, че проектантите, които са изкарали курса по ПБ са го изкарали 

във връзка с това, че притежават ПП по някоя от основните части.  

Инж. Гергов предложи да се гласува, че тези проектанти, които на базата на курс са 

получили ПБ, замразявайки си основната правоспособност замразяват и тази за ПБ.  

Гласували:  „За” – 30 

              „Против” – 0 

  „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС приема, че със замразяване на основната правоспособност се 

замразява и правоспособността по Пожарна безопасност - техническа записка и 

графични материали, получена на базата на изкаран курс.  

Въпросът с обвързаността на замразяването на ППП с ТК е решен в Наредба № 2. 

По т. 5 от дневния ред: Прегласуване датата за провеждане на Редовното ОС – 

2023г. в зависимост от ангажираността на Парк-хотел „Москва“. Запознаване с 

предоставените от УАСГ и Парк-хотел „Москва“ оферти за залите за ОС и приемане 

място за провеждането на ОС. 

Инж. Гергов съобщи, че прегласуване на датата за провеждане на Редовното ОС се е 

наложило от това, че в края на м. март 2023 г. Парк-хотел „Москва“ не разполага със 

свободни зали и стаи за нощувки.  

Централното ръководство е поискало оферти от УАСГ и Парк-хотел „Москва“ за залите 

за провеждане на ОС на НПС и ОС на КИИП. Разликата в цените е около 50% в полза 

на Парк-хотел „Москва“. 

Инж. Гергов постави въпроса и в колко дни да се проведе ОС на КИИП и дали ще се 

разглежда Устава. 

След приключване на обсъждането инж. Гергов предложи да се премине към гласуване 

датите и мястото за провеждане на ОС. 

Инж. Цветков подкрепи предложението за Парк-хотел „Москва“. 

Гласували:  „За” – 29 

              „Против” – 0 

  „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС приема редовното ОС на КИИП да се проведе в Парк-хотел „Москва“ 

на следните дати:  

21.04.2023 г. – преди обяд заседание на УС; след обяд – ОС на НПС 

22.04. – 23.04.2023 г. ОС на КИИП. 
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По т. 6 от дневния ред: Приемане график на заседанията на УС, КР и ЦКТК през 

2023г. 

На всички членове на УС предварително е изпратен проект на графика. 

Инж. Гергов подчерта, че особено важно е да се спазва датата за получаване на 

документите в ЦО. 

Относно това кои управителни съвети да се провеждат присъствено и кои 

неприсъствено, ще се решава оперативно за всяко заседание. 

Идеята на инж. Гергов е те да се редуват. 

Инж. Милева се изказа, че УС преди ОС (м. април) е присъствен и в зависимо от това 

ще се реши за заседанията в другите месеци. 

Инж. Велинов предложи заседанието на УС на 28.07.2023 г. да е неприсъствено, поради 

летните отпуски. 

Премина се към гласуване на графика. 

Гласували:  „За” – 30 

              „Против” – 0 

  „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС приема предложения график на заседанията на УС, КР и ЦКТК през 

2023 г. 

По т. 7 от дневния ред: Обсъждане писмо вх. № КИИП-ЦУ-528/15.11.2022 г. на 

Министъра на външните работи относно компетенциите на КИИП във връзка с 

капацитет и възможности (материални и експертни) за идентифициране на помощ 

от страна на България за следвоенното възстановяване на Украйна. 

Инж. Гергов обясни, че писмото е включено в дневния ред, за да се обсъди какви 

възможности има Камарата в това отношение, тъй като в правомощията на 

Председателя на КИИП не е включена правна възможност да разпорежда на членовете 

на Камарата  да участват в каквито и да е дейности. 

Инж. Кинарев и инж. Лишковски се ангажираха да предложат текст за отговор. 

По т. 8 от дневния ред: Запознаване с решенията на КС от заседанието проведено на 

17.11.2022 г. 

Инж. Симеонов докладва решенията на КС от заседанието, проведено на 17.11.2022 г. 

За заседанието е получена жалба от инж. Никола Бочуков срещу решение на УС на 

КИИП от 30.09.2022 г., с което му се отказва вписване в регистъра за ТК. 

В процеса на обсъждане на документите на инж. Бочуков се е установило, че жалбата е 

просрочена. Предявена е след изтичане на преклузивния 14-дневен срок. 

Поради тази причина КС оставя без разглеждане жалбата на инж. Никола Иванов 

Бочуков. 

По т. 9 от дневния ред: Разни. 
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 Инж. Милева предложи да се форматират, публикуваните на електронната 

страница на КИИП бланки на заявленията за кандидатстване за ПП, за да са по-удобни 

за попълване. 

 Инж. Парлъкова постави въпрос във връзка с т.н. „селска програма“ и 

организираните от общините търгове по обществени поръчки. В предлаганите от тях 

типови договори се залага плащане в размер на максимум 20% от цялата сума за 

проектиране и авторски надзор като за изплащането на останалата част от сумата за 

труда на проектантите се поставя условие общината да получи финансиране от 

държавния фонд „Земеделие“, в противен случай проектантите нямат право да 

предявяват иск за останалото възнаграждение за труда си. 

Според инж. Кинарев в този случай Камарата трябва да реагира. 

 Инж. Опърлаков съобщи, че от колегията при секция ОВКХТТГ при РК Бургас е 

получил сигнал относно Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите 

изисквания към енергийните характеристики на сгради. В Преходните и заключителни 

разпоредби е посочено, че наредбата влиза в сила от деня на  обнародването ѝ в ДВ, 

което означава, че изготвени вече проекти, които все още не са одобрени, трябва да 

бъдат променени. 

Предложението на колегията е да се отложат сроковете за влизане в сила на Наредбата. 

В дискусията се включиха инж. Гергов, инж. Толев, инж. Цветков. 

Инж. Атанасов обясни, че единствено КИИП е изпратила предложения по наредбата. 

Техническата част е била приета, но предложението за отлагане на срока е било 

отхвърлено. Камарата е успяла да издейства обучение с разработени конкретни 

примери. Онлайн участието ще е безплатно, а присъственото - за членове на КИИП ще 

бъде на половин цена.   

Той представи информация и за наличните на пазара софтуерни проекти за изчисляване 

на енергийните характеристики на сгради. 

Инж. Атанасов продължи, че вчера е присъствал на среща между Министъра на МРРБ и 

ръководството на КАБ РК София-град. Той е направил предложение по обсъжданата 

наредба, за започнало производство да се зачете наличието на входящ номер от 

съгласуващ орган. Във втората част от срещата представителите на КАБ са изразили 

желание да проектират частите „Енергийна ефективност“ (ЕЕ) и „Пожарна 

безопасност“ (ПБ) без да се обосноват с нормативен акт. Инж. Атанасов е представил 

писма и становища, аргументиращи кой има компетентност да проектира ПБ и ЕЕ. 

Той направи предложения към УС: 

- С помощта на юридическия съветник да се изготви писмо до МРРБ дали ДНСК 

може  да дава правни указания.  

- По всичките програми, които стартират по плана за възстановяване и 

устойчивост се изисква да има енергийно обследване, технически паспорт и 

архитектурно заснемане. Инж. Атанасов предлага, с цел защита на обществения 

интерес, да отпадне думата „архитектурно“ и да остане само „заснемане“. 
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Последваха изказвания от инж. Пл. Радев, инж. Кинарев, инж. Я. Радев, инж. Цветков, 

инж. Ганчовски, инж. Деянов. 

Инж. Толев предложи да се изчака да приключи обявеното обучение по Наредбата за 

техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради и тогава КИИП да 

реагира, а относно въпросите, свързани с КАБ той предложи да се организира 

съвместна среща между централните ръководства на КИИП и КАБ. 

Инж. Гергов подкрепи инж. Толев. 

КИИП ще излезе с официално писмо до МРРБ за съвместна среща, на която да изложи 

аргументи по влязлата в сила Наредбата за техническите изисквания към енергийните 

характеристики на сгради и да се изяснят въпросите относно проектирането на част 

„Енергийна ефективност“ и част „Пожарна безопасност“. 

В заключение на днешното заседание се приеха следните 

решения: 

1. УС приема дневния ред с направените допълнения.  

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

в регистъра на проектанти с ППП, които са  17 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 16 на брой с 

решение „ДА”. 

4. УС отказва вписване на инж. Цветан Велков Балов, рег. № 35202, РК София-

област в регистъра на КИИП за ППП, секция МДГЕ по части  „Минно-

технологична - Подземен добив - Специални взривни работи“ на основание чл.7, 

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

5. УС приема възстановяване ОПП на инж. Лазарос Карасавидис, рег. № 01744БЧ, 

секция КСС. 

6. УС приема вписване в регистрите на КИИП за проектантски бюра на “ЕСКО 

България” ЕООД, рег. № 0434ПБ, специализация-комплексно, РК София-град. 

7. УС приема вписване на инж. Милко Минев Гондов, рег. № 29473, РК Пловдив в 

регистъра на КИИП за ОПП  в секция КСС по части  “Конструктивна“ и ОИС. 

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

продължаване на ТК за служебно утвърждаване от Управителния съвет - 38 на 

брой, съгласно протокол № ТК-10/16.11.2022 г. 

9. УС отказва вписване на инж. Станислава Димитрова Цветкова, нов кандидат за 

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

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

инженерите, регистрирани в КИИП. 

10. УС приема, че със замразяване на основната правоспособност се замразява и 

правоспособността по Пожарна безопасност - техническа записка и графични 

материали, получена на базата на изкаран курс. 
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11. УС приема редовното ОС на КИИП да се проведе в Парк-хотел „Москва“ на 

следните дати:  

21.04.2023 г. – преди обяд заседание на УС; след обяд – ОС на НПС 

22.04. – 23.04.2023 г. ОС на КИИП. 

12. УС приема предложения график на заседанията на УС, КР и ЦКТК през 2023 г. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 13:05 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. 15324 Румяна Стойчева Неделчева м ТЕХ Т 01 Бургас ОПП Да 

  2. 24060 Павли Велев Дочев м ТСТС ТСТС Ловеч ОПП Да 

  3. 26135 
Йорданка Райкова Кадурина-

Мешкова 
м КСС КСС Пазарджик ОПП Да 

  4. 29482 Тенчо Илиев Динев м ВС ВС-ПБ Пловдив ОПП Да 

  5. 13125 
Мила Иванова Евтимова-

Черкезова 
м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Сливен  ОПП Да 

  6. 43532 Владимир Петров Ламбрев м КСС КСС София град ОПП Да 

  7. 43534 Юлиан Христов Великов м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

  8. 43535 Васил Димитров Димитров м ТСТС ТСТС София град ОПП Да 

  9. 38143 Георги Йорданов Маринов м ОВКХТТГ ТС,ГС и ЕЕ София град ОПП Да 

 10. 38163 Валентин Йорданов Маринов м ОВКХТТГ ТС,ГС и ЕЕ София град ОПП Да 

  11. 35246 Стефан Петров Петров м ЕАСТ ЕАСТ София област ОПП Да 

  12. 36297 Мариан Андреев Кръстев  м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

  13. 02395БЧ Николай Стефанов Косовски б ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

  14. 02396БЧ Бойка Йорданова Андреева м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

  15. 02397БЧ Васил Лозков Петров м ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

  16. 02398БЧ Андрей Михайлов Катеринкин б ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

 

Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  14139 Айдан Рафетова Расимова м ТСТС ТСТС Благоевград ППП Да 

2.  14031 Бойко Димчов Зарев б ЕАСТ ЕАСТ Благоевград ППП Да 

3.  07697 
Костадин Димитров 

Копанаров 
м ЕАСТ ЕАСТ Благоевград ППП Да 

4.  14138 
Михаела Атанасова 

Льондова-Касабова 
м КСС КСС Благоевград ППП Да 

5.  15325 Айнур Ремзи Хайрула м ЕАСТ ЕАСТ Бургас ППП Да 

6.  15251 Антон Атанасов Косев м ЕАСТ ЕАСТ Бургас ППП Да 

7.  16431 Слави Маринов Маринов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Варна ППП Да 

8.  22118 Стоян Димитров Климентов м МДГЕ ГТПДР Кърджали ППП Да 

9.  26094 Георги Димитров Маргитин м ЕАСТ ЕАСТ Пазарджик ППП Да 

10.  36171 Валентин Паскалев Новаков б ТЕХ Т 07 Стара Загора ППП Да 

11.  42642 Мартина Георгиева Руменова м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

12.  43536 Пламен Великов Ангелов м ТЕХ Т12 София град ППП Да 

13.  43533 Теодор Росинов Тодоров м КСС КСС София град ППП Да 

14.  41489 Цветелина Нанкова Иванова м ВС ВиК София град ППП Да 

15.  35233 Николета Ивайлова Нешева м ВС ВиК София област ППП Да 

16.  38123 Герасим Данаилов Банев м ЕАСТ ЕАСТ Хасково ППП Да 

17.  38165 Марио Петров Маринов м ЕАСТ ЕАСТ Хасково ППП Да 
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       Приложение 2 

          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 

 


