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ПРОТОКОЛ № 200 

 

от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.01.2023 г. 

 

Днес, 27.01.2023 г. от 11:00 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. 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 34 от общо 39 членове на УС. Не се включиха инж. Соня 

Велева, инж. Людмила Стоянова, инж.Пламен Иванов, инж. Тодор Калоянов, инж. Любен 

Христов. 

Представени са пълномощни за участие в заседанието на УС от инж. Иван Деянов за инж. 

Николай Главинчев  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 – 27.01.2023 г. 

 начало 11:00 часа: 

 

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

           Докладва: инж. А. Чипев 

2. 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. Приемане Дневният ред на Общото събрание на КИИП, м. април 2023 г. 

Докладва инж. М. Гергов 

4. Определяне квотата на представителство за Общото събрание на КИИП, м. април 2023 

год., съгласно чл. 5.10 (4) от Устава. 

Докладва инж. М. Гергов 

5. Несъгласувано предложение на секция ГПГ за промени в ЗКАИИП. 

Докладва инж. М. Гергов 

6. Запознаване с решенията на КС от заседанието проведено на 19.01.2023 г. 

Докладва инж. Г. Симеонов 
7. Разни. 
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Постъпиха предложения за включване на нови точки в дневния ред: 

 (предложение на инж. Р. Матев) Пълнота и съдържание на термина "проектно 

решение", въведен в ЗУТ по чл. 147 и чл.151, с промените обнародвани  в бр. 6 на 

ДВ от 20.01.2023г. 

 (предложение на КДП) Ръководството на Камарата да проучи възможността за 

сключване на договор за ползване на карти Мултиспорт. 

 (предложение от инж. К. Велинов) – В документите за ПП да отпадне изискването 

за свидетелство за съдимост  

Премина се към гласуване на дневния ред с направените допълнения: 

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

           Докладва: инж. А. Чипев 

2. 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. Приемане Дневният ред на Общото събрание на КИИП, м. април 2023 г. 

Докладва инж. М. Гергов 

4. Определяне квотата на представителство за Общото събрание на КИИП, м. април 2023 

год., съгласно чл. 5.10 (4) от Устава. 

Докладва инж. М. Гергов 

5. Несъгласувано предложение на секция ГПГ за промени в ЗКАИИП. 

Докладва инж. М. Гергов 

6. Запознаване с решенията на КС от заседанието проведено на 19.01.2023 г. 

Докладва инж. Г. Симеонов 
7. Разни. 

 Информация от РК дали в общинските (районните) експертни съвети се канят 

представители на КИИП, както е указано в чл. 5 (4) на ЗУТ; 

 (предложение на инж. Р. Матев) Пълнота и съдържание на термина "проектно 

решение", въведен в ЗУТ по чл. 147 и чл.151, с промените обнародвани  в бр. 6 на 

ДВ от 20.01.2023 г. 

 Към РК – да представят в ЦУ информация за ОС: дата, място и час на провеждане 

и брой редовно отчетени членове към 20.12.2022 г. 

 (предложение на КДП) Карти към Мултиспорт 

 (предложение от инж. К.Велинов) – В документите за ПП да отпадне изискването 

за свидетелство за съдимост  

 

Гласували:   „За” – 30 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема дневния ред с направените допълнения.  
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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 

16.01.2023 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за 

проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 123. 

Общият брой на разгледаните заявления от КР е 123. 

От тях:  43 броя за ППП 

     80 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП:  

     41 броя за ППП, включително двама за възстановяване 

               75 броя за ОПП, в това число – 23 броя без членство в КИИП и трима 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 39 на брой с решение 

„ДА”. (Приложение 1) 

Гласували:   „За” – 29 

                „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  39 на брой с решение „ДА”. 

Инж. Чипев обясни, че има допълнителна таблица 1.1*, в която са отразени внесени в КР 

от РК заявления за кандидатстване за ППП на кандидати, които към деня на подаване на 

документи и деня на разглеждане от Комисия по регистрите не изпълняват изискванията 

за кандидатстване съгл. Решение на УС 134/01.2017 г . „Приема се за всички кандидати 

за ПП, подаващи заявления за ППП да се спазва изискването, което е по закон – 2г. за 

работа на трудов договор и 4 г. минимум за работа на свободна практика“. 

В таблицата е включен само един кандидат:  

Инж. Пламен Красимиров Иванов, рег. № 32042, ОКС „магистър“, секция 

ОВКХТТГ, РК Силистра. Кандидатства за ППП. 

Предлага се случаят на инж. Пламен Красимиров Иванов да бъде разгледан на 

следващото заседание на УС през м. 02.2023 г., тъй като същият е придобил ОПП на 

29.01.2021 г.  

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

Гласували:  „За” – 30 

               „Против” – 0 
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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 72 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. Любомир Бойков Бонев , рег. № 42744, кандидатства за ППП в секция 

КСС по части „Конструктивна и ОИС“, РК София-град.  

Секция КСС в КР предлага да му се изпрати писмо за допълване на документите. Инж. 

Бонев е подал заявлението си на 28.10.2022 г. като е посочил основание за кандидатстване 

чл. 7 (5), т. 2 от ЗКАИИП т.е. четири години като проектанти на свободна практика. 

Притежава ОПП от 2017 г. Представил е декларация „Информационно приложение 6“ от 

проектант с ППП за проекти с негово участие само за 2022 г.  

На инж. Бонев ще му бъде изпратено писмо за допълване , с което му се дава възможност 

да допълни с допълнителна Декларация „Информационно приложение 6“ от 

проектант/и с ППП поне за 4 последователни години през последните 7. 

 Инж. Христо Янев Сабанджиев , рег. № 36300, кандидатства за ОПП в секция 

ОВКХТТГ по части „Отопление, климатизация и газови инсталации“, РК Стара 

Загора. 

Заявлението е подадено на 12.12.2022 г. Секция ОВКХТТГ в КР предлага отказ, който е 

мотивиран с представеното приложение. 

Дипломата на кандидата с ОКС „магистър“ е от Московски енергетичен институт от 

1994г. по специалност „Електропровод и автоматизация промЫшленЫх установок и 

технологических комплексов“, присвоена квалификация  „Инженера Електрика“ - 

„Магистра технических наук“.  Представил е и копие от втора диплома с ОКС „магистър“ 

по специалност „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника“- ПК 

„Магистър-инженер“ от ТУ – Габрово, 2022 г. 

Предложеният отказ е на основание Наредба за държавните изисквания за придобиване 

на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по 

специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и  

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната 

професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, валидирани с ПМС № 318 от 

24.11.2016 г.  

Съгласно чл. 4 (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„магистър“ се извършва по учебен план, утвърден от висшето училище в съответствие с 

разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 2, букви „а“, „б“ и „в“ от Закона за висшето образование, 

а съгласно (5): „В учебния план на лицата, придобили образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ в професионално направление, различно от професионалното 

направление на съответната специалност, се включват и групите 

дисциплини/дисциплините, определени с държавните изисквания за придобиване на 
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образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по съответната част от 

инвестиционния проект.“ 

Липсват следните дисциплини, съгласно чл. 16 от Наредбата за ОКС „бакалавър“ и чл. 

18а от Наредбата за ОКС „магистър“: „Топлинно стопанство“;“ Възобновяеми източници 

на енергия“; „Охлаждане и замразяване“. 

Не покрива минималния хорариум съгласно чл. 16 от Наредбата за ОКС „бакалавър“ и чл. 

18а от Наредбата за ОКС „магистър“ по следните дисциплини: „Отоплителна техника“; 

„Климатизация на въздуха“; „Топлоснабдяване и газоснабдяване“; „Промишлена 

вентилация и обезпрашаване“; „Хладилна техника“; „Хладилни инсталации“; 

„Моделиране и управление на топлинни процеси“; „Системи за поддържане на 

микроклимат в сгради“, „Промишлени топлотехнически системи“, „Очистване на въздух 

и газове“, както и други специализиращи дисциплини. 

Това се вижда от приложената сравнителна таблица. 

Друго основание е чл. 1 (6) от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП и не покрива изискванията на квалификационната 

характеристика на НПС ОВКХТТГ. В квалификационната характеристика се допуска да 

не се дава проектантска правоспособност по всички части от абревиатурата на 

наименованието на секцията (съгласно Наредба РД-02-20-3 на МРРБ за технически 

изисквания към енергийните характеристики на сгради), в зависимост от изучаваните 

специализиращи дисциплини. 

Както се вижда от сравнителната таблица не може да се даде проектантска 

правоспособност по части: „Отопление, климатизация и газови инсталации“, каквито 

части иска инж. Сабанджиев. 

Инж. Чипев отбеляза, че инж. Сабанджиев не е представил диплома с ОКС „бакалавър“, 

въпреки, че се коментира в изложението, но позовавайки се на чл. 6 (3) от АПК, когато с 

административния акт се засягат права или се създават задължения за граждани или за 

организации, прилагат се онези мерки, които са по-благоприятни за тях, ако и по този 

начин се постига целта на закона. 

Представената магистърска диплома от Московски енергетичен институт се  разглежда 

като бакалавърска, за да се отчетат изучаваните от него дисциплини, но въпреки това не 

са покриват изискванията от споменатите нормативни документи. 

Констатацията на секция ОВКХТТГ в КР е, че са налице обстоятелства, които 

препятстват вписването на инж. Сабанджиев в регистъра на КИИП за ОПП и предлага 

отказ.   

В дискусията се включиха инж. Кинарев, инж. Драгов, инж. Велинов, инж. Чипев, инж. 

Александров, инж. Лишковски, инж. Милева като предложиха сред студентите да се 

разяснят изискванията на двете наредби за държавните изисквания за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и ако е необходимо да 

се напишат писма до ректорите на висшите училища 

Премина се към гласуване предложението на секция ОВКХТТГ в КР. 
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Гласували:  „За” – 29 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Христо Янев Сабанджиев, рег. № 36300, РК 

Стара Загора в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ по части  

„Отопление, климатизация и газови инсталации“ на основание чл. 13 от ЗКАИИП, 

във връзка с чл.4 и чл.18а от Наредба за държавните изисквания за придобиване на 

висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по 

специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното 

проектиране", валидирана с ПМС № 318 от 24.11.2016 г.  

 Инж. Елена Георгиевна Сабанджиева , рег. № 36301, кандидатства за ОПП в 

секция ОВКХТТГ по части „Отопление, климатизация и газови инсталации“, РК 

Стара Загора. 

Казусът е аналогичен на горния.  

Представила е копие от диплома за висше образование от Московски институт по 

енергетика, специалност „Електрозадвижване и автоматизация на промишлени уредби и 

технологични комплекси“ от 1993г. присвоена квалификация  „Електроинженер“. 

Представила е копие от диплома за висше образование от ТУ – Габрово, Факултет 

„Машиностроене и уредостроене“ от 2022г. с 2 годишен курс на обучение - ОКС 

„магистър“ по специалност „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника“ 

с ПК „Магистър-инженер“.  

Приложена е сравнителна таблица. 

Като заключение инж. Чипев прочете предложението на секция ОВКХТТГ в КР, а 

именно, че са налице обстоятелства, които препятстват вписването на инж. Елена 

Сабанджиева в регистъра на КИИП за ОПП и предлага отказ на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП, във връзка с чл.4 и чл.18а на Наредба за държавните изисквания за придобиване 

на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по 

специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране", 

валидирана с ПМС № 318 от 24.11.2016 г.     

Премина се към гласуване предложението на секция ОВКХТТГ в КР. 

Гласували:  „За” – 29 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Елена Георгиевна Сабанджиева, рег. № 

36301, РК Стара Загора в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ по части  

„Отопление, климатизация и газови инсталации“ на основание чл. 13 от ЗКАИИП, 

във връзка с чл.4 и чл.18а на Наредба за държавните изисквания за придобиване на 

висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по 

специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното 

проектиране", валидирана с ПМС № 318 от 24.11.2016 г.  

 Инж. Михаил Красимиров Алексиев, рег. № 33090, РК Сливен, кандидатства 

за ОПП в секция ГПГ, част „Геодезия“. 

Секция ГПГ в КР предлага отказ и е приложена сравнителна таблица.  
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Инж. Чипев информира, че на кандидата е изпращано писмо за допълване на документи 

като му е дадена възможност да представи копие от диплома с ОКС „бакалавър“ с 

приложението към нея и в случай, че в нея не са посочени брой кредити и 

професионалното направление по специалността да представи академична справка, 

съдържаща тази информация.  

В отговор кандидатът е представил следните документи: копие от диплома с ОКС 

„бакалавър“ от 2008 г. по специалност „Технология на виното и пивото“  с ПК „Инженер 

по технология на виното и пивото“; уверение от Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ от 2022 г., където е завършил четири семестриален магистърски 

курс на обучение по геодезия. През първия и втория семестри е изучавал дисциплини, 

осигуряващи базова подготовка за третия и четвъртия семестри – за придобиване на 

магистърска степен. 

Представил е и квалификационна характеристика за специалност „Геоматика“, в която е 

посочено, че е съобразена с наредбата за държавни изисквания за „бакалавър“, „магистър“ 

и „специалист“ от 2002 г. 

Изпратено му е и второ писмо - изх.№ КИИП-КР-011/13.10.2022г, с което е поискана 

академична справка за допълнително изучаваните изравнителни дисциплини, които 

компенсират бакалавърската степен с посочен хорариум по часове. 

Представил е допълнително академична справка от 19.10.2022 г. от Шуменския 

университет, включваща учебни дисциплини с хорариуми и кредити, които са 

приравнителни на бакалаври и магистри, завършили специалност от професионално 

направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“  различно от „Геодезия и 

маркшайдерство и геодезия“. Представил е и квалификационна характеристика за 

специалността „Геоматика“ от Шуменския университет, в която е посочено като 

допълнителна цел: „Завършилите специалност „Геоматика, Геодезия и 

Геоинформатика“ могат да получат пълно членство в Камара на инженерите-

геодезисти и КИИП.“  

Представил е референция от фирма „ПОЛИКАД“ ЕООД – Сливен, в която се описва 

отличното му представяне още от 2009г., където  продължава работа по време на 

следването си в Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ от 2019г. 

Посочени са обекти с негово участие от 2013г. до 2022г. включително.  

Инж. Чипев прочете приложението на секция ГПГ в КР: „Образователни изисквания за 

магистри по част „Геодезическа“, съгласно чл. 20 от Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране“ в сила от учебната 2017/2018 г.“ 

Следва приложена сравнителна таблица на дисциплините с посочен минимален хорариум 

в часове и часовете от дипломата на инж. Алексиев.  

„Няма информация за проведени учебни практики по: 

1. Геодезия; 

2. Висша геодезия; 

3. ГНСС; 
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4. Инженерна геодезия. 

Дисциплините, които имат пряко участие при формирането на знания и умения за 

изготвяне на проекти за устройственото планиране, инвестиционното проектиране и 

изследване на деформации на сгради и съоръжения са под № 3, 10, 11 и 12 в приложената 

таблица, както и учебните практики.“ 

Секция ГПГ в КР счита, че са налице обстоятелства, които препятстват вписването на 

инж. Михаил Красимиров Алексиев  в регистъра на КИИП за ОПП и предлага отказ  на 

основание чл.13 от ЗКАИИП, във връзка с чл.20 от Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

"магистър" по специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното 

проектиране", валидирана с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. 

Премина се към гласуване предложението на секция ГПГ в КР. 

Гласували:  „За” – 27 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Михаил Красимиров Алексиев, рег. № 33090, 

РК Сливен в регистъра на КИИП за ОПП, секция ГПГ на основание чл.13 от 

ЗКАИИП, във връзка с чл.20 от Наредба за държавните изисквания за придобиване 

на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по 

специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното 

проектиране", валидирана с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. 

 Инж. Христо Николаев Ялъмов, рег. № 36302, РК Стара Загора, кандидатства 

за ОПП в секция КСС по част „Конструктивна“. 

Заявлението е подадено на 23.12.2022 г. за част „Проектиране и строителство на 

енергийно ефективни сгради.“ РК няма забележки.  

Секция КСС предлага отказ на основание: Образователно професионалното му 

направление не съответства на секция КСС, няма нито един изучаван предмет от 

специалност ССС; 

Завършил ОКС „бакалавър“ през 2022г., няма 4 години стаж по специалността; 

Кандидатства за специалност „Проектиране и строителство на енерго-ефективни сгради“, 

каквато няма в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Инж. Чипев представи следните факти: инж. Ялъмов е представил копие и превод от 

диплома за висше образование от Професионално училище UCN –Дания, учебна програма 

завършена през 2022 г. с ПК „Бакалавър по архитектурни технологии и строителен 

мениджмънт“. Представил е справка от НАП и копие на безсрочен договор от 30.12.2022г. 

с Пробуждение ЕООД – Бургас на длъжност „Инженер-конструктор в строителството“. 

Заключението е, че не покрива изискванията на специалност „ССС“ относоно 

изучаваните дисциплини. Няма 4 години стаж след придобиване на диплома за бакалавър. 

Частта, за която кандидатства Христо Ялъмов не фигурира в Наредба 4 на МРРБ за обхват 

и съдържание на инвестиционните проекти. 

Следователно не може да бъде вписан в регистъра за проектантска правоспособност на 

КИИП по част: „Проектиране и строителство на енергийно ефективни сгради“, каквато 
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част иска Ялъмов. 

Премина се към гласуване предложението на секция КСС в КР. 

Гласували:  „За” – 28 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Христо Николаев Ялъмов, рег. № 36302, РК 

Стара Загора в регистъра на КИИП за ОПП, секция КСС по части „Конструктивна 

и ОИС“, на основание чл.13 от ЗКАИИП и във връзка с чл.7(2) от ЗКАИИП. 

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

ОПП в секция МДГЕ по част „Минно-технологична – открит добив“. 

Инж. Чипев представи случая на инж. Ганев. 

На кандидата е изпращано писмо за допълване на документите от м. октомври 2022 г. с 

изискване да посочи за коя част от инвестиционния проект кандидатства.  

Подадено е ново заявление на 14.12.2022 г., където е уточнено, че кандидатства  по част 

„Минно-технологична – открит добив“. 

РК няма забележки. Секция МДГЕ в КР предлага отказ с мотив, че придобитата 

специалност съгласно чл. 229 от ЗУТ не съответства на частта от инвестиционния проект: 

„Минно-технологична- открит добив“.  

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

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

Инж. Ганев е вписан в регистъра на КИИП за ППП в секция ГПГ. Приложил е и копие от 

диплома за висше образование от МГУ „Свети Иван Рилски“ от 2022 г. с петгодишен курс 

на обучение, ОКС „магистър“ по специалност „Маркшайдерство и геодезия“ с ПК 

„Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“, специализация „Маркшайдерство“. 

Заключението е, че не покрива образователните изисквания за част „Минно-технологична 

– открит добив“ предвид изучаваните дисциплини в двете магистърски дипломи. 

Секция МДГЕ в КР счита, че са налице обстоятелства, които препятстват вписването на 

кандидата в регистъра на КИИП за ОПП и се предлага отказ на основание чл.13 от 

ЗКАИИП  във връзка с чл. 229 от ЗУТ. 

Инж. Франгов взе отношение като подчерта, че завършената специалност от инж. Ганев 

изцяло не съответства на посочената част, за която кандидатства. Няма покритие на 

дисциплините с изключение на „Открит добив“, за която има 15 часа обучение. Той е 

получил проектантска правоспособност за това, което е учил. 

Премина се към гласуване предложението на секция МДГЕ  в КР. 

Гласували:  „За” – 28 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Костантин Руменов Ганев, рег. № 42298, РК 

Бургас в регистъра на КИИП за ОПП, секция МДГЕ по част „Минно-технологична 

– открит добив“ на основание чл. 13 от ЗКАИИП  във връзка с чл. 229 от ЗУТ. 

Инж. Чипев премина към Таблица 1.4., в която са отразени предложенията на Комисията 
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по регистрите до УС за възстановяване на вписване в регистъра за ОПП и ППП. 

Предложенията се разгледаха поотделно, но се гласуваха анблок. 

 Инж. Петко Кирилов Петков, рег. № 03465, РК Монтана, секция ВС-ХТС, 

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

Приложил е епикризи от прекарано заболяване. Предложението на КР е за 

възстановяване на ППП.  

 Инж. Асен Сергеев Тодоров, рег. № 39041, РК Шумен, секция ТСТС, редовно 

отчетен до 2021 г. включително, кандидатства за възстановяване на ППП. 

Предложението на КР е за възстановяване на ППП. 

 Инж. Тодорка Николаева Господинова, рег. № 43121, РК София-град, секция 

ВС-ВиК, кандидатства за възстановяване на ОПП. Предложението на КР е за 

възстановяване на ОПП. 

 Инж. Илия Живков Недев, рег. № 41707, РК София-град, секция ТСТС, 

кандидатства за възстановяване на ОПП. Предложението на КР е за възстановяване на 

ОПП. 

 Инж. Боряна Владимирова Николова, рег. № 01065БЧ, ЦУ,  секция КСС, 

кандидатства за възстановяване на ОПП. Предложението на КР е за възстановяване на 

ОПП. 

Премина се към гласуване анблок. 

Гласували:  „За” – 28 
               „Против” – 0 
 

Решение: УС възстановява ППП на инж. Петко Кирилов Петков, рег. № 03465, РК 

Монтана;  инж. Асен Сергеев Тодоров, рег. № 39041, РК Шумен. 

УС възстановява ОПП на инж. Тодорка Николаева Господинова, рег. № 43121, РК 

София-град; инж. Илия Живков Недев, рег. № 41707, РК София-град; инж. Боряна 

Владимирова Николова, рег. № 01065БЧ, ЦУ. 

Инж. Чипев продължи с Таблица 2, в която е отразено предложение на Комисията по 

регистрите до Управителния съвет за промяна в данните на Проектантско бюро в 

регистрите на КИИП. 

Подадени са документи за промяна в данните на едно проектантско бюро: 

“ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД - наследник на “СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД с рег. № 

0014ПБ, специализация-комплексно, РК София-град.  

Предложението на КР е за вписване. 

Гласували:  „За” – 28 
               „Против” – 0 

Решение: УС приема вписване в регистрите на КИИП на проектантско бюро: 

“ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД - наследник на “СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД с рег. № 

0014ПБ, специализация-комплексно, 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 
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по част “Конструктивна” на инвестиционните проекти. 

Инж. Гешанов – Председател на ЦКТК съобщи, че броят на членовете на Комисията е 

намалял от 11 на 9. Инж. Ганчовски е напуснал, а инж. Жипонов е починал. ЦКТК остава 

без представител от секция ТСТС. Той помоли на общите събрания на НПС КСС и НПС 

ТСТС да се определят по един представител за попълване съставът на Комисията. 

Инж. Гешанов докладва предложенията на Централната комисия по оправомощаване на 

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

18.01.2023 г. 

В ЦКТК са постъпили общо 50 броя кандидатури за ТК  (от тях 4 нови).  

В Таблица 1 са отразени постъпилите кандидатури за служебно утвърждаване от 

Управителния съвет – 46 броя (Приложение 2). 

Инж. Гешанов предложи да се гласува анблок Таблица 1. 

Гласували:  „За” – 30 

              „Против” – 0 

Решение: УС приема Таблица 1 (Приложение 2), в която са отразени постъпилите 

кандидатури за продължаване на ТК за служебно утвърждаване от Управителния 

съвет - 46 на брой.  

В Комисията са постъпили документите на четирима нови кандидати за вписване в 

регистъра за ТК. 

В Таблица 2  са отразени предложенията на ЦКТК, без забележки, до Управителния съвет 

за вписване в регистъра за Технически контрол на новите кандидати.   

Инж. Гешанов предложи да се гласува анблок Таблица 2. 

Гласували:  „За” – 30 

              „Против” – 0 

Решение: УС приема Таблица 2 (Приложение 2), в която са отразени предложенията 

на ЦКТК, без забележки, до Управителния съвет за вписване в регистъра за 

Технически контрол на новите кандидати-  3-ма на брой. 

 Инж. Иван Филипов Дамянов – нов кандидат за ТК по част „Конструктивна“, 

РК Варна – ЦКТК установи, че в документите му липсват доказателства за проектантски 

стаж преди 2017 г. 

На инж. Иван Филипов Дамянов ще му бъде изпратено писмо за допълване, с което му 

се дава възможност да представи доказателства за проектантски стаж преди 2017 г. 

(списък с проекти, подпечатани одобрени проекти, заповедни книги) 

Инж. Гешанов запозна УС с поставения въпрос от инж. Пейковска, а именно как се 

процедира в случай на изготвени проекти от проектант с актуално удостоверение за  ППП 

към момента на проектиране, но внесени за одобрение в общината, след спиране на 

проектантската  му дейност? Този казус не е отразен в нормативната уредба. 

Инж. Гергов заяви, че ще се консултира по този въпрос с юридическия съветник на КИИП. 
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Според инж. Богданова КИИП трябва да излезе с официално писмо до общините, че важи 

удостоверението за проектантска правоспособност към датата на изработване на проекта. 

В дискусията се включиха инж. Кинарев, инж. Драгов, инж. Гергов.  

Инж. Гешанов продължи с останалите въпроси, повдигнати по време на заседанието на 

ЦКТК: 

- Да се приеме проектирането на строителните конструкции на строежите да се 

извършва по Еврокод за всички категории на строежите; 

- Да се въведе практика за събеседване с кандидатите за ППП и ТК; 

- При дипломните защити във висшите училища да присъства представител на 

КИИП; 

Инж. Гергов каза, че първоначално ще се проведат неформални разговори с ректорите на 

висшите училища и след това, ако се наложи ще се напишат и писма относно дипломните 

защити. 

- Във формуляра за регистрация на нови кандидати за ТК „Образец 4“ в Списъка 

декларация да се промени периодът за изготвени конструктивни проекти от 

„последните пет“ на „последните десет години“. 

Инж. Кинарев предложи на събранията на регионалните професионални секции да се 

разгледа въпроса с проектирането по Еврокод и НПС да излязат с конкретно 

предложение. 

По т. 3 от дневния ред: Приемане Дневният ред на Общото събрание на КИИП, м. април 

2023 г. 

На всички членове на УС предварително е изпратен проект на Дневен ред на ОС на 

КИИП, м. април 2023 г. 

Според инж. Гергов т. 12. Избор на членовете на Комисията по дисциплинарно 

производство и т. 18. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КИИП от 

предложения Дневния ред трябва да влязат и в дневния ред на ОС на регионалните 

колегии. 

Относно провеждането на избор на Председател на НПС КСС, инж. Богданова съобщи, 

че е изпратено писмо до всички председатели на регионалните секции КСС с молба да си 

излъчат представители. 

Породи се дискусия по отношение реда на обсъждане и гласуване измененията и 

допълненията в Устава на КИИП: 

Инж. Толев: Да се отсеят, от КНА, по-важните предложения и да се предложат за 

гласуване на ОС на КИИП. 

Инж. Атанасов предложи да се избере между две възможности:  

1. Да се гледат с приоритет предложенията, гласувани от КНА единодушно 

2. Да се гледат с приоритет неконсенсусните текстове. 

Инж. Лишковски: Да не се разделят предложенията на консенсусни и неконсенсусни, а да 

се разглеждат по реда им в Устава. 



Протокол на УС на КИИП № 200 / 27.01.2023 г. 

 

14 

Инж. Александров:  На общите събрания на РК да се обсъдят промените, за да бъдат 

подготвени делегатите.      

Инж. Пл. Радев: УС да предложи на ОС друга схема за разглеждане на точките от Устава, 

защото времето е ограничено. Да се преценят важните неща и те да се гласуват първи. 

Инж. Парлъкова: Да се проведе анкета между членовете на КИИП относно важността на 

промените. 

Инж. Кабасанов: Да не се допуска саботиране на Устава.  

В заключение инж. Гергов предложи два варианта за разглеждане на Устава: 

1. Да се следва реда на членовете от Устава, където има промяна; 

2. КНА на свое заседание да прецени и да излезе с предложение към УС по какъв ред 

да се гласуват промените. 

УС, на едно от следващите заседания, ще приеме един вариант, който ще залегне в 

регламента за провеждане на ОС на КИИП и ще се предложи за гласуване от събранието. 

Инж. Кинарев повдигна въпроса за размера на членския внос като подчерта, че е 

необходим сериозен анализ, преди да бъде предложен пред ОС. 

Коментираха се и таксите, които се събират от Камарата. 

В дискусията се включиха: инж. Чипев, инж. Пл. Радев, инж. Кабасанов, инж. Опърлаков, 

инж. Кинарев. 

Инж. Петкова попита докъде е стигнала работата по новия регистър. 

Инж. Кинарев отговори, че до края на м. февруари т.г. би могло да се пусне работна 

версия. 

Инж. Пл. Радев попита защо последните години на удостоверенията за ПП присъстват 

само имената на председателите на РК без техните подписи? 

Инж. Кинарев обясни, че първоначално тези подписи ги е нямало на удостоверенията. 

Подписите са се появили, след решението всяка година да се издават удостоверенията. В 

регионалните колегии, след проверка на редовно платилите членския си внос членове, 

техните удостоверения се подписват от съответния председател преди да им се връчат. 

Неподписаните удостоверения се връщаха в Централния офис. След като се прие друга 

технология за изпращане на удостоверенията отпадна и необходимостта от тези подписи. 

След приключване на дискусиите се премина към гласуване на така предложения дневен 

ред за ОС на КИИП. 

Гласували:  „За” – 27 

              „Против” – 0 

  „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС приема Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. април 2023 г. 

По т. 4 от дневния ред: Определяне квотата на представителство за Общото събрание 

на КИИП, м. април 2023 год., съгласно чл. 5.10 (4) от Устава. 

Инж. Гергов предложи квотата на представителство за Общото събрание да остане, както 

миналата година 1: 45. 
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Гласували:  „За” – 26 

              „Против” – 0 

  „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС приема квота на представителство за Общото събрание на КИИП , м. 

април 2023 г., съгласно чл. 5.10 (4) от Устава – 1:45. 

По т. 5 от дневния ред:  Несъгласувано предложение на секция ГПГ за промени в 

ЗКАИИП. 

Инж. Гергов обясни накратко за какво се отнася тази точка: Представители на секция 

ГПГ на свое заседание са приели промени в ЗУТ и чрез депутат Тихомир Георгиев са 

внесли в НС законопроект за ИД на ЗУТ, без да е съгласувано с Централното ръководство 

на КИИП. Направените предложения, засягащи ЗКАИИП, се различават от официално 

направените предложения от Камарата, които съответно са съгласувани с КАБ и депутати 

от НС. Подобни предложения не трябва да се случват без централизиране. 

Инж. Гергов се обърна към председателите на РК и НПС, когато има въпроси засягащи 

Камарата, те да излизат официално от Централно управление на КИИП. 

Инж. Главинчев направи някои разяснения по въпроса: Предложението е направено от 

депутат възоснова на разговор, на който са присъствали представители на Агенцията по 

кадастъра, Асоциация на геодезическите фирми, Съюза по геодезия и НПС ГПГ към 

КИИП. На срещата се е коментирал въпросът за едно писмо на арх. Бакалова, от преди 

няколко години, относно кой изработва плановете за регулация. Тогава съвместно с инж. 

Николчева се е подготвило писмо до общините с прикрепено становище от ДНСК. Тези 

въпроси трябва да се изяснят с КАБ. 

По въпроса взеха отношение инж. Чипев, инж. Гергов, инж. Атанасов. 

Инж. Атанасов поясни, че има писмо от МРРБ, с което са изискани всички учебни 

планове от висшите учебни училища, обучаващи по специалността „Геодезия“ и се 

подготвя среща в МРРБ във връзка с писмо на ЦУ на КИИП до министерството. Подготвя 

се сформиране на работна група с участието на представители на КИИП, КАБ, 

университетите и МРРБ. 

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

19.01.2023 г. 

Инж. Симеонов докладва решенията на КС от заседанието, проведено на 19.01.2023 г. 

 КС потвърждава решението на УС, прието на заседанието на 28.10.2022 г. за отказ 

от вписване на инж. Георги Лъвчев Илиев, рег. № 29219, РК Пловдив в регистъра на 

КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ, по части ОВК и ЕЕ на основание чл. 16 от Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен "бакалавър" по специалности от регулираната професия 

"инженер в инвестиционното проектиране", чл. 18а от Наредба за държавните изисквания 

за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

"магистър" по специалности от регулираната професия "инженер в инвестиционното 

проектиране", приети с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 
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 КС потвърждава решението на УС, прието на заседанието на 28.10.2022 г. за отказ 

от вписване на инж. Диян Иванов Петров, рег. № 15323, РК Бургас в регистъра на КИИП 

за ОПП, секция ЕАСТ на основание чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

"бакалавър" по специалности от регулираната професия "инженер в инвестиционното 

проектиране", чл. 17 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от 

регулираната професия "инженер в инвестиционното проектиране", приети с ПМС № 318 

от 24.11.2016 г. и във връзка с чл. 13 от ЗКАИИП. 

 КС препоръчва на УС на електронната страница на КИИП да се публикуват само 

решенията, приети на заседанията на УС, КС и КДП, а не целите протоколи. 

Инж. Чипев и инж. Кинарев подкрепиха предложението на КС да се публикуват на сайта 

само на решенията от протоколите. 

След приключване на дискусията, в която се включиха инж. Гергов, инж. Пл. Радев, инж. 

Кабасанов, инж. Атанасов, инж. Драгов се премина към гласуване на предложението. 

Гласували:  „За” – 29 

              „Против” – 0 

  „Въздържали се“ - 0 

Решение: УС приема на сайта на ЦО на КИИП да се публикуват само решенията от 

протоколите на заседанията на колективните органи на КИИП. 

По т. 7 от дневния ред:  Разни. 

 Информация от РК дали в общинските (районните) експертни съвети се канят 

представители на КИИП, както е указано в чл. 5 (4) на ЗУТ; 

Инж. Гергов прочете чл. 5 (4) на ЗУТ: „Кметът на общината (района) назначава 

общински (районен) експертен съвет по устройство на територията, като 

задължително се канят представители на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, на Камарата на архитектите в България и на Съюза 

на архитектите в България.“ 

Инж. Пл. Радев сподели, че в област Благоевград има общини, които не канят 

представители на КИИП. 

Изказаха се: инж. Кинарев, инж. Опърлаков, инж. Велев, инж. Александров, инж. 

Атанасов, инж. Драгов. 

 (предложение на инж. Р. Матев) Пълнота и съдържание на термина "проектно 

решение", въведен в ЗУТ по чл. 147 и чл.151, с промените обнародвани  в бр. 6 на ДВ 

от 20.01.2023 г. 

Инж. Гергов обясни, че терминът „проектно решение“ е предложен от КИИП, за да се 

избегне терминът „становище“. 

 Към РК – да представят в ЦУ информация за ОС: дата, място и час на провеждане и 

брой редовно отчетени членове към 20.12.2022 г. 



Протокол на УС на КИИП № 200 / 27.01.2023 г. 

 

17 

Инж. Гергов съобщи, че ще изпрати писмо до РК с напомняне да представят исканата 

информация. 

 (предложение на КДП) Карти към Мултиспорт 

След направено проучване от инж. Гергов се е установило, че карти  Мултиспорт се 

издават само на хора, назначени на трудов договор. 

 (предложение от инж. К.Велинов) – В документите за ПП да отпадне изискването за 

свидетелство за съдимост  

Инж. Гергов обясни, че е невъзможно да отпадне изискването за свидетелство за 

съдимост на кандидатите за ПП, защото КИИП не е в списъка на организациите с достъп 

до тази информация. 

Инж. Атанасов съобщи, че на среща на Консултативния съвет на браншовите 

организации, КАБ и Сдружението на предприемачите са поискали подкрепа за отпадане 

на Закона за устройството и застрояването на Столична община и Закона за устройство 

на Черноморското крайбрежие с мотив, че 2/3 от текстовете се дублират в ЗУТ и се 

създава административна тежест. 

КАБ настояват също за връщане ролята на „главния проектант“. Мнението на 

ръководството на КИИП е, че ако има консенсус и се вземе решение за връщането на 

институцията главен проектант, не трябва да се конкретизира специалността на главния 

проектант, а да се уточнят функциите му. 

В заключение на днешното заседание се приеха следните 

решения: 

1. УС приема следния дневен ред: 

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

вписване на кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски бюра. 

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

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

инвестиционните проекти.  

3. Приемане Дневният ред на Общото събрание на КИИП, м. април 2023 г. 

4. Определяне квотата на представителство за Общото събрание на КИИП, м. април 2023 год., 

съгласно чл. 5.10 (4) от Устава. 

5. Несъгласувано предложение на секция ГПГ за промени в ЗКАИИП. 

6. Запознаване с решенията на КС от заседанието проведено на 19.01.2023 г. 

7. Разни. 

2. УС приема Табл. 1.1 (Приложение 1), в която са отразени предложенията на КР до 

УС за вписване в  регистъра на проектанти с ППП, които са 39 на брой с решение 

„ДА”. 

3. (без гласуване) Предлага се случаят на инж. Пламен Красимиров Иванов да бъде 

разгледан на следващото заседание на УС през м. 02.2023 г., тъй като същият е 

придобил ОПП на 29.01.2021 г.  

4. УС приема Табл. 1.2 (Приложение 1), 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 72 на брой с решение „ДА”. 
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5. (без гласуване) На инж. Бонев ще му бъде изпратено писмо за допълване , с което 

му се дава възможност да допълни с допълнителна Декларация „Информационно 

приложение 6“ от проектант/и с ППП поне за 4 последователни години през 

последните 7. 

6. УС отказва вписване на инж. Христо Янев Сабанджиев, рег. № 36300, РК Стара 

Загора в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ по части  „Отопление, 

климатизация и газови инсталации“ на основание чл. 13 от ЗКАИИП, във връзка с 

чл.4 и чл.18а от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователноквалификационна степен "магистър" по специалности 

от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране", валидирана 

с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. На кандидата ще бъде изпратено писмо за отказа. 

7. УС отказва вписване на инж. Елена Георгиева Сабанджиева, рег. № 36301, РК Стара 

Загора в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ по части  „Отопление, 

климатизация и газови инсталации“ на основание чл. 13 от ЗКАИИП, във връзка с 

чл.4 и чл.18а на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователноквалификационна степен "магистър" по специалности 

от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране", валидирана 

с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. На кандидата ще бъде изпратено писмо за отказа. 

8. УС отказва вписване на инж. Михаил Красимиров Алексиев, рег. № 33090, РК 

Сливен в регистъра на КИИП за ОПП, секция ГПГ на основание чл.13 от ЗКАИИП, 

във връзка с чл.20 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователноквалификационна степен "магистър" по специалности 

от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране", валидирана 

с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. На кандидата ще бъде изпратено писмо за отказа. 

9. УС отказва вписване на инж. Христо Николаев Ялъмов, рег. № 36302, РК Стара 

Загора в регистъра на КИИП за ОПП, секция КСС по части „Конструктивна и ОИС“, 

на основание чл.13 от ЗКАИИП и във връзка с чл.7(2) от ЗКАИИП. На кандидата 

ще бъде изпратено писмо за отказа. 

10. УС отказва вписване на инж. Константин Руменов Ганев, рег. № 42298, РК Ямбол в 

регистъра на КИИП за ОПП, секция МДГЕ по част „Минно-технологична – открит 

добив“ на основание чл.13 от ЗКАИИП  във връзка с чл.229 от ЗУТ. На кандидата 

ще бъде изпратено писмо за отказа. 

11. УС възстановява ППП на инж. Петко Кирилов Петков, рег. № 03465, РК Монтана;  

инж. Асен Сергеев Тодоров, рег. № 39041, РК Шумен. 

      УС възстановява ОПП на инж. Тодорка Николаева Господинова, рег. № 

      43121, РК София-град; инж. Илия Живков Недев, рег. № 41707, РК София- 

      град; инж. Боряна Владимирова Николова, рег. № 01065БЧ, ЦУ. 

12. УС приема вписване в регистрите на КИИП на проектантско бюро: 

“ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД - наследник на “СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД с рег. № 

0014ПБ, специализация-комплексно, РК София-град.  
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13. УС приема Таблица 1 (Приложение 2), в която са отразени постъпилите 

кандидатури за продължаване на ТК за служебно утвърждаване от Управителния 

съвет - 46 на брой. 

14. УС приема Таблица 2 (Приложение 2), в която са отразени предложенията на ЦКТК, 

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

контрол на новите кандидати-  3 на брой. 

15. (без гласуване) На инж. Иван Филипов Дамянов ще му бъде изпратено писмо за 

допълване, с което му се дава възможност да представи доказателства за 

проектантски стаж преди 2017 г. (списък с проекти, подпечатани одобрени проекти, 

заповедни книги) 

16. УС приема Дневния ред на Общото събрание на КИИП, м. април 2023 г. 

17. УС приема квота на представителство за Общото събрание на КИИП, м. април 

2023г., съгласно чл. 5.10 (4) от Устава – 1:45 

18. УС приема на сайта на ЦО на КИИП да се публикуват само решенията от 

протоколите на заседанията на колективните органи на КИИП. 

 

 

 

 

 

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.  14072 Спас Христов Спасов м ЕАСТ ЕАСТ Благоевград ППП Да 

2.  15111 Георги Ванев Русев м ЕАСТ ЕАСТ Бургас ППП Да 

3.  05352 
Нели Иванова Генева-

Дамянова 
м КСС КСС Варна ППП Да 

4.  21005 Васил Николов Шопов м ЕАСТ ЕАСТ Добрич ППП Да 

5.  21018 Михаил Веселинов Божуров м ГПГ ГПГ Добрич ППП Да 

6.  23042 Велизар Георгиев Николов м ЕАСТ ЕАСТ Кюстендил ППП Да 

7.  07732 Мария Павлова Маркова  м КСС КСС Монтана ППП Да 

8.  25007 Криста Росенова Стоянова м КСС КСС Монтана ППП Да 

9.  25014 
Станислав Димитров 

Трифонов  
м ГПГ ГПГ Монтана ППП Да 

10.  27056 Йоан Николаев Андреев м ГПГ ГПГ Перник ППП Да 

11.  02817 Иван Петков Ракладжиев м КСС КСС Пловдив ППП Да 

12.  29330 Ивайло Димитров Атанасов м ГПГ ГПГ Пловдив ППП Да 

13.  29336 Гавраил Драгоев Ангелов м ТЕХ Т-V Пловдив ППП Да 

14.  29404 Николай Димитров Пашев м ГПГ ГПГ Пловдив ППП Да 

15.  31083 
Десислава Илиева Братоева-

Николова 
м КСС КСС Русе ППП Да 

16.  33014 Валентин Петков Петров м ЕАСТ ЕАСТ Сливен ППП Да 

17.  10307 Георги Димитров Шаламанов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да 

18.  16305 Александър Николов Николов м ТСТС ТСТС София град ППП Да 

19.  42517 
Александър Димитров 

Александров 
м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

20.  42880 Цанко Николаев Колев м КСС КСС София град ППП Да 

21.  42979 Сабина Русева Георгиева м КСС КСС София град ППП Да 

22.  43230 
Марина Венциславова 

Пейчева 
м ВС ВиК София град ППП Да 

23.  43277 Мартин Димитров Събев м ТСТС ТСТС София град ППП Да 

24.  43052 Ванина Петрова Друмева м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

25.  43537 Николай Антонов Антонов м ВС ВиК София град ППП Да 

26.  43538 Георги Гинев Запрянов м КСС КСС София град ППП Да 

27.  43539 Тюркян Сами Хасан-Хаджи м ВС ВиК София град ППП Да 

28.  43540 Ангел Иванов Бойкин м КСС КСС София град ППП Да 

29.  43544 Георги Валентинов Пейков м ВС ВиК София град ППП Да 

30.  43546 Денислав Бориславов Нанов м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

31.  43547 
Боряна Иванова Мишева-

Петрова 
м ТСТС ТСТС София град ППП Да 

32.  35187 Тихомир Димитров Попов м МДГЕ МТ ОД София област ППП Да 

33.  35202 Цветан Велков Балов м МДГЕ МТПД,СВР София област ППП Да 

34.  35248 Евлоги Чавдаров Исаков м ТСТС ТСТС София област ППП Да 

35.  35249 Вяра Костадинова Бибишкова м ГПГ ГПГ София област ППП Да 

36.  35250 Александър Ясенов Касабов м ТЕХ Т - ІІІ София област ППП Да 

37.  35255 Живко Георгиев Жечев м ТСТС ТСТС София област ППП Да 

38.  36164 Светла Димитрова Будакова м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ППП Да 

39.  40083 Христо Любенов Граматиков м ЕАСТ ЕАСТ Ямбол ППП Да 
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Приложение 1                                                                                                  Таблица 1.2. 

 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  14044 Венцеслав Щерев Гълъбов м ВС ВС-ПБ Благоевград ОПП Да 

2.  14158 Кирил Росенов Киров м ВС ВиК Благоевград ОПП Да 

3.  14159 Иван Родомиров Рачов м КСС КСС Благоевград ОПП Да 

4.  14160 Стефан Костадинов Балабанов м ГПГ ГПГ Благоевград ОПП Да 

5.  16500 Красимир Димитров Шишков м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Варна ОПП Да 

6.  16501 Христо Илчев Колев м ЕАСТ ЕАСТ Варна ОПП Да 

7.  16502 Петър Маринов Радев м ЕАСТ ЕАСТ Варна ОПП Да 

8.  16503 
Евдокия Димитрова 

Туджарова-Великова 
м ВС ВиК Варна ОПП Да 

9.  16504 Теодора Илкова Христова м ВС ВиК Варна ОПП Да 

10.  16505 Мария Йончева Каменова м ЕАСТ ЕАСТ Варна ОПП Да 

11.  16506 Силвия Симеонова Симеонова м ВС ВиК Варна ОПП Да 

12.  16507 
Стоянка Петкова Балъкова-

Вълчева 
м МДГЕ ХГИГ Варна ОПП Да 

13.  05774 Йорданка Костова Янкова м ВС ВиК Габрово ОПП Да 

14.  26136 Венцислав Цанков Радков м ЕАСТ ЕАСТ Пазарджик ОПП Да 

15.  26137 Тодор Янев Чолаков м ВС ВиК Пазарджик ОПП Да 

16.  26138 
Благовеста Пламенова 

Михайлова 
м ВС ВиК Пазарджик ОПП Да 

17.  29342 Радован Емилов Денков м ВС ВС-ПБ Пловдив ОПП Да 

18.  29483 Спас Руменов Якимов м ВС ВС-ПБ Пловдив ОПП Да 

19.  29484 Димитър Тодоров Гарев м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

20.  29485 Янка Костадинова Топузова м ГПГ ГПГ Пловдив ОПП Да 

21.  29486 Галя Велева Кушлева м КСС КСС Пловдив ОПП Да 

22.  29487 
Зорница Красимирова 

Георгиева 
м КСС КСС Пловдив ОПП Да 

23.  29488 Ангел Иванов Станчев м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

24.  29489 Иво Митков Кисьов м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

25.  07481 Симеон Янков Симеонов м МДГЕ ГТПДР Русе ОПП Да 

26.  32050 Керанка Георгиева Янкова м КСС КСС Силистра ОПП Да 

27.  33092 
Диляна Руменова Сиракова-

Димова 
б ЕАСТ ЕАСТ Сливен ОПП Да 

28.  34101 Ива Венциславова Чавдарова м ГПГ ГПГ Смолян ОПП Да 

29.  34102 Шукри Шукриев Чолаков м ЕАСТ ЕАСТ Смолян ОПП Да 

30.  13844 Атанас Веселинов Висариев  м ВС ВС-ПБ София град ОПП Да 

31.  13908 Росен Иванов Джамбов м ТСТС ТСТС София град ОПП Да 

32.  43541 Владимир Красимиров Минчев м ГПГ ГПГ София град ОПП Да 

33.  43542 Ивайло Детелинов Николаев м КСС КСС София град ОПП Да 

34.  43543 Георги Захаринов Деков м ТЕХ Т-07 София град ОПП Да 

35.  43545 Илина Полихронова Добрева м КСС КСС София град ОПП Да 

36.  43548 Васил Райчев Васев м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

37.  43550 Михаил Илиев Тачев м ВС ВиК София град ОПП Да 

38.  43551 Еркан Фейзиев Юсеинов м ГПГ ГПГ София град ОПП Да 

39.  35251 Диляна Емилова Гешева б ТЕХ Т-07 София област ОПП Да 

40.  35252 Евгени Павлов Стойнов м ЕАСТ ЕАСТ София област ОПП Да 

41.  35253 
Десислава Алипиева Събева-

Домусчиева 
м ТЕХ Т-V София област ОПП Да 

42.  35254 Николай Димитров Маринов м КСС КСС София област ОПП Да 

43.  36285 Тотьо Димитров Тотев м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

44.  36298 Ренета Росенова Малакова м ВС ХМС Стара Загора ОПП Да 

45.  36299 Божидар Добринов Добрев м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 
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46.  02288БЧ Костадин Николаев Ралчев м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

47.  02399БЧ Тервел Светославов Миленов м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

48.  02400БЧ Стоян Атанасов Банчев м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

49.  02401БЧ Пантелей Николаев Пантелеев м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

50.  02402БЧ Димитър Костадинов Ташков м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

51.  02403БЧ Мартин Лъчезаров Ралчев м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

52.  02404БЧ Стоянка Христова Рогчева м ВС ВиК ЦУ ОПП Да 

53.  02405БЧ Ексер Ерол Яшар м ВС ВиК ЦУ ОПП Да 

54.  02406БЧ Анастасия Благоевска м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

55.  02407БЧ Бернаа Аднянова Чаушева м ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

56.  02408БЧ 
Калина Господинова 

Карабобалиева 
м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

57.  02409БЧ Мартин Андреев Анев м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

58.  02410БЧ Георги Жанинов Димов м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

59.  02411БЧ Станислав Евгениев Генчев м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

60.  02412БЧ Йордан Божидаров Недялков м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

61.  02413БЧ Михаил Цвятков Калудов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ ЦУ ОПП Да 

62.  02414БЧ Златомира Петрова Благоева м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

63.  02415БЧ 
Николета Бориславова 

Борисова 
м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

64.  02416БЧ Десислава Василева Камбурова м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

65.  02417БЧ 
Александрина Александрова 

Цветкова 
м ВС ВиК ЦУ ОПП Да 

66.  02418БЧ Любомир Салим Карадех м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

67.  02419БЧ Михаил Христов Димитров м МДГЕ МТ ОД ЦУ ОПП Да 

68.  39122 Борис Димов Димов м ГПГ ГПГ Шумен ОПП Да 

69.  39123 Стефан Павлов Стефанов м ГПГ ГПГ Шумен ОПП Да 

70.  39124 Николай Славчев Димитров м ГПГ ГПГ Шумен ОПП Да 

71.  39125 Реджеб Назиф Ахмед м ЕАСТ ЕАСТ Шумен ОПП Да 

72.  39126 Ивелин Станчев Иванов м ЕАСТ ЕАСТ Шумен ОПП Да 
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    Приложение 2 

Таблица 1 

 

№ по 
ред 

№ по 
ППП 

Име, презиме, фамилия 
№ по 

рег. на 
ТК 

Част РК 

1 05575 Спаска Кирилова Руйчева 0598 КСС Бл 

2 05574 Нина Костадинова Китанова 0599 КСС Бл 

3 00025 Мариана Цветанова Колова 0587 КСС Мн 

4 02737 Димитър Димитров Джоджев 0708 КСС Пд 

5 02495 Димитър Йовчев Йовчев 1251 КСС Ст.З 

6 02394 Екатерина Тодорова Петкова 0209 КСС Ст.З 

7 00110 Трифон Иванов Влахов 0794 КСС Сф-гр 

8 00141 Станислав Петров Рачев 0214 КСС Сф-гр 

9 00326 Стефан Георгиев Ганчев 0657 КСС Сф-гр 

10 00523 Паскал Димитров Паскалев 0349 КСС Сф-гр 

11 00547 Данаил Георгиев Златарев 0663 КСС Сф-гр 

12 00598 Роза Цветанова Трайкова 0615 КСС Сф-гр 

13 00731 Спас Цветанов Вучков 0353 КСС Сф-гр 

14 00756 Кристиян Димитров Стоилов 0619 КСС Сф-гр 

15 00844 Георги Петров Калчев 0664 КСС Сф-гр 

16 01876 Фадей Тодоров Николов 0632 КСС Сф-гр 

17 00111 Лиляна Христова Каменова 0716 КСС Сф-гр 

18 00168 Маньо Тодоров Манев 0647 КСС Сф-гр 

19 00190 Владимир Иванов Василев 0397 КСС Сф-гр 

20 00408 Диана Миткова Мирчева 0614 КСС Сф-гр 

21 00732 Стефан Лазаров Николов 0420 КСС Сф-гр 

22 00951 Пламен Георгиев Семерджиев 1005 ТС Сф-гр 

23 01250 Ели Илиева Георгиева 0359 КСС Сф-гр 

24 01251 Симеон Петков Георгиев 0360 КСС Сф-гр 

25 01360 Димитър Павлов Караколев 1374 КСС Сф-гр 

26 01955 Тодор Колев Бараков 0407 КСС Сф-гр 

27 02224 Димитър Кирилов Стоилов 1252 КСС Сф-гр 

28 02234 Веселина Петрова Радионова 0637 КСС Сф-гр 

29 02235 Стефан Янчев Арнаудов 0577 КСС Сф-гр 

30 06064 Марин Гергов Маринов 0638 КСС Сф-гр 

31 06083 Георги Валентинов Стефанов 1253 КСС Сф-гр 

32 06112 Методи Станимиров Велинов 0518 КСС Сф-гр 

33 06176 Светослав Георгиев Алдимиров 0521 КСС Сф-гр 

34 08304 Павел Христов Тодоров 0729 КСС Сф-гр 

35 08536 Красимир Иванов Лозанчев 0948 КСС Сф-гр 

36 08822 Николай Иванов Даулов 0811 КСС Сф-гр 

37 09680 Савина Георгиева Савова 0837 КСС Сф-гр 

38 09971 Мария Динева Колева  1373 КСС Сф-гр 

39 10479 Наталия Иванова Въкова 0912 КСС Сф-гр 

40 00042 Костадин Христев Топуров 0409 КСС Сф-гр 

41 00060 Марина Дончева Трайкова 0004 КСС Сф-гр 

42 01117 Георги Иванов Шопов 1241 КСС Сф-гр 

43 01669 Евелина Янева Милушева 1256 КСС Сф-гр 

44 02123 Пламен Захариев Смуков 0226 КСС Сф-гр 

45 08089 Христо Манчев Иванов 0723 КСС Сф-гр 

46 05483 Румяна Петкова Велева 0561 КСС Пк 
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Приложение 2 

Таблица 2 

№ по 
ред 

№ по 
ППП 

Име, презиме, фамилия 
№ по 

рег. на 
ТК 

Част РК Решение Забележка 

1 11120 Антон Костадинов Чулев 1486 КСС Пд да   

2 10371 Валентина Викторова Гюрова 1487 КСС Сф-гр да   

3 06406 Ирена Венелинова Аврамова 1488 КСС Сф-гр да   

 

 

 


