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            Проект! 
 
 

ПРОЦЕДУРА  
 

за преминаване на инженерите озеленители и ландшафтните 
архитекти вписани в регистрите на КИИП към КАБ 

 
 

Преминаването на регистрираните в КИИП инженери озеленители и 
ландшафтни архитекти към КАБ се извършва в съответствие с 
разпоредбата на параграф 18,ал.1 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране(ДВ бр.28/2009) 
и Меморандума за сътрудничество между КИИП и КАБ от 03.07.2009г., 
подписан от председателите на КИИП и КАБ. 

Регистрацията,пререгистрацията и промяната на членството на 
ландшафните архитекти и инженерите озеленители от КИИП в КАБ да се 
извърши по следния механизъм: 

1.Всяка РК на КИИП в срок до 10.10.2009 г.да изпрати до 
Централният Офис(ЦО) на КИИП списък на всички  ландшафтни 
архитекти и инженери озеленители , които са вписани в регистрите с 
действащият им статут до дата 08.10.2009г. в 

2.Комисията по регистрите съставя общ списък на всички 
ландшафтни архитекти и инженери озеленители вписани в регистрите на 
КИИП , възоснова на който до 15.10.2009г.  КИИП предоставя личните 
документи на тези членове  на КАБ. 

3.Лицата,притежаващи дипмома с професионална квалификация 
„инженер озеленител” и „ландшафтен архитект” подават заявления за 
вписване в регистъра и признаване на съответната проектантска 
правоспособност след 20.09.2009г. в Камарата на архитектите(КАБ) по ред 
приет от Управителния съвет(УС) на КАБ. 

4.На 16.11.2009г. УС на КАБ да вземе решение за пререгистрация 
инженерите озеленители и ландшафтните аехитекти,вписани в регистрите 
на КИИП и за регистрация на заявителите,подали заявления в КАБ след 
20.09.2009г. 



5.В срок до 30.10.2009г. всички инженери озеленители и ландшафтни 
архитекти,вписани в регистърите на КИИП,подават заявление за 
пререгистрация по образец,утвърден от УС на КАБ. 

6.Заявленията по т.5 се подават в офиса на КАБ,гр.София ул.”Цар 
Асен” 1,като към заявлението се прилага копие от документ за платена 
еднократна допълнителна вноска за изработване на документи и личен 
печат в размер на 120(сто и двадесет) лева,на основание решение на 
Общото събрание (ОС) на КАБ. 

7.До 30.11.2009г. инженери озеленители и ландшафтни архитекти 
следва да внесат дължимата годишна вноска за 2010 година в размер на 
240(двеста и четиридесет) лева за пълна проектантска правоспособност 
(ППП) и 180(сто и осемдесет) лева за ограничена проектантска 
правоспособност(ОПП),съгласно Устава и решение на ОС на КАБ. 

8.До 31.12.2009г. КАБ се задължава да изработи документи и личен 
печат и да публикува в общия регистър на КАБ правоспособните инженери 
озеленители и ландшафни архитекти в Държавен вестник. 

9.До 31.12.2009г. инженери озеленители и ландшафни архитекти, 
регистрирани в КИИП,ползват правата си на призната проектантска 
правоспособност,съобразно издадените им документи и личен печат от 
КИИП. 

10.Инженерите озеленители и ландшафните архитекти, регистрирани 
в КИИП и преминаващи в КАБ,получават новите документи и личен печат 
от КАБ след представяне на удостоверение(по образец утвърден от УС на 
КИИП),че са върнали в Регионалната колегия,в която са членували, 
документите си и личния печат издадени от КИИП. 

 
Настоящата процедура е утвърдена на заседание на УС на КИИП на 

08.10.2009г. с протокол ......................./08.10.2009г. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НА КИИП:  
 
               инж.СТЕФАН  КИНАРЕВ 
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