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НАРЕДБА № 2 
 
 

 ЗА ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ, 
РЕГИСТРИРАНИ В КИИП 

 
 

Раздел I. ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 
 
 

Чл.1. (1) Всички лица с професионална квалификация “инженер” с придобита спе-
циалност от направленията, утвърдени в “Класификатора на областите с висше образо-
вание и професионалните направления” (ДВ, бр. 64/2002 г.) в областта “Технически нау-
ки” могат да упражняват професията “инженер- проектант” след вписването им в съот-
ветния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП): 

1. регистър на лицата с пълна проектантска правоспособност (ППП) - 
съгласно чл. 6, т.1 на ЗКАИИП; 
2. регистър на лицата с ограничена проектантска правоспособност (ОПП) - съглас-
но чл. 6, т.3 на ЗКАИИП. 

(2) (отм. 24.04.2015) 
(3) (изм. 24.04.2015) Вписаните в регистрите за правоспособност инженери, 

предоставят проектантски услуги за една или няколко отделни основни, допълнител-
ни и интердисциплинарни части от проекта в съответствие със специалността, придо-
бита във висшето училище или призната от Комисията по регистрите и УС на КИИП. 

(4) (изм. 24.04.2015) Съответствието между придобитата специалност и 
частите на проекта са посочени в информационно приложение № 1, което се актуализира 
всяка година по предложение на Комисията по регистрите, съгласува се с НПС и се прие-
ма с решение от УС. 

(5) В информационно приложение № 2 е посочен детайлизиран списък на 
частите на проекта, които са определени от нормативен акт или от възложителя. 

Чл.2. (1) (изм. 24.04.2015) В регистрите на КИИП в отделни раздели се вписват: 
 

1. (изм. 24.04.2015) проектантите, получили дипломи за висше образование с 
професионална квалификация “инженер” от акредитирани български висши училища; 

2. (изм. 24.04.2015) проектанти с професионална квалификация “инженер”, при-
добита в страна-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространс-
тво, в Швейцария и в трети страни; 

3. (изм. 24.04.2015) проектантите, които са служители в администрации на нацио-
нални и  териториални органи на изпълнителната и законодателната власт, на общините и 
на органи, които изпълняват одобряващи и съгласувателни функции. Комисията по ре-



гистрите съставя и поддържа списък на администрациите и органите, който се актуали-
зира и одобрява от УС в края на всяка година. 

4. (изм. 24.04.2015) проектантите с ОПП, които не са членове на КИИП. 
5. (нова, 24.04.2015) отписаните от регистрите проектанти; 
6. (нова, 24.04.2015) проектанти със замразено членсво, съгласно чл. 3.1. (7) от 

Устава на КИИП 

 (2) (изм. 24.04.2015) Инженерите с ОПП, които желаят да бъдат вписани в 
регистрите на проектантите с ППП, з а д ъ л ж и т е л н о  членуват в КИИП, за което пода-
ват Заявление по Образец № 3 и анкетна карта съгласно Информационно приложение 3. 

(3) (изм. 24.04.2015) Инженерите, които желаят да бъдат вписани в регистри-
те на проектантите с ОПП и желаят да бъдат членове на КИИП, подават Заявление по Об-
разец № 2 и анкетна карта съгласно Информационно приложение 3. 

(4) (отм. 24.04.2015) 
(5) (нова 24.04.2015) Инженерите, които желаят да бъдат вписани в регист-

рите за ПП на КИИП по ал. 2 и ал.3 с право да изработват основните, допълнителните и 
интердисциплинарните части на инвестиционните проекти, задължително посочват в за-
явлението за вписване в регистрите за ПП, в коя от действуващите осем професионални 
секции желаят да членуват. Всеки проектант, вписан в регистрите, може да членува само 
в една професионална секция. 

(6) (изм. 24.04.2015) При приемане на документи Регионалната колегия на 
КИИП дава регистрационен номер на кандидатите по чл. 2, ал.1, т.1 и 3 и ал. ал. 2, 3 и 4. 

(7) (изм. 24.04.2015) Инженерите, които желаят да бъдат вписани в регист-
рите на проектантите с ОПП, но не желаят да бъдат членове на КИИП, подават Заявле-
ние по Образец № 6 и анкетна карта съгласно Информационно приложение 5. 

Чл.3. (1) (изм. 24.04.2015) Инженерите, с образователно квалификационна степен 
“бакалавър”, могат да бъдат вписани в регистъра на лицата с ОПП, ако имат най-малко 
четири години проектантски стаж съвместно с проектант/и с пълна проектантска пра-
воспособност от същата специалност. Същите подават заявление Образец № 2, до УС на 
КИИП чрез регионалната колегия на КИИП, в която избират да членуват. 

(2) Инженерите, с образователно квалификационна степен “магистър”, мо-
гат да бъдат вписани в регистъра на лицата с ОПП след подаване на заявление Образец 
№ 2, до УС на КИИП чрез регионалната колегия на КИИП, в която избират да членуват. 

(3) Инженерите, които не членуват в КИИП, могат да бъдат вписани в 
регистъра на лицата с ОПП, след като подават заявление по Образец № 6 до Комисията 
по регистрите. 

(4) (изм. 24.04.2015) Инженерите по чл. 2, ал.1, т. 2 подават заявление, Об-
разец № 7 за признаване на професионална квалификация, съгласно ЗППК и за вписва-
не в регистъра на проектантите с проектантска правоспособност, съгласно Изисквания - 
Приложение 5 до Председателя на Управителния съвет на КИИП.  

(5) Проектантите с ОПП имат право до изработват самостоятелно проекти за 
обекти от V и VI категория. Категориите на обектите са в съответствие с чл. 137 от За-
кона за устройство на територията (ЗУТ). 

(6) (отм. 24.04.2015) 
(7) (изм. 24.04.2015) Проектантите с ОПП могат да участват в изработването 

на инвестиционни проекти, работни чертежи и детайли за обекти от всички категории на 



чл. 137 от ЗУТ съвместно с проектанти с ППП, които имат право да проектират същата 
част на проекта. 

Чл.4. (1) (изм. 24.04.2015) Проектанти, членове на КИИП, вписани в регистъра на 
лицата с ОПП, могат да бъдат вписани в регистъра на проектантите с ППП, ако имат проек-
тантски стаж по специалността: 

1. (изм. 24.04.2015) две години по трудов договор на длъжност проектант в орга-
низационна структура, в състава на която има проектант/и с ППП от същата специал-
ност или екип от проектанти, който извършва проектантска дейност. 

2. четири години като: 
а) проектантина свободна практика, в съответствие с §1, т. 7 от Допъл-

нителните разпоредби на ЗКАИИП; 

б) служители на  основен трудов договор по служебно или трудово пра-
воотношение на длъжност, за която се изисква образование, съответстващо на професи-
оналната квалификация и придобита специалност, съгласно чл.1 (1). 

(2) (изм. 24.04.2015) Проектантите по ал.1 подават заявление по Образец 
№ 3 до У С  н а  К И И П  ч р е з  съответната регионална колегия на КИИП, в която чле-
нуват към момента на подаване на документите; 

(3) (изм. 24.04.2015) Проектантите по чл. 2, ал.1, т. 2 кандидатстват за 
вписване след признаване на професионална квалификация като подават заявление по 
Образец № 7 до Председателя на УС на КИИП, чрез Комисията по регистрите. На същи-
те Комисията в едномесечен срок дава указания за начина за проверка на изискванията. 

             (4) (изм. 24.04.2015)  Проектантите с ППП имат всички права по чл.7, ал.7 
от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
(ЗКАИИП). 

Чл.5.  (1) Документите по чл. 12, ал. 2 от ЗКАИИП се приемат от техническите сът-
рудници към Регионалните колегии или от секретаря на Комисията по регистрите - в слу-
чаите по чл.3, ал.3 и по чл. 4, ал. 3. 

(2) Регионалните колегии и Комисията по регистрите разглеждат само 
заявления, оформени съгласно образците и с приложените редовни документи към тях: 

1. (изм. 24.04.2015) копие от документ за самоличност; 
2. (изм. 24.04.2015) копие от диплома за завършено висше образование с прило-

жението към нея; 
3. (изм. 24.04.2015) свидетелство за съдимост – оригинал, валидно към датата на 

подаването на заявлението; 
4. доказателства за проектантски стаж за лицата по чл. 3, ал.1 и за лицата по 

чл.4, ал.1. 
5. за чуждите граждани - съгласно Закона за признаване на професионалните 

квалификации - ДВ бр.13/2008 г. 

(3) За редовни доказателства за проектантски стаж се считат: 
1. (изм. 24.04.2015) копие от трудова или осигурителна книжка, удостоверение 

образец УП № 30, Декларация за проектантски стаж, подписана от проектант с пълна 
проектантска правоспособност от същата специалност или Декларация, издадена от ръ-
ководителя на регистрирано проектантско бюро, съгласно Инструкция № 5 за регистра-
ция на проектантски бюра в КИИП, която да удостоверява, че проектантът има проектан-



тски стаж: 
а) най-малко две последователни години през последните 5 години - за случаите в 

чл. 4(1), т.1; 
б) най-малко четири години през последните 10 години - за случаите в чл. 3 (1), и 

чл.4 (1), т. 2; 
2. редовно отчетено членство в КИИП.  

(4) Други доказателства за професионалните качества и придобития опит 
от кандидата: 

1. (изм. 24.04.2015) Декларация по образец, Приложение 6, подписана от: 
а) (изм. 24.04.2015) представляващите организацията или фирмата, в които 

проектантът е придобил стаж по специалността, подпечатана и подписана с мокър под-
пис и печат от проектант с ППП; 

б) (изм. 24.04.2015) постоянни партньори в съвместна проектантска дейност и 
членове на КИИП с ППП от същата специалност; 

в) постоянни партньори в съвместна дейност по чл. 229, ал. 1 на ЗУТ; 
г) правоспособни проектанти с най-малко три години членство в КИИП от желана-

та проектантска правоспособност.  
2. (изм. 24.04.2015) Списъци на проектирани обекти във фази технически и рабо-

тен проект, в които са описани наименованието на обекта, местоположението му, основ-
ните му технически параметри. Срещу всеки един от обектите се поставя индивидуалния 
печат и подписа на проектанта, с когото съвместно е работен проекта.  

3. (изм. 24.04.2015) Копия от проекти на хартиен или друг носител, които са заве-
рени с подписи и печати от кандидата, от проектанта със същата специалност, с когото е 
работил кандидата и от възложителя; 

(5) (изм. 24.04.2015) В работата си по взимане на решения за признаване 
на проектантски стаж различните комисии, възоснова на свое решение, могат да канят 
на събеседване кандидатите за уточняване и изясняване на документите и приложения-
та към тях и да извършват проверки за верността на данните информацията по чл.4, ал.3 
и ал.4. Комисиите и Управителният съвет (УС) на КИИП се ръководят от принципа за 
законосъобразност в интерес на обществото и членовете на КИИП. 

(6) (изм. 24.04.2015) Решенията на УС на КИИП за отказ се обжалват по 
реда на чл. 13, ал. 3 от ЗКАИИП. 

(7) (нова 24.04.2015) Всички приложени копия на документи се заверяват с 
подпис и „вярно с оригинала” саморъчно от кандидата пред приемащия документите.  

Чл.6. (1) Регионалната колегия или Комисията по регистрите се произнася в срок 
до един месец по заявленията за вписване в регистрите по чл.1,ал.1, като становището й 
се оформя от представителя на съответната професионална секция и председателя на 
Регионалната колегия или Председателя на комисията по регистрите. 

(1а) Заявлението, заедно с оформеното становище в оригинал се изпраща в 
Комисията по регистрите не по-късно от пет работни дни предхождащи деня на засе-
данието на КР, съгласно приет от УС график за работата на комисиите.  

(2) Комисията по регистрите проверява окончателно данните в приложени-
те към заявлението оригинални документи и при наличие на съответствие с изискванията 
на чл. 12, ал. 2 от ЗКАИИП включва лицата в списък за утвърждаване от УС на КИИП. 

(3) За всеки от случаите, за които Регионалната колегия (съответно Коми-



сията по регистрите) не се е произнесла окончателно, се уведомява УС на КИИП, който 
взима решение за вписване или за отказ от вписване в регистрите по чл. 1, ал. 1. 

(4) (изм. 24.04.2015) Комисията по регистрите изпраща на Регионалната 
колегия протокол със своите решения не по-късно от четири работни дни преди заседани-
ето на УС. 

(5) (изм. 24.04.2015) Комисията по регистрите чрез РК уведомява кандида-
та за взетото решение за вписване от УС на КИИП в законоустановения срок. Решенията 
на УС за отказ се мотивират и се изпращат на кандидата от Председателя на УС. 

(6) (изм. 24.04.2015) Комисията по регистрите вписва в съответните регист-
ри утвърдените от УС кандидати и им издава персонален печат и удостоверение за всяка 
една призната правоспособност по съответната/ите основна част/и на проектите в срок от 
един месец. 

(7) (отм. 24.04.2015) 
(8) (изм. 24.04.2015) Персоналните печати и удостоверенията по ал.6 се 

получават срещу декларация (информационно приложение 4), с която проектантът се за-
дължава да ги върне в съответната Регионална колегия или Комисията по регистрите при 
отпадане на някое от изискванията за придобиването на правоспособността. 

(8) (нова 24.04.2015)За изработване на проекти по интердисциплинарните 
части на инвестиционните проекти не се издават отделни персонални печати и удостове-
рения. 

(9) (нова 24.04.2015) Допустимостта за изработване на интердисциплинар-
ните части се вписва в удостоверението за ПП на всеки проектант, след писмено заявле-
ние за това до Комисията по регистрите и утвърждаване от УС. 

(10) (нова 24.04.2015) Всеки персонален печат да има свой индивидуален 
номер. 

Чл.7. (1) Проектантите по чл.3, ал.3 подлежат на ежегодна регистрация съгласно 
чл.9, ал.2 на ЗКАИИП като за целта заплащат такса за регистрация. 

(2) Процедурите по приемането на документите, оценката на съответствие-
то им с изискванията на ЗКАИИП и Устава на КИИП, вписването в регистъра и поддър-
жането му е услуга, чиято цена се определя от УС на КИИП в съответствие с чл.28, ал.2, 
т.3 от ЗКАИИП. 

(3) Общото събрание може да вземе решение за включване на цената на 
услугата по поддържане на регистъра или на част от нея за своите членове в рамките на 
годишния членски внос. 

Чл.8. (1) Правоспособността е валидна за всяка календарна година при редовно 
внесени годишни вноски от членовете на КИИП или такси за регистрация от проектантите 
нечленуващи в КИИП. 

(2) Проектантите,членове на КИИП, притежаващи проектантска правоспо-
собност заплащат: 

1. (изм. 24.04.2015) при вписване в регистъра само с една правоспособност - един 
годишен членски внос; 

2. (изм. 24.04.2015) при вписване в регистъра/рите с повече от една правоспособ-
ност възоснова на една диплома за висше образование - един цял годишен членски внос 
за първата и вписване по половин годишен членски внос за всяка следваща правоспо-
собност; 



3. (изм. 24.04.2015) при вписване в регистъра с повече от една правоспособност 
възоснова на различни дипломи за завършено висше образование - по един цял годишен 
членски внос за всяка една правоспособност; 

4. (отм. 24.04.2015) 
5. (отм. 24.04.2015) 
6. когато на един кандидат за член на КИИП, с решение на УС, е отказано 

членство и вписване в регистрите за проектантска правоспособност (ПП) той не зап-
лаща годишен членски внос, но встъпителната му членска вноска не се възстановява.  

(3) Проектантите, които не са членове на КИИП, но притежават ограничена 
проектантска правоспособност заплащат: 

1. (изм. 24.04.2015) при вп и с в а н е  в  р е г и с т ъ р а  з а  една правоспособност - 
една годишна такса за регистрация; 

2. (изм. 24.04.2015) при в п и с в а н е  в  р е г и ст ъ р а  з а  повече от една правоспо-
собност - по една годишна такса за регистрация за всяка правоспособност. 

(4) (изм. 24.04.2015) За лицата, които не са внесли годишните си членски 
вноски или не са заплатили таксата за регистрация при условията на чл.8, ал.2 и ал.3 на 
настоящата Наредба в срока, определен от т.3 на чл. 3.2 от Устава на КИИП Комисията 
по регистрите и УС провеждат процедура за отписването им. 

(5) Възстановяването на членството в КИИП и включването отново в 
регистрите за проектантска правоспособност става по общия ред, определен от ЗКАИИП, 
Устава на КИИП и тази Наредба. 

(6) (изм. 24.04.2015) При отписване от регистрите по чл. 6 на ЗКАИИП лице-
то се уведомява писмено от съответната Регионална колегия да върне персоналния си 
печат и удостоверението за правоспособност съгласно чл. 4.7, ал.1, т. 5 от Устава на  
КИИП. 

 (7) (нова 24.04.2015) Промяната на членството от една регионална колегия 
в друга се извършва след подаване на писмено заявление от кандидата до РК, в която 
желае да се премести. Тази РК по вътрешен служебен ред информира Комисията по ре-
гистрите и напуснатата РК. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Основни части на инвестиционните проекти по смисъла на тази наредба са: 
 1. архитектурна; 
 2. паркоустройство и благоустройство 
 3. конструктивна; 
 4. водоснабдяване и канализация; 
 5. електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инста-
лации); 
 6. топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; 
  7. газоснабдяване 
  7. транспортна(в т.ч. организация и безопасност на движението) 
 9. геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка); 
 10.технологична; 
 11.генерален план; 
 12. консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценности 
 13. геоложка и земна основа 
 
§ 2. Интердисциплинарни части на инвестиционните проекти по смисъла на тази наредба 
са: 
 1. задание за проектиране 
 2. енергийна ефективност 
 3. пожарна безопасност 
 4. план по безопасност и здраве 
 5. план за управление на строителните отпадъци 

6. интериор и обзавеждане; 
7. обща обяснителна записка; 
8. сметна документация 

 Забел.:Този параграф се допълва периодично, съобразно промените  
 
§ 3. Удостоверението за проектантска правоспособност съдържа задължително следната 
информация: 
 
 1. трите имена на инженера – проектант според личната карта или паспорта и зва-
нието „инженер” 
 2. видът на правоспособността според регистъра за ПП 
 3. регистрационния номер според регистъра за ПП 
 4. календарната година, за която важи 
 5. образователно – квалификационната степен 
 6. професионалната квалификация 

7. информация за нормативния акт на УС на КИИП за включване в регистъра за 
ПП 
 8. информация за ограничения при използване на ПП съгласно действащи норма-
тивни документи 
 9. основните части на инвестиционния проект, които има право да разработва 
 10. интердисциплинарните части на инвестиционните проекти, които има право да 
разработва  
 11. името и подписът на председателя на регионалната колегия на КИИП и печата 
на регионалната колегия, в която проектанта членува 
 12. името и подписът на председателя на комисията по регистрите на КИИП 
 13. името и подписът на председателя на УС на КИИП и печата на КИИП 
 14. наименованието и запазения знак на КИИП 
  
 
§ 4.Персоналният печат за проектантска правоспособност съдържа задължително след-
ната информация: 
 
 1. трите имена на инженера – проектант според личната карта или паспорта и зва-
нието „инженер” 
 2. видът на правоспособността според регистъра за ПП 



 3. регистрационния номер според регистъра за ПП 
 4. абревиатурата на името на професионалната секция, в която проектанта члену-
ва 
 5. свободно означено место за дата и подпис 
 6. текст: ”важи с валидно удостоверение за ППП за текущата година”, в случай, че 
проектанта притежава ППП 

7. текст: ”важи с удостоверението за ОПП за годината”, в случай, че проектанта 
притежава ОПП 
 8. текст: „Части на проекта: по удостоверение за ПП“  
 9. наименованието и запазения знак на КИИП 
 
§5. Съгласно Устава на КИИП:  
 1. (изм. на 31.03.2013 г.) “Проектантски стаж” е времето, през което лицето е уп-
ражнявало дейност като инженер-проектант в “инвестиционно проектиране” и “устройст-
веното планиране”, което се доказва в съответствие с изискванията на Наредба за про-
ектантската правоспособност.  
 2. “Проектантско бюро” по смисъла на този Устав е всяка организационна струк-
тура, вписана в регистъра на КИИП по чл. 8 на ЗКАИИП от проектант или екип от проек-
танти, която извършва проектантска дейност 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 

§1. Тази наредба се издава на основание чл. 4.2 от Устава на КИИП и чл. 142, ал. 
8 от ЗУТ и е приета от Общото събрание на КИИП, проведено на 
01.05.2004 г. 

§2. Изменения, допълнения и указания по прилагането на Наредбата се правят от 
УС на КИИП. 

§3. В раздел II на Наредбата са направени изменения и допълнения 
приети от УС на КИИП с протокол № 37 / 20.06.2007 год. 

§4. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС 
на КИИП с протокол № 43/25.01.2008 год. 

§5. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС 
на КИИП с протокол № 47/24.04.2008 год. 

§6. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС 
на КИИП с протокол № 51/09.10.2008 год. 

§7. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС 
на КИИП с протокол № 96/22.02.2013 год. 

  §8. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС на КИИП с  
Протокол №119/24.04.2015 год. 

§9. Наредбата, съгласно решение прието от УС на КИИП с Протокол 
№127/26.02.2016 год., се разделя на две отделни части: част 1 – засягаща проектантска-
та правоспособност и част 2 -  засягаща Техническия контрол 

 



 


