
 
1 

 

ПРОТОКОЛ № 102 
от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.09.2013 г. 

 
Днес, 27.09.2013 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на ЦО на КИИП се 

проведе заседание на УС на КИИП. 
 

ПРИСЪСТВАХА 39 от 41 членове на КИИП: 
 

1. Инж. Стефан Кинарев     Председател УС 
2. Инж. Никола Цветков     Зам. председател 
3. Инж. Иван Каралеев     Гл. секретар 
4. Инж. Пламен Попов     Председател НПС „КСС” 
5. Инж. Тодор Ангелов     Представител НПС „ТСТС” 
6. Инж. Балчо Балчев      Председател НПС „ВС” 
7. Инж. Мария Попова     Председател НПС „ЕАСТ” 
8. Инж. Николай Главинчев     Представител НПС „ГПГ” 
9. Инж. Анелия Райчева     Представител НПС „ТЕХ” 
10. Инж. Нейко Нейков      Представител НПС „МДГ” 
11. Инж. Ивайло Банов      Председател НПС „ОВКХТ” 
12. Инж. Цветко Тужаров     Председател „КС” 
13. Инж. Серафим Александров    Председател „КДП” 
14. Инж. Жулиета Кацарска    РК Благоевград 
15. Инж. Станислав Койчев     РК Бургас   
16. Инж. Стела Кирова      РК В.Търново 
17. Инж. Веселин Колев     РК Враца 
18. Инж. Богомил Белчев     РК Габрово 
19. Инж. Кольо Атанасов     РК Добрич 
20. Инж. Мария Кирилова     РК Кюстендил 
21. Инж. Любен Бостанджиев     РК Кърджали 
22. Инж. Радослав Парашкевов    РК Ловеч 
23. Инж. Иван Когиев      РК Монтана 
24. Инж. Тодор Енев      РК Пазарджик 
25. Инж. Калин Рангелов     РК Перник 
26. Инж. Живко Иванов     РК Плевен 
27. Инж. Марин Младенов     РК Пловдив 
28. Инж. Данислав Дочев    РК Разград 
29. Инж. Александър Александров    РК Русе 
30. Инж. Георги Аврамов     РК Силистра 
31. Инж. Ирена Аврамова     РК Сливен 
32. Инж. Иван Стоянов      РК Смолян 
33. Инж. Стоян Колев      РК Ст. Загора 
34. Инж. Георги Кордов     РК София-град 
35. Инж. Константин Проданов   РК София-област 
36. Инж. Тодорка Димитрова     РК Търговище 
37. Инж. Боян Тодоров      РК Шумен 
38. Инж. Станислав Видев     РК Хасково 
39. Инж. Пейчо Пейчев     РК Ямбол 

 
По време на заседанието се направи аудио запис. Дискът със записа е 

неразделна част от този протокол. 
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ДНЕВЕН РЕД на заседанието: 
 

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. И. Каралеев. 

2. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол относно 
вписване в списъка на лицата, упражняващи технически контрол по част 
„Конструктивна” на инвестиционните проекти. Докладва инж. Н. Николов. 

3. Информация за проведеното на 11.09.2013 г. в Народното събрание съвместно 
заседание на представители на КИИП с Комисията по инвестиционно 
проектиране относно внесените законопроекти за изменение и допълнение на 
Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за обществените поръчки. 
Материалите са публикувани на електронната страница на КИИП на посочените 
линкове: 
http://www.kiip.bg/documents/info_ministar/Prilojenie_5_Predlozhenie%20KIIP_zop.pdf    
http://www.kiip.bg/documents/info_ministar/Prilojenie_5a_Motivi%20MS_ZOP.pdf   
http://www.kiip.bg/documents/info_ministar/Prilojenie_6_Stanovishte%20KIIP_Zakon%20Kadastar.pdf  
Докладва инж. Ст. Кинарев. 

4. Информация за проведения на 11 и 12 септември 2013 г. в ЦО на КИИП курс на 
обучение по Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали. Докладва инж. Ст. Кинарев. 

5. Информация за проведените до момента курсове на обучение по пожарна 
безопасност (ПБ), съгласно Наредба № Iз-1971.  Докладва инж. Каралеев. 

6. Приемане решение за сключване на Спогодба за взаимно признаване на 
проектантска правоспособност между Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране и Камарата на оправомощените архитекти и 
оправомощените инженери на Република Македония. Докладва инж. Ст. 
Кинарев. 

7. Информация относно започнатите  процедури по проучване закупуване на офис 
от РК Стара Загора и ремонт на офиса на РК Ямбол. Докладват  инж. П. Пейчев 
и инж. Ст. Колев. 

8. Запознаване с проектосъстава на Комисията за връчване на награди на членове 
на КИИП по случай 10-годишния юбилей на Камарата, предложен от 
председателите на НПС на заседание, проведено на 18.09.2013 г. Гласуване 
съставът на Комисията. Докладва инж. Ст. Кинарев.  

9. Информация на Председателя на НПС КСС относно организацията и етапите на 
подготовка по провеждане на 17 и 18 октомври конференция на тема 
„Проектиране съгласно конструктивна система „ЕВРОКОДОВЕ” в българската 
строителна практика”. Определяне на срокове и отговорник за изпълнение на 
решението на УС от 26.07.2013г. “УС приема да се разпратят покани до 
участниците и да се афишира мероприятието”.  Докладва инж. Пл. Попов. 

10. Информация на Председателите на Регионалните колегии за броя на 
изпратените писма към нередовно отчетените за 2013 г. членове на КИИП, броя 
на подадените заявления за отписване от регистрите на КИИП и броя на 
подадените в срок заявления за възстановяване на членство. Докладват инж. 
Каралеев и председателите на РК. 

11. Предложение на КДП за дисциплинарно наказание на инж. Стоян Иванов Бонев 
съгласно решение, прието на заседание на Комисията на 12.09.2013 г. Докладва 
инж. С. Александров. 

12. Обсъждане, направено на заседание на УС от 28.06.2013 г., на предложение за 
намаляване броя на делегатите на ОС на КИИП чрез промяна на цифровата 
квота от 1:25 на 1:40. Докладва инж. Ст. Кинарев. 
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13. Във връзка с решение на УС от 28.06.2013 г. за промяна на Наредба № 2 за 
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, 
определяне на краен срок, до който професионалните секции и регионалните 
колегии да изпращат обобщените предложения от своите членове. Докладва 
инж. Ст. Кинарев. 

14. Определяне краен срок за изпращане в ЦО на КИИП оформени съгласно 
изпратените изисквания табла за виртуалната изложба на проекти по случай 10-
годишния юбилей на Камарата. Примери на готови табла могат да се видят на 
посочения линк: 
 http://www.kiip.bg/a/region/co/nav/current/type/1/item/1280. 
Докладва инж. Ст. Кинарев. 

15. Запознаване с проекта за Рамкови параметри на международна конференция 
“Устойчиво строителство – отговорност на инженерната общност за съхранение 
на природата”, мероприятие в рамките на честване юбилей “10 години КИИП”, 
28 март 2014 г. Докладва инж. Ст. Кинарев. 

16. Информация от СК Прециз за: 
 Разпределение по банки на сумите по депозитни сметки на КИИП в 

рамките на гарантирания от закона депозит. 
 Финансовото състояние  на ЦО на КИИП към 31.08.2013 г. 

Докладва инж. Витанова. 
17. Обсъждане на постъпило предложение за промяна на размера на 

възнаграждението на членове на КИИП за участие в работата на комисиите. 
Докладва инж. Ст. Кинарев. 

18. Информация за предприетите действия по изпълнение решението на ОС на 
КИИП от 30 и 31 март 2013 г. относно ограничаване мандата на председателите 
на РК: “ОС задължава РК - Русе и РК - Варна в тримесечен срок от провеждане 
на събранието да приведат в съответствие с Устава и Закона мандатността на 
председателите.” 
Докладва инж. Ст. Кинарев 

19. Разни. 
 

Освен представителите с пълномощни, които са били проверени, на УС са 
поканени и присъстват инж. Блашко Димитров, председател на Камарата на 
оправомощените архитекти и оправомощените инженери на Република Македония и 
проф. Миле Димитровски, зам. председател на същата, във връзка с точка 6 от дневния 
ред. Предлага се въпросната точка да се измести първа в дневния ред. 

Инж. Тодор Ангелов е входирал предложение в 10-дневния срок и предлага 
вместо в точка 19 Разни, предложението да бъде добавено към дневния ред, защото в 
точка Разни не може да се гласува. Контрааргумент е, че по предложението има спорни 
моменти и ще се изгуби време, затова се предлага да остане в точка Разни. 
 
Гласуване на дневния ред във вида, в който е представен с разглеждане на точка 6 
приоритетно: 

 “ЗА” - 30 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

Решение: дневният ред се приема. 
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По т. VІ от дневния ред докладва инж. Ст. Кинарев: 
 
VІ.  Приемане решение за сключване на Спогодба за взаимно признаване 

на проектантска правоспособност между Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране и Камарата на оправомощените архитекти и 

оправомощените инженери на Република Македония 
 
На 29.07.2013 г. се е провела предварителна среща между ръководствата на 

двете организации. Постигнато е споразумение всяка от страните да подготвя 
документите на своите членове, които ще оперират в другата държава, съгласно своите 
действащи правила. Камарата на другата държава се доверява на становището на 
първата. Документите следва да са преведени, но единствено удостоверението за 
проектантска правоспособност е необходимо да е нотариално заверен. Кандидатурите 
ще преминат през разглеждане от Комисиите и гласуване на УС. Обжалването може да 
се извършва по съдебен ред, но и чрез съдействието на съответната Камара. Тъй като 
въпросът касае тръжни процедури, то македонската камара на базата на 
предварителния протокол от срещата, разписан на 29.07.2013 г., вече е признала 
правоспособността на български инженери, действащи на територията на Република 
Македония. Този протокол следва да влезе в нормативна рамка чрез подписването на 
Спогодба. При подготовката й са взети под внимание: 

 Нормативната уредба за КИИП; 
 Законът за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране; 
 Законът за устройство на територията; 
 Законът за признаване на професионалните квалификации; 
 Уставът на КИИП; 
 Наредба № 2 за проектантската правоспособност; 
 Спогодбата между Република България и Република Македония за 

взаимно признаване на всички документи от средни и висши училища; 
 Закон за строителството на Република Македония и други. 

Направен е юридически анализ на нормативни документи и на тази база е 
изготвена Спогодбата. 

Инж. Димитров, председател на Камарата на оправомощените архитекти и 
оправомощените инженери на Република Македония, сподели, че целта на Спогодбата 
е да се намалят административните процедурите и да се обезпечи безпроблемна работа 
на инженерните кадри от двете страни. Той добави, че в Република Македония е дадена 
проектантска правоспособност на 203 чуждестранни инженери, като 32 от тях са от 
България. Стремежът на македонската камара е процедурата по признаване на 
правоспособност да бъде завършена за най-много 7 дни.   

На срещата между представителите на двете организации са били засегнати и 
други въпроси, които са проблем и за двете страни, като квалификационните 
характеристики, дипломите за висше образование, цените при търгове и други.  

УС на КИИП изразява принципно съгласие да бъде подписана Спогодба за 
взаимно признаване на проектантската правоспособност между двете камари в 
срок до 24.10.2013 г., като упълномощава инж. Стефан Кинарев да подпише тази 
Спогодба от страна на КИИП. Съгласява се всяка от камарите да посочи лице за 
контакти, към което заинтересованите членове да могат да се обърнат: 

 “ЗА” - 31 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 
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Решение: УС приема принципно становище да бъде подписана спогодба за 
взаимно признаване на проектантската правоспособност между двете камари. УС  
упълномощава инж. Ст. Кинарев да я подпише в срок до 24.10.2013 г. УС се 
съгласява всяка от камарите да посочи лице за контакти, към което 
заинтересованите членове да се обръщат във връзка с прилагането на Спогодбата. 
 
 
 
По т. І Докладва инж. И. Каралеев: 
 
І. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП относно 

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

 
 Общият брой на подадените заявления за вписване на кандидати в регистрите на 
КИИП за проектантска правоспособност, които са разгледани от Комисия по 
регистрите, са 180, в т.ч. и заявленията за пожарна безопасност. Постъпило е 
предложение от НПС Технологии, от секция ЕАСТ, от РК София-град и множество 
запитвания във връзка с издаване на удостоверенията за пожарна безопасност. Във 
връзка с приетия на предходния УС вид на удостоверенията се установяват проблеми в 
практиката. Основната аргументация е свързана с това, че органите на общинската 
администрация постановяват откази по проекти, в случай че на удостоверението за 
пожарна безопасност не е уточнено “пълна” или “ограничена” е тя. 

До края на август 2013 г. допълнителните материали, които са свързани с 
пожарната безопасност и измененията на наредба Iз - 1971 не са излезли. До края на 
месец август излязоха новите изисквания по тази наредба. Обнародвани са в ДВ и са на 
сайта на КИИП. Обсъжданията и изискванията за издаването на удостоверенията по 
пожарна безопасност са съгласувани с изискванията на наредбата, публикувани в ДВ.  

Комисията по регистрите застава на позицията удостоверенията да са във вид, в 
който са били преди предходното заседание на УС, а именно да се изброяват всички 
специалности и маркиран в черно да се показва редът от специалността, която 
проектантите искат или ако отговарят на съответното условие да им се включва и 
последният ред – “техническа записка и графични материали” и съответните печати, 
които са свързани с издаването на такива удостоверения. Председателят на КИИП също 
застана зад това становище, като се позова на писмото на МРРБ, че “за разработката на 
част пожарна безопасност не се изисква специална професионална квалификация”. 

Инж. Балчо Балчев: „не може комисията по регистрите да вписва квалификация 
пълна проектантска и ограничена проектантска на инженерите, които имат диплома, 
различна от “диплома за завършено еди какво си квалифицирано учебно заведение – 
инженер по аварийна и пожарна безопасност”. Този член, който вкарвате противоречи 
на чл. 229 на ЗУТ и подлежим на санкция отвсякъде по този член. Няма нищо лошо в 
решението, което взехме на предното заседание.  Ние ще издадем на всички колеги 
удостоверения за проектантска правоспособност, което е неразделна част от 
удостоверението му за пълна или ограничена проектантска правоспособност, което той 
притежава. Това можем, имаме право и това правим. Но защо връщаме на всяко 
заседание “искаме на нашето удостоверение да пише пълна проектантска ...” Е не може, 
на първото удостоверение, което лицето притежава си пише каква му е проектантската. 
Текстът и това удостоверение, което гласувахме на предното заседание не обижда 
никого с нищо. Просто си пише, че настоящото удостоверение е валидно заедно с 
удостоверението на лицето, което то притежава по първата си специалност. Какво 
искаме ние, какво желаем да направим като УС. Да впишем тук, че е пълна, на какъв 
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критерий ... по коя диплома присъждаме по дипломата за електроинженер или по 
дипломата за завършил специализирано учебно заведение със степен магистър. Моля 
да ме разберете правилно. Аз не искам на никого да преча да си получи проектантската 
правоспособност. Затова се казва правоспособност да извършваш дадена услуга. Ние 
срещу курса точно това издаваме. Не можем да противоречим на член от закони  да си 
пишем в документите неща. Аз поставих въпроса, защото в документите, които се 
попълват в комисия по регистрите графата пълна или ограничена стои празна. Да, 
давам право на всеки, който си е завършил курса да си получи проектантска 
правоспособност, но без да я определяме, ние как ще я впишем в регистър пълна 
проектантска.” 

За ППП има 122 броя заявления, за ОПП са 58. Общо предложени на УС за 
вписване в регистъра са 180 броя.  
 
Разглеждане на Таблица ППП: 
От РК Велико Търново са внесени допълнителни уточнения за инж. Маруся 
Константинова Косева-Йовчева. Председателят на РК В.Търново инж. Стела Кирова 
сподели, че през 2011 година на кандидатката е отказана ППП и през 2013 г. 
преписката се води без участието на РК В.Търново. 

 
Дава се предложение всички допълнителни материали, които централната 

комисия изисква от кандидатите, да се изискват чрез регионалната колегия.  
  “ЗА” – 29  
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Решение: УС приема всички допълнителни материали, които централната 
комисия изисква от кандидатите, да се изискват чрез регионалната колегия.  
 

Разглеждането на кандидатурата на инж. Маруся Косева-Йовчева остава за 
следващия път: 

  “ЗА” – 31 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Решение: УС отлага разглеждането на кандидатурата на инж. Маруся 
Константинова Косева-Йовчева за следващия УС, като следва да се приложи 
гласуваната процедура.  
 

В таблицата са поставени предложенията за пожарната безопасност - ППП и 
ОПП: всички кандидати за ППП, които отговарят на изискванията и са представили  
проекти бяха предложени за проектантска правоспособност. В протокола е налице 
помощно разглеждане към Водно строителство, където са представени документите по 
пожарна безопасност. Съдействие са оказали колеги от секция Технологии, секция 
КСС, секция ЕАСТ, като секция Технологии предложи допълнително да участват и да 
оказват съдействие и колеги от секция ОВКХТТГ.   

Разглеждането на отделните материали, които са предоставени за удостоверения 
да се разглеждат от секциите.  

Спорен бе и въпросът какъв да бъде тестът на клеймото на печатите. Инж. Ст. 
Кинарев се ангажира да предложи текста.  

Приема се удостоверенията, които КИИП издава, да са във вида от 
септември миналата година до предишния УС при спазване на съответните 
изисквания: тези, които са за съответната част - в тях да се отбелязва съответната 
част, която ще изпълнява инженерът, маркирана в черно (bold); за всички 
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останали кандидати, които кандидатстват и за техническа записка, да се издава 
удостоверение за ППП или ОПП, в зависимост от това, дали кандидатът е 
изпълнявал проекти от 4-та и по-висока категория и дали е завършил курс: 

  “ЗА” – 23 
 “ПРОТИВ” - 2 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9 

Решение: УС прие КИИП да издава удостоверения във вида от септември 
миналата година до предишния УС. В удостоверенията за съответната част да се 
отбелязва съответната част, която ще изпълнява инженерът, маркирана в черно 
(bold); на кандидатите и за техническа записка, да се издава удостоверение за 
ППП или ОПП, в зависимост от това, дали са изпълнявали проекти от 4-та и по-
висока категория и дали са завършили курса по Пожарна и аварийна безопасност. 
 
Разглеждане на таблица 1.1.: 
Предложенията за ППП, включително и предложенията за пожарна безопасност: 
Прибавя се още един кандидат към таблицата – инж. Цветан Любенов Станински 
- № 5645 от Благоевград, който след заседанието на Комисия по регистрите е 
добавил изисканите допълнително документи, а именно липсващ печат на 
документите по проектите за 4-та и над 4-та категория: 

  “ЗА” – 28 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

Решение: УС приема кандидатите, вписани в таблица 1.1. за публикуване 
регистрите на КИИП за ППП, в т.ч. кандидатът инж. Цветан Любенов Станински 
- № 5645 от Благоевград. 
 

Уточнено е, че за кандидатите по пожарна безопасност от предишния протокол 
ще се процедира по същия начин. 
 
Разглеждане на таблица 1.2.: 
Постъпили са 55 заявления за вписване в регистрите на КИИП за ОПП и толкова 
са в таблицата. 18 от тях са без членство в КИИП. Към таблицата се прибавя 
Сезгин Фикретов Ниазиев от град Шумен № 39047, който е поискал ППП, без да 
има ОПП, издава му се ОПП, подал е заявление да това: 

 “ЗА” – 28 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Решение: УС приема за вписване в регистрите на КИИП за ОПП публикуваните в 
таблица 1.2, в т.ч. Сезгин Фикретов Ниазиев от град Шумен № 39047.  
 
Таблица 1.3. Откази: 
1. Инж. Аспарух Христов Славов, 41918, София-град. При проверка на дипломите за 
бакалавър и магистър е установено, че са от различни професионални направления – 
бакалавър Енергетика и магистър Топлотехника. Не е предоставена академична справка 
за държани приравнителни изпити. Друг проблем е, че едната диплома е издадена от 
Пловдивския университет по хранително-вкусова промишленост, който не е 
акредитиран в направление “Технически науки”. 
Предлага се отказ на инж. Аспарух Христов Славов, 41918, София-град: 

 “ЗА” – 27 
 “ПРОТИВ” - 0 



 
8 

 

 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 
Решение: УС постанови отказ за вписване на инж. Аспарух Христов Славов, 
41918, София-град в регистрите на КИИП за ОПП. 
 
2. Предлага се да се постанови отказ на инж. Иван Давидов Иванов, 41923, София-
град. Същият е бакалавър - електроинженер, Енергетика и електрообзавеждане. Има 
завършена магистратура Топлотехника. Не отговаря на изискванията за хорариум и 
дисциплини, включени в квалификационната характеристика на секция ОВКХТ: 

 “ЗА” – 25 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 

Решение: УС постановява отказ на инж. Иван Давидов Иванов, 41923, София-
град. 
 
3. Предложение за отказ на инж. Мария Славеева Семерджиева, РК Кърджали, ОВКХТ, 
с аргумент, че няма 2 години трудов стаж като проектант с ОПП. Дадено й е ОПП през 
март 2012 година.  
Гласува се отказ за вписване на инж. Мария Славеева Семерджиева, РК 
Кърджали, ОВКХТ: 

  “ЗА” – 28 
 “ПРОТИВ” - 1 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

Решение: УС постановява отказ за вписване на инж. Мария Славеева 
Семерджиева в регистрите на КИИП за ППП. 
 
4. Обсъждане на предложение за вписване на инж. Димо Димитров Киров, 36072, 
Стара Загора в регистрите за ОПП по част “Технологии”. Роден е през 1928 година. 
Завършва МГУ Минна електро механика, минен инженер по електро механика. През 
2011 г., получава ОПП по част Електрическа. В момента не иска тази част, иска част 
Технология Т07 – Машиностроене и уредостроене. Работил е като механик и главен 
механик. В момента е главен инженер в проектантски отдел на Минпроект Раднево. И е 
най-големият конструктор на всички машини.  
Гласува се ОПП по част Технологии: 

  “ЗА” – 27 
 “ПРОТИВ” - 3 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 

Решение: УС взема решение за вписване на инж. Димо Димитров Киров, 36072, 
Стара Загора в регистрите за ОПП по част “ТЕХНОЛОГИЯ НА 
МАШИНОСТРОЕНЕТО И УРЕДОСТРОЕНЕТО”. 
 
Разглеждане на таблица 2: заявления за проектантски бюра: 
 

Постъпили са заявления от 4 проектантски бюра, които отговарят на 
изискванията за вписване: 

  “ЗА” – 28 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

Решение: УС приема вписване на 4 проектантски бюра. 
 
Разглеждане на таблица 3: 
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Подадени са заявления и УС възстановява членство на 8 кандидата.  

  “ЗА” – 28 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

Решение: УС приема възстановяване на членство на 8 кандидата. 
 

Постъпило е заявление от Тодор Ангелов – член на Камара на архитектите в 
България КАБ за издаване на удостоверение от КИИП за пожарна безопасност. Това не 
може да се изпълни. 
 
Докладва инж. Н. Николов 
 
ІІ. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол относно 

вписване в списъка на лицата, упражняващи технически контрол по част 
„Конструктивна” на инвестиционните проекти.  

 
Кандидатите за вписване в списъка на лицата, упражняващи технически 

контрол са 21 и Комисията предлага вписване на всички: 
 “ЗА” – 30 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

Решение: УС приема за вписване в списъка на лицата, упражняващи технически 
контрол 21 кандидата. 
 
 
 
Докладва инж. Ст. Кинарев: 
 
ІІІ. Информация за проведеното на 11.09.2013 г. в Народното събрание съвместно 

заседание на представители на КИИП с Комисията по инвестиционно 
проектиране относно внесените законопроекти за изменение и допълнение на 
Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за обществените поръчки. 

 
Обсъдено е изменение на Закона за обществените поръчки. Икономическото и 

юридическото лоби се борят в Закона за обществените поръчки да не влизат други 
освен юристи и икономисти. КИИП защитава теза, че във всички комисии по 
обществените поръчки поне 30 % от членовете следва да имат квалификация не по-
различна от квалификацията, която се изисква от участниците в тръжната процедура. 
Засега това предложение не се приема. Постигнато е съгласие от Закона за 
обществените поръчки проектирането и строителството да бъдат извадени като две 
отделни наредби. В момента се работи. 

По отношение на Закона за кадастъра и имотния регистър има постигнато 
съгласие по техническите въпроси. Не могат да се сближат изискванията за 
проектантската правоспособност с Камарата на инженерите по геодезия. Те искат 
тяхната правоспособност да се признава и за проектантска. На този етап КИИП не се 
съгласява. Също така е обещано 75 % от парите, постъпващи от такси към Кадастъра да 
остават там с цел развитите.   

Предвижда се нов ЗУТ, като той основно да се придържа към текстовете на 
аналогичния закон в Германия. Камарата на строителите финансира превода на закона. 
Засега не е готов. 
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Докладва инж. Ст. Кинарев: 
 

ІV. Информация за проведения на 11 и 12 септември 2013 г. в ЦО на КИИП 
курс на обучение по Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали.  
 

Новата наредба за рециклирането на строителните отпадъци засяга проектанти, 
надзорници, строители, общини и всички. Един от основните разработчици от екипа е 
доц. Захариева. КИИП я помоли да направи учебна програма и курс. Вече се провежда 
курсът, прави се тест и се издава удостоверение. Председателят на КИИП води 
разговори с Министъра за това да не се иска проектантска правоспособност, а на базата 
на документа от този курс самият проектант в зависимост от това какво се разрушава и 
какво отива на оптимизиране, да има правото да работи и в това направление. Като 
бюджет за курса са отделени 2000 – 2500 лева и са разбити на 10 части, за да е по-
евтино участието. Прави се опит да се организира такъв курс и със служителите от 
общините, които ще заверяват такива проекти. Програмата ще е на сайта на КИИП. 
 
 
 
Докладва инж. Каралеев: 
 

V. Информация за проведените до момента курсове на обучение по пожарна 
безопасност (ПБ), съгласно Наредба № Iз-1971.   

 
Проведени са 10 курса, 718 инженери и архитекти са присъствали. Следващият 

предвиден курс е на 17 и 18 октомври в Плевен, съвместява се и с колегии от съседните 
региони. След това в Пловдив, вероятно на 28 и 29 октомври, след уточнение с 
преподавателите. През ноември в град София. Преподавателите са външни за КИИП 
експерти по пожарна безопасност: инж. Драгомир Велков, инж. Радомир Радев, инж. 
Георги Грозданов и  преподаватели от КИИП - инж. Марин Младенов, инж. Михаил 
Толев и инж. Ирена Колева. Всички участници, завършили курса и преминали тест, 
който се оценява от инж. Драгомир Велков и инж. Радомир Радев, и се издава 
съответно удостоверение за успешно завършен курс. 

 
 
Докладват инж. П. Пейчев и инж. Ст. Колев: 
 
VІІ. Информация относно започнатите  процедури по проучване за закупуване на 

офис от РК Стара Загора и ремонт на офиса на РК Ямбол. 
 

Представи се остойностена сметка за ремонт на офис на РК Ямбол за 32 000 лв. с 
ДДС. Предвидени са в бюджета 2000 лв. за ремонт, спестени пари през годината са 
5000 лева. Необходими средства 25 000 лв. Отправя се молба към УС да се отпуснат 25 
000 лв., които да се връщат за 5 години по 5 000 лв. годишно.  
Връща се за доразглеждане от секция КСС и адвокат Роси Даскалова за преценка на 
идеалните части и оценка на ремонта.  
По отношение на закупуването на имот от РК Стара Загора е гласувано стартиране на 
процедура по проучване. Решението ще се взема на Общото събрание.  
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VІІІ. Запознаване с проектосъстава на Комисията за връчване на награди на 
членове на КИИП по случай 10 -годишния юбилей на  Камарата, предложен от 
председателите на НПС на заседание, проведено на 18.09.2013 г. Гласуване 

съставът на Комисията. Докладва: инж. Ст. Кинарев. 
 
За председател е избран инж. Ст. Кинарев на миналия УС. Комисията е в състав: от 
НПС ТСТС -инж. Асен Попадийски, от НПС ЕАСТ - инж. Мария Попова, от НПС КСС 
- инж. Пламен Попов, от НПС ОВКХТТГ инж. Ивайло Банов, от НПС ТЕХ - инж. 
Анелия Райчева, от НПС ВС – инж. Гергана Йорданова, от НПС МДГ – инж. Валентин 
Семерджиев,  от НПС ГПГ – инж. Тодор Костадинов. 

Приемане на Комисия по връчване на награди по случай 10 -годишния 
юбилей на  Камарата: 

  “ЗА” – 30 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Решение: УС приема състава на Комисията по връчване на награди по случай 10 -
годишния юбилей на  Камарата 
 

Предлага се след предварително проучване да се връчат следните награди:  
 правителствена награда на проф. Карамански посмъртно. Следва проучване как 

да стане това. 
 регионалните колегии да предложат членове с особени заслуги при изграждане 

на регионалната структура за почетни граждани.  
 почетни плакети за институции: КАБ, УАСГ, Технически университет и други и 

за физически лица – проектанти, членове на КИИП. 
 юбилеен медал за заслуги към КИИП по предложение на регионалните колегии 

за членове, които са положили основите на камарата. 
 юбилейна грамота по предложения на регионалните колегии. 
 значки за всички делегати и гости на Общото събрание, като ще се поръчат 

повече за събранията на колегиите. 
Направена е разбивка на финансовата част, като общата сума е около 2500 – 

2600 лв. Следва да се сформира Комисията и да се обяви, че се събира информацията. 
Срокът за събиране на информацията е до края на годината. През януари се преглеждат 
кандидатурите и УС взема решение на кого ще се връчват и какви награди.  
Гласува се лимит на бюджета на Комисията в размер на 5000 лв. 

 “ЗА” – 30 
 “ПРОТИВ” - 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Решение: УС приема лимит на бюджета на Комисията в размер на 5000 лв. 
 

Във връзка с 10-годишнината се издава сборник под ръководството на инж. 
Каралеев. От този момент до Общото събрание ще бъдат публикувани в електронното 
списание на КИИП статии във връзка с 10-годишнината. Приканват се председателите 
на РК да поканят бивши ръководства, председатели и други членове, които са били при 
основаването на камарата с цел да напишат материали за публикуване. В някои 
специализирани издания ще бъдат публикувани материали също. 

Като девиз на събитието се предлага “Единни и знаещи – проектираме бъдещето 
на България!”. 
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Докладват: инж. Каралеев и председателите на РК: 
 

ІХ. Информация на Председателите на Регионалните колегии за броя на 
изпратените писма към нередовно отчетените за 2013 г. членове на КИИП, 

броя на подадените заявления за отписване от регистрите на КИИП и броя на 
подадените в срок заявления за възстановяване на членство.  

 
В ЦО на КИИП е постъпила недостатъчна информация - от РК Благоевград, от 

РК Враца, от РК Перник, от РК Разград, от РК Хасково, от РК Пазарджик и от РК Русе. 
Отправя се молба към останалите РК да подадат информация. Ако срещат трудности 
при класифицирането, следва да подадат искане за проверка в регистрите към ЦУ. 

  
 
Докладва проф. д-р инж. Йордан Милев: 
 
Х. Информация на Председателя на НПС КСС относно организацията и етапите 

на подготовка по провеждане на 17 и 18 октомври конференция на тема 
„Проектиране съгласно конструктивна система „ЕВРОКОДОВЕ” в българската 
строителна практика”. Определяне на срокове и отговорник за изпълнение на 

решението на УС от 26.07.2013г.:”УС приема да се разпратят покани до 
участниците и да се афишира мероприятието”.   

5:11:00 

Мероприятието се отлага за 7 и 8 ноември поради трудности по отношение на 
съгласуване с чуждестранните лектори. Това са лектори от страни, където се прилагат 
еврокодовете, а и хора, които са писали съответни части от еврокодовете. Програмата 
на събитието е окончателна и инж. Кинарев ще я препрати, както и поканите. Лектори 
са: инж. Силвия Димова, която работи в Joint Research Center в Италия и отговаря за 
внедряването на еврокодовете във всички европейски страни. Мястото на провеждане е 
аула максима на УАСГ. Лекторите ще се опитат да направят анализ на еврокодовете и 
паралел с действащите български норми, ще се дадат примери от практиката. 
Презентациите ще бъдат качени на сайта. 

Чуждестранните лектори ще са интересни: проф. F. Mazzolani е водещ в 
световен мащаб в областта на стоманените конструкции. На базата на негови 
разработки са правени всички части на еврокод 8 и еврокод 3. Професор P. Fajfar е 
също име при  стоманобетонните конструкции; проф. L.Calado от Португалия отговаря 
за внедряването на еврокодовете в Португалия и е експерт по еврокод 3 и 4. Това са 
хора от кухнята, на които могат да бъдат зададени въпроси.  

 
 
Докладва инж. С. Александров: 
 

ХІ. Предложение на КДП за дисциплинарно наказание на инж. Стоян Иванов 
Бонев, съгласно решение, прието на заседание на Комисията на 12.09.2013 г.  

 
КДП потвърждава становището на РК Разград, че 2 от обектите от списъка на 

инж. Бонев не са проектирани от него и това е опит за подвеждане на Комисията по 
регистрите. КДП предлага на УС на КИИП следното наказание: да се отнеме правото 
на инж. Стоян Бонев да кандидатства за ППП за вписване в регистрите на КИИП в 
рамките на 1 година.  

Адвокат Даскалова обяснява, че такова наказание не е предвидено в 
законодателството. Според нея формулировката на нарушението също не е изпипана. 
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Срокът УС да вземе решение за наказанието е 3-месечен от датата на решението на 
КДП. Въпросът остава за допълнително проучване. 

 
 
Докладва  инж. Ст. Кинарев: 
 
ХІІ. Обсъждане, направено на заседание на УС от 28.06.2013 г., на предложение за 
намаляване броя на делегатите на ОС на КИИП чрез промяна на цифровата квота 

от 1:25 на 1:40.  
 
Дава се срок до една седмица преди следващия УС да се изпратят предложения от РК. 
 
 
Докладва  инж. Ст. Кинарев: 
 
ХІІІ. Във връзка с решение на УС от 28.06.2013 г. за промяна на Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, 
определяне на краен срок, до който професионалните секции и регионалните 

колегии да изпращат обобщените предложения от своите членове.  
 
Дава се срок до 18.10.2013 г. за предложения за изменение на Наредба № 2. Инж. 
Кинарев изрази надежда, че секция КСС в деня след УС ще излезе с предложение за 
ТК, което да се препрати за обсъждане.  
 
 
Докладва  инж. Ст. Кинарев: 
 

ХІV. Определяне на краен срок за изпращане в ЦО на КИИП на оформени, 
съгласно изпратените изисквания, табла за виртуалната изложба на проекти по 
случай 10-годишния юбилей на Камарата. Примери на готови табла могат да се 

видят на посочения линк.: 
http://www.kiip.bg/a/region/co/nav/current/type/1/item/1280.  

 
Оформлението ще се направи от ЦУ, но материалите се чакат от РК в срок до 

03.12.2013 г.  
 
 

Докладва  инж. Ст. Кинарев: 
 

ХV. Запознаване с проекта за Рамкови параметри на международна конференция 
“Устойчиво строителство – отговорност на инженерната общност за съхранение 

на природата”, мероприятие в рамките на честване юбилей “10 години КИИП”, 28 
март 2014 г.  

 
Мероприятието ще се проведе под патронажа на архитект Иван Данов, 

Министър на инвестиционното проектиране и г-жа Десислава Терзиева, Министър на 
регионалното развитие. То ще се състои в рамките на юбилея- честване на 10 години на 
КИИП на 28.03.2014 г. Организатори са: КИИП със съдействието на Българския 
институт по стандартизация - ТК 101 Устойчиво развитие, УАСГ. Партньори са: УАСГ, 
Камарата на архитектите, Камарата на строителите. Медийни партньори са 
Строителство - градът, Строителство - имоти, списание Зелена енергия и други. Ще се 
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осъществи с подкрепата на Кнауф Винербергер, които твърдят, че произвеждат такъв 
тип продукция. Желанието на организаторите е да присъства и представител на ЕСЕТ, 
на ТК 350 Устойчиво строителство на ЦЕН, Европейският стандартизационен център. 
Поканени са и Ректорът на УАСГ, Директорът на БИС, председателят на КАБ. 
Организационен комитет: Стефан Кинарев, председател на КИИП, Димитър Начев, 
председател на ТК 101 Устойчиво развитие, Мария Стефанова, секретар на РК София-
град, представител на КИИП в ТК 101, Ивайло Банов, председател на НПС ОВКХТТГ, 
Мария Попова, председател на НПС ЕАСТ. Секретариат на конференцията ще е офисът 
на КИИП. 

Ще има 4 тематични панела и дискусия: Европейски политики и инициативи, 
синхронизирано българско законодателство, ролята на инженерите за прилагане на 
постановките в практиката и примери от европейската практика. Готова е 
предварителната програма и план-сметката. 

Предвиждат се минимум 200 участника, постъпленията ще са в размер на 6000 
лева. Разходите ще са около 12 000 лева. Очакват се постъпления от реклама от 
фирмите съорганизатори,  които ще бъдат представени.  

Отделно от това за деня на професионалните секции 29.03.2013 г. е поканен един 
английски специалист, който да разкаже за оценката на риска при проектите за пожарна 
безопасност и изобщо.  

 
 
 

Докладва инж. Витанова: 
 

ХVІ. Информация от СК Прециз за: 
 Разпределение, по банки, на сумите по депозитни сметки на КИИП в 

рамките на гарантирания от закона депозит. 
 Финансовото състояние  на ЦО на КИИП към 31.08.2013 г. 

Финансовият ресурс на КИИП е съсредоточен в 7 банки от 20 възможни. В тази 
връзка РК Велико Търново, РК Добрич и РК Кърджали могат да си направят депозити в 
желаните банки.  

Изказано е мнение, че именно тези 7 банки са сериозни. Споменават се 
взаимните фондове като инструмент. Изказва се контрааргумент, че такова решение 
може да се вземе само на Общото събрание. 

Споделя се, че ПИБ и МКБ Юнион се обединяват. С това депозитите на КИИП в 
обединената банка ще са около 1 млн. лева. Препоръчва се диверсифициране на риска, 
чрез разместване на депозитите по банки. 

Друга препоръка е свободните парични средства на РК да не се държат в 
разплащателни сметки, а да се открият депозити с цел доходност.  

Отново се засегна въпросът за задължението на РК Пловдив към ЦУ в размер на 
77 000 лв., като се подчерта, че наличността по сметките им е 70 000 лв. От РК Пловдив 
контрират, че това е ДДС по покупката на сградата, което е ползвано като данъчен 
кредит от КИИП и не е върнато на РК Пловдив. 

Г-жа Витанова обясни, че покупките на КИИП са с частичен данъчен кредит по 
смисъла на ЗДДС и за тях се ползва данъчен кредит в доста малък размер. Тя се 
ангажира с точни разчети по въпроса. 

Финансовият резултат на Централно управление към 31.08.2013 г. е 
положителен -  104 000 лв. До края на годината приходите от членски внос са усвоени. 
Очакват се предимно разходи. Прогнозира се отрицателен резултат на ЦУ към края на 
годината. Наличните парични средства към момента в разплащателната сметка са  
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162 000 лв., а в депозити - 263 000 лв. От гледна точка на финансов резултат 
корекция на бюджета в разходната част не се препоръчва. 

Финансовите отчети към деветмесечието по колегии ще бъдат представени на 
следващия УС, но изпратени по-рано.  

 
 

 
Докладва  инж. Ст. Кинарев: 

   
ХVІІ. Обсъждане на постъпило предложение за промяна на размера на 

възнаграждението на членове на КИИП за участие в работата на комисиите.  
 

От инж. Николай Николов, председател на Комисията по технически контрол, и 
от инж. Пламен Попов, председател на КСС, е постъпило предложение за увеличаване 
на възнаграждението на членовете на КИИП за участието им в Комисиите. То в 
момента е 25 лв. на час, но не повече от 50 лв. на заседание. Това е прието преди около 
6 години. Предложението е за 3 часа заседание, 35 лева на час и 50 лв. при ППП и 
авторски надзор. Така едно заседание на комисията по технически контрол ще е в 
размер на 105 лв. на член. За пътуващите се предлага допълнително по 25 лева на час за 
пътуването в зависимост от отдалечеността на населеното място. До момента дните за 
пътуване са заплащани в рамките на командировъчните – 20 лева.  

На следващия УС ще се променя бюджета след 9-месечието. Ще се представят 
различни разчети и прогнози, касаещи въпроса. 

 
 
Докладва инж. Ст. Кинарев: 
 
ХVІІІ. Информация за предприетите действия по изпълнение решението на ОС на 
КИИП от 30 и 31 март 2013 г. относно ограничаване мандата на председателите на 
РК: “ОС задължава РК - Русе и РК - Варна в тримесечен срок от провеждане на 
събранието да  приведат в съответствие с Устава и Закона мандатността на 

председателите” 
 

 
Във връзка със запитване какво се прави по въпросите за изпълнение на 

решенията на Общото събрание, председателят на КИИП е изпратил писмо до  
председателите на контролните съвети на РК Варна и на РК Русе и до всички делегати 
на общото събрание на КИИП. Контролните съвети следва да се задействат.  

 
 
 

ХІХ. Разни 
 

От инж. Тодор Ангелов е постъпило писмо. Той настоява в дневния ред на УС да бъдат 
включени следните проблеми: 

 насрочване на дати за общо събрание на членовете на КИИП с призната 
правоспособност за технически контрол по част Конструктивна за разглеждане 
и приемане на промени в Наредба № 2; 

 регионални събрания, преки или делегатски; 
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