
ПРОТОКОЛ № 61 
от заседание на УС на КИИП, проведено на 08.10.2009 г. 

  

1. инж. Стефан Кинарев – Председател 

Присъствали: 

2. инж. Георги Симеонов – Зам.- председател 
3. инж. Марин Младенов – Главен секретар 
4. доц. д-р инж. Ивайло Банов – председател на НПС “Отоплителна, вентилационна, климатична и 

хладилна техника, топло и газоснабдяване” 
5. инж. Л. Грънчаров – НПС “Електротехника, автоматика и съобщителна техника” 
6. инж. Хубен Хубенов – представител на НПС “Минно дело и геология” 
7. инж. Бориска Стоева – представител на НПС “Технологии” 
8. доц. д-р инж. Руска Димитрова – представител на НПС “Геодезия, приложна геодезия, 

ландшафт” 
9. инж. Тодор Ангелов – представител на НПС “Транспортно строителство и транспортни 

съоръжения”  
10. инж. Добрин Ефремов – Член на Контролния съвет 
11. доц. инж. Петър Драганов – Председател на Комисия по дисциплинарно производство 
12. инж. Душко Опърлаков – РК Бургас   
13. инж.  Румен Иванов – РК Варна   
14. инж. Румен Рашков – РК Видин 
15. инж. Веселин Колев – РК Враца 
16. инж. Румен Радев – РК Габрово   
17. инж. Янко Радев – РК Добрич   
18. инж. Марушка Каринкова – Бобекова  – РК Кърджали    
19. инж. Емилиян Енев – РК Кюстендил 
20. инж. Мариана Колова  - РК Монтана    
21. инж. Тодор Енев  - РК Пазарджик   
22. инж. Цвятко Тужаров –  РК Перник 
23. инж. Нина Киркова –  РК Плевен 
24. инж. Свилен Димитров – РК Пловдив 
25. инж. Галина Бахнева – РК Разград 
26. инж. Александър Александров – РК Русе 
27. инж. Георги Колев – РК Силистра 
28. инж. Кръстинка Дечева  - РК Сливен    
29. инж. Иван Стоянов – РК Смолян 
30. инж. Димитър Начев – РК София-град 
31. инж. Цанко Дилов – РК Търговище 
32. инж. Тончо Тончев – РК Хасково 
33. инж. Станислав Чакъров – РК Шумен 

1. инж. Георги Колчаков – председател на НПС “КСС” 
Отсъствали: 

2. инж. Ангел Марков – председател на НПС “Водно строителство” 
3. инж. Захари Донев – РК Благоевград 
4. инж. Николай Николов – РК  Велико Търново  
5. инж. Милко Найденов   –  РК Ловеч Ловеч  
6. инж. Иван Андреев – РК София-област    
7. инж. Стефко Драгов – РК Стара Загора 
8. инж. Пейчо Пейчев – РК Ямбол 

Заседанието на УС започна в 11,21 часа. 
На заседанието присъстват 33 от 41 членове на УС. 

 

В началото на заседанието с едноминутно мълчание беше почетена паметта на инж. Лука Коларов. 
 (от 01,00  до 20,00 минута на запис 1) 

Председателят на УС на КИИП предложи заседанието да бъде проведено при следния 
 

1. Преглед изпълнение на решенията от предишни Управителни съвети 
ДНЕВЕН РЕД 

         Докладва: инж. Ст.Кинарев 
2. Приемане процедура за преминаване на ландшафтните архитекти от  КИИП в КАБ. 
         Докладва: инж. М.Младенов 
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3. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП за вписване в регистрите на 
проектанти с ограничена и пълна проектантска правоспособност и на проектантски бюра  

         Докладва: инж. М.Младенов 
4. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол по част конструктивна за 

вписване в списъка на лицата, упражняващи технически контрол на част “Конструктивна” на 
инвестиционните проекти  

         Докладва: инж. Г.Симеонов 
5. Разни.  
 
При представянето на дневния ред инж. Ст. Кинарев уточни какво ще се разгледа в 
т. Разни, а именно: информация за закупения офис в гр. Пловдив, информация за 
проучванията за офис в София, информация за провеждането на срещите по региони 
за подготвяне на промени в нормативните документи на КИИП и информация за 
установени контакти с новоизбраните управляващи структури. 
 
По т. 2 от дневния ред - Приемане процедура за преминаване на инженерите-
озеленители и ландшафтните архитекти от  КИИП в КАБ. (от 2 до 10,40 минута от записа) 

Инж. М. Младенов напомни, че проектът за процедурата за преминаване на 
инженерите-озеленители и ландшафтните архитекти от  КИИП в КАБ е изпратен по 
регионални колегии. За прехвърлянето на документите на инженерите-озеленители и 
ландшафтните архитекти от страна на председателите на КИИП и КАБ е подписан 
меморандум. Проектът за процедурата следва точките, залегнали в този меморандум. 
Добавени са само някои допълнителни неща, свързани с процедурата на предаване 
на печати, издаване на съответни удостоверения и др. подобни. Уточни, че в 
меморандума срокът за приемане на документи от ландшафтни архитекти в КИИП е 
20.09.2009 г., а това заседание на УС е последното, на което ще бъдат разглеждани 
документи на инженери-озеленители и ландшафтни архитекти за вписване в 
регистрите на КИИП. 
Инж. Ст. Кинарев предложи да бъде гласувана процедурата за преминаване на 
инженерите озеленители и ландшафтните архитекти от  КИИП в КАБ. 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – няма. (07,31) 
Решение: УС на КИИП приема предложената процедура за преминаване на 
инженерите-озеленители и ландшафтните архитекти от  КИИП в КАБ. 
Следва кратък коментар по същността на процедурата. 
 

• Не е подготвен за разглеждане на въпроса за правилата и реда за провеждане на 
проверки на проекти; подготвил е бележките си (предимно редакционни); 

По т. 1 от дневния ред - Преглед на изпълнение на решенията от предишни 
Управителни съвети. (от 10,40 до 28,22  минута на записа) 
Инж. Ст. Кинарев докладва последователно следното: 

• По отношение на писмото до ДФЗ за експерти от страна на КИИП – експертите са 
получили голямо количество проекти, които са прегледани и за които няма заплащане; 
инж. Ст. Кинарев е предупредил, че следващите проверки ще се правят срещу 
заплащане; в съветите, които определят финансирането по ФЗ за малки населени места 
няма нито едно техническо лице; 

• Отправи молба до председателите на РК да уведомят за решението на УС по т. 3 от 
дневния ред на предишното заседание (31.07.2009 г.); 

• Предложението за диференциране на таксите ще се разглежда на следващото 
заседание на УС, тъй като няма отношение към членския внос за 2010 г.; 

• Всички регионални ръководства да предупредят членовете си, че за 2010 г. стриктно 
ще се спазва срокът за плащане на членския внос; 
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• По случая Гушлев има развитие – всичко е предадено в съда; инж. Р. Иванов 
информира присъстващите, че до всички инстанции на територията на област Варна са 
изпратени сигнали по случая;  

Инж. Д. Начев предложи  да бъде дадена необходимата гласност – към колегията и към 
общинските администрации. 
Инж. Ст. Кинарев е направил консултация с юристи – от тях е направена препоръка 
когато се приемат копия от документи да бъдат искани и оригиналите за сверяване. 
Последва кратка дискусия кой трябва да се подписва при сверяване на документите – 
приемащият или заявителят (ще се поиска становище на юрист). Направено беше и 
предложение да се изискват нотариално заверени копия от дипломите. Поставен беше и 
въпрос дали г-н Гушлев е бил студент. 
 

- тази година всички ВУЗ ще закъснеят с раздаване на дипломите; 

По т. 3 от дневния ред - Утвърждаване на предложения на Комисията по 
регистрите на КИИП за вписване в регистрите на проектанти с ограничена и 
пълна проектантска правоспособност и на проектантски бюра (от 28,23 до 74,43 минута 
от записа) 
Инж. М. Младенов докладва, че в Комисията по регистрите са постъпили и разгледани 
154 заявления.  Не са разгледани до кументите на РК Вар на и РК Смо лян,  тъй като  са 
пристигнали по куриер в деня на заседание но Комисията. От разгледаните заявления 75 
са за ППП, а 79 за ОПП. Голям е броят на заявленията за ОПП без членство в КИИП – 20. 
Комисията предлага да бъде присъдена ПП както следва: ППП на 53 души и ОПП – на 76 
души. Предлага да бъде даден отказ за присъждане на ППП на 22 души и на 3 души - 
ОПП.  
Инж. М. Младенов мотивира предложенията за отказ – недостатъчен стаж, несъответствие 
между специалността по диплома и исканата и др.  
Има няколко случая, в които КР е преценила необходимост от вписване в регистъра, а РК 
са предложили отказ. Става въпрос за инженери, които са завършили, не са получили 
дипломите си, но са представили уверения от ВУЗ за завършено образование. 
Последната реплика предизвика дебат, на който се поставиха следните въпроси: 

- да се вземе решение за представяне на уверения от ВУЗ (с мокър печат), издадени за 
представяне в КИИП; 

- да се търси отговорност от държавата, тъй като тя изисква представяне на диплома, а в 
същото време не я дава; 

- КР да се придържа към изискванията на закона; 
В края на дебата инж. Н. Киркова прочете текста на чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 за 
проектантската правоспособност. Този текст дава право да бъдат представяни уверения. 
Инж. М. Младенов представи по-подробно случая на Михаил Никола Николас – завършил 
ВО в САЩ, който е подал заявление, но не е представил легализирана диплома. Предложи 
да бъде взето решение, че КР няма да го впише в регистъра докато не представи 
легализирана диплома. 
Гласуване на предложението. 
Гласували 27 души, от тях: “за” – 24, “против” – няма, “въздържал се” – 3. 
Решение 1: Управителният съвет решава, че Комисията по регистрите няма да впише 
инж. Михаил Никола Николас в регистрите на лицата с ПП, докато той не представи 
легализирана диплома за завършено висше образование. 
След това беше коментиран въпрос, поставен от инж. Ал. Александров: “Как ще се 
процедира в бъдеще с лицата, на които е отказано вписване в регистрите – ще представят 
ли нови документи или ще се ползват вече представените?”  
Гласуване на предложението на Комисията по регистрите за вписване в регистъра на 
лицата с ППП.(61,35) 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
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Решение 2: УС на КИИП приема доклада на инж. М. Младенов – главен секретар на 
КИИП и председател на Комисията по регистрите за вписване в регистрите на КИИП. 
Управителният съвет реши в Регистъра на лицата с проектантска правоспособност да 
бъдат вписани и да им се издадат съответните документи (удостоверения и печат), 
одобрените от комисията с протокол №  8/30.09.2009 г. 53 инженери с пълна проектантска 
правоспособност. На 22 инженери отказва присъждане на ППП. 
Гласуване на предложението за вписване в регистъра на лицата с ОПП без членство в 
КИИП.(62) 
Гласували 28 души, от тях: “за” – 28, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение 3: УС на КИИП приема доклада на инж. М. Младенов – главен секретар на 
КИИП и председател на Комисията по регистрите за вписване в регистрите на КИИП. 
Управителният съвет реши в Регистъра на лицата с проектантска правоспособност да 
бъдат вписани и да им се издадат съответните документи (удостоверения и печат), 
одобрените от комисията с протокол № 8/30.09.2009 г. 76 инженери с ограничена 
проектантска правоспособност. На трима инженери отказва присъждане на ОПП. 
 
Инж. М. Младенов предложи да бъде гласувано постъпилото предложение “При получен 
отказ за даване на ППП при недостатъчен проектантски стаж с ОПП да не се подават 
повторно всички документи – да се подаде само удостоверение за съдимост и ново 
заявление”. 
Гласуване на предложение за изменение на реда за приемане на документи за 
оправомощаване.(68) 
Гласували 27 души, от тях: “за” – няма, “против” – 26, “въздържал се” – 1. 
Решение 4: Предложението не се приема. При получен отказ за даване на ППП при 
недостатъчен проектантски стаж с ОПП, ще се подава нов комплект документи. 

Инж. М. Младенов продължи с доклад за проектантски бюра – Постъпили са 15 
заявления. От тях три заявления са с непълни документи – едното няма в предмета си на 
дейност проектиране, а две са без анкетна карта. Предложи да бъде гласувано за 
вписването на 12 в регистъра на проектантските бюра, като с тях общият брой на 
проектантските бюра става 92. 
Гласуване на предложението (за ПБ с редовни документи).(74) 
Гласували 27 души, от тях: “за” – 27, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 

Решение 5: Управителният съвет реши да бъдат вписани в Регистъра на проектантските 
бюра предложените от Комисията по регистрите дванадесет проектантски бюра, с които 
общият брой на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, става 92. 
По т. 4 от дневния ред - Утвърждаване на предложения на Комисията за 
технически контрол по част конструктивна за вписване в списъка на лицата, 
упражняващи технически контрол на част “Конструктивна” на 
инвестиционните проекти (от 74,45  до 80,00  минута на записа) 

Инж. Г. Симеонов докладва, че са постъпили 6 заявления за даване на ТК. Предложението на 
ЦКТК е 4 от заявленията да бъдат удовлетворени, а на 2 да бъде даден отказ. Изложи мотивите за 
предложението на ЦКТК. 
Докладът на инж. Г. Симеонов беше гласуван. (77,25) 
Гласували 27 души, от тях: “за” – 26, “против” – 1, “въздържал се” – няма. 
Решение: УС на КИИП приема доклада на инж. Г. Симеонов – зам.-председател на 
камарата и председател на ЦКТК. Управителният съвет одобрява предложенията на 
комисията в списъка на лицата упражняващи ТК по част конструктивна да бъдат вписани 
четирима души и да им се издадат съответните документи (удостоверения и печат), 
одобрените  с протокол № ТК-8/30.09.2009 г. Отказ за вписване получават двама души 
(виж протокола). 



Cne.q rnacyBaHero rrHlm. L. Haqee Ha[paBI,I cro6rqeune, ue r.rHxeHepHara KaMapa Ha
rIpoBpIHIIut Ceeepen Pefin Becr$asmx, QPf e rocrbrrprJro rrpeAnoxeune ra Hr{ noMorHar c
rlpeAcraBflHe Ha rexHLIs oflI{T 3a rrpoBex{.qaHe Ha pr3rrr.rrrr 3a rexHr4r{ecKr.r KoHTpon. IIle 6rlar
TIoKaHeHLI 14 BeposrHo B HaqaJroro Ha 2010 rorurHa rqe LrMar Bb3MolxHocr Aa cnoAenfiT cBot
ONI,IT.

flo r. 5 or [HeBHuq pgn - Pa3Hu - (or 80.01 rlrnnvra ao r<paq Ha ranrcar

lIHx. Cr. Kunapen unQopurpa npr4cbcrBarrlraTe Ha 3aceAaHr.rero 3a KopecrroHAeHur{r c MPPB
3a onpeAentrHe Ha rrpeAcraBr{TeJrr4 Ha KI,ILIII e:
- KoHcynrarr,rBeH cbBer rcrn MPPB - npeAcraBr.rreJr r4HX. Cr. KuHapen;
- MexAyBeAoMcrBeHa pa6orua rpyna, Koqro r4Ma 3aAaqa Aa noAroren 3axoH 3a r,r3MeHeHlre n

AonbnHeHl4e ua 3VT - npeAcraBlrreJr r4H)K. feopru Craueouon; r.rHx. Cr. KrnuapeB npelnara
la6rre cb3AaAeHa pa6otra rpyna, Korro Aa yqacrBa n paspa6orBaHero Ha ro3pt nrnpoc, rrft
Karo Helrlara ure 6rAar or pa3nr.rqHa KoMnereHTHocr - lo 30.10. Aa rrocrtnrr rrpeAnoxeHut
3a cbcraBa r'ara3v[ pa6orHa rpyna, cneA Koero pla6rlen34ap.eHa 3anoBeA.

llnx. Cn. {urvrurpon un(popMLrpa r{reHoBere na YC 3a 3aKyrreHur B fp. llroeAr.rn r,rMor Ha
KWr4n.
llnx. Cr. KunapeB AonbJrHr{, se npeAr,r noAnr,rcBaHero Ha cAenKara e HanpaBeHa npoBepKa Ha
BoLIqKH AoKyMeHTLr, cBbp3aHr4 c r,rMora ga 10 foAr.rHr.r Ha3aA. flponeprcara e HanpaBeHa or ABe
He3aBI,IcI{MI,I BoAelrru B cAenKI,ITe c HeABr4}Kt4Mr4 r,IMorr.r Suplru, KaKTo r,r or roprrcranaKLILIII.
lpaara 6erue AaAeHa Ha unx. f. Cunreonon, xofiro HaKparKo uH$opuupa qJreHoBere Ha
YC ornocuo o$epra:a o$uc n Co$ax.
flopa4u ra3rreprBaHe Ha AHeBH:zfl. pe4 3aceAaHnero na YC na KIrIZI 6eure 3aKpr,rro e 13,00
qaca.
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