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НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КИИП  
 

27.01. 2012 г. 
 

1. Приемане на предварително обявения  
дневен ред: 

І. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП относно 
вписване на кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски бюра. 
Докладва: инж. М.Младенов 
ІІ. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол по част 
конструктивна относно вписване в списъка на лицата, упражняващи технически контрол по 
част “Конструктивна” на инвестиционните проекти. 
Докладва: инж. Г.Симеонов 
ІІІ. Предложение на Комисията по дисциплинарно производство за наказание на членове 
на КИИП. 
Докладва: инж. С.Александров 
ІV. Информация за броя на членовете, внесли членски внос за 2012 година до 20.12.2011 
година включително по Регионални колегии 
Докладва: инж.М.Младенов 
V. Информация във връзка с вписването в регистрите и издаване на удостоверения и 
печати от инженерите, които са завършили специалност „Пожарна безопасност“ в Академията 
на МВР и във Варненския университет „Черноризец Храбър“. 
Докладва: инж.М.Младенов 
VІ. Информация за решения на контролния съвет 
Докладва: инж.М.Йорданов 
VІІ. Определяне на място, дата, график, дневен ред на Общото събрание на КИИП. 
Докладва: инж.Ст.Кинарев 
VІІІ. European Council of Civil Engineers, ССИБ и каква е връзката на тези структури с 
КИИП, по какъв начин се осъществяват контактите и има ли КИИП финансови 
взаимоотношения и ангажименти. 
Докладва: инж. Ст.Кинарев 
ІХ. Доклад за изготвянето на “Добрите проектантски практики в инженерното 
проектиране” за секция НПС. 
Докладва: инж. Г.Колчаков 
Х.Обем и съдържание на Паспортите за съществуващите сгради, съоръжения и инсталации 
Докладва: инж. Г.Кордов 
ХІ. Предложение за започване на процедура за закупуване на имот за РК София-град и 
Централно управление. 
Докладва: инж. Г.Симеонов 
ХІІ. Други: 
ХІІ.1. Обяснение от председателя на РК София-град за непредставяне в срок в ЦО на 
КИИП дата за провеждане на Общо събрание, съгласно решение на УС от месец ноември 
2011г. 
ХІІ.2. Обяснение от председателя на РК Добрич за издаване на Временно удостоверение 
на инж.Анна Дойчева Георгиева в разрез с изискванията на чл.6, ал.8 от Наредба №2 за 
проектантската правоспособност. 

2. УС реши инж. Руси Славов и инж. Деян Стоянов да бъдат разгледани още веднъж от 
Комисията по регистъра и да се докладва на следващия Управителен съвет. 

3. Инж Мариана Илиева Зидарова-Георгиева да бъде разгледана повторно от КР и да 
бъде предложена за утвърждаване на следващия Управителен съвет. 

4. инж. Анатоли Терзиев, секция ЕАСТ и инж. Тенко Палазов Гочев, секция ТЕХ да 
бъдат вписани в Регистъра за ограничена проектантска правоспособност. 



5. Инж. Пламен Николов Тодоров от РК Русе да бъде разгледан още веднъж от 
Комисията по регистъра и да се докладва на следващия Управителен съвет. 
6. Управителният съвет утвърди предложението на Комисията по регистрите за 
вписване на инженери в регистрите на Камарата за пълна проектантска 
правоспособност и ограничена проектантска правоспособност, съгласно Таблица 1 на 
протокола на Комисията по регистрите. 

7. В Регистрите за проектантска правоспособност да не бъдат вписвани лицата, 
включени в Таблица 2 от протокола на КР, с изключение на гласуваните отделни 
специфични случаи. 

8. Вписване  в Регистъра за проектантска правоспособност без членство в Камарата 
включените в Таблица 4 от протокола на КР. 

9.  Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП на 4 броя 
проектантски бюра, съгласно протокола на КР. 

10. Издаване на коригирани удостоверения и печати на проектантите, включени в 
Таблица 5 от протокола на КР, съобразно техните заявления. 

11. Отказва се вписването на инж. Сашо Димитров Кючюков в регистъра за ППП, с 
мотив: не са представени доказателства за 2 години трудов стаж като проектант или 4 
години трудов стаж като проектант на свободна практика. 

12. Отказва се вписването на инж. Елка Дянкова Стойкова в регистъра за ППП, с мотив: 
не са представени доказателства за 2 години трудов стаж като проектант или 4 години 
трудов стаж като проектант на свободна практика. 

13. Отказва се вписването на инж. Веселин Христов Христакиев в регистъра за ППП, с 
мотив: не са представени доказателства за 2 години трудов стаж като проектант или 4 
години трудов стаж като проектант на свободна практика. 

14. Отказва се вписването на инж. Кирил Драганов Димитров в регистъра за ППП, с 
мотив: не са представени доказателства за 2 години трудов стаж като проектант или 4 
години трудов стаж като проектант на свободна практика. 

15. Отказва се вписването на инж. Ивайло Илиев Добрев в регистъра за ППП, с мотив: 
не са представени доказателства за 2 години трудов стаж като проектант или 4 години 
трудов стаж като проектант на свободна практика. 
16. Включване в регистъра за Технически контрол проектантите без забележки, 
съгласно протокола на Комисията по Технически контрол. 
17. Отлагане вписването в регистъра за Технически контрол на инж. Кръстьо Колев 
Кръстев до представяне на допълнително поисканите от ЦКТК документи. 

18. Във връзка с постъпилите материали Управителният съвет обръща внимание на 
колегите за допуснати груби нарушения при проектиране на строеж от страна на инж. 
Нели Вълчева и инж. Георги Куцаров от РК Варна. 

19. УС приема резултатите от проверката на броя на редовно отчетените делегати на 
КИИП до 20.12.2011 г., извършена от Работната група, назначена със Заповед № 221 от 
21 декември. 

20. Резултатите от проверката по решение № 19 да послужат за определяне броя на 
делегатите на Общото събрание на КИИП на 1 април 2012 г. 

21. УС потвърждава решението на Комисията по регистрите въз основа на обсъждането 
от предишния Управителен съвет да се включи ограничителния текст в 
удостоверенията за част “пожарна безопасност”. 



22. Постъпилите до този момент документи на специалистите, завършили “Пожарна 
безопасност”, да влязат за разглеждане в Комисията по регистрите и утвърждаване от 
Управителния съвет. 

23. Приема се Общото събрание на КИИП да бъде проведено в гр. Велико Търново в 
аулата на Университета “Св.св. Кирил и Методий”. 

24. Приема се следният график: 

• На 29 март, четвъртък, заседание на Управителния съвет. 

• На 30 март, петък, събрание на Националните професионални секции от 13.00 
часа. 

• На 31 март-01 април, събота, Общо събрание от 9.00 часа. 

• Командировките за делегатите са за 30, 31 март и 1 април. 
25. Приемане Дневен ред на ОС на КИИП: 

1. Доклад на Мандатната комисия. 
2. Отчет на Управителния съвет. 
3. Отчет на Контролния съвет. 
4 Отчет на Комисията по дисциплинарно производство. 
5. Обсъждания на изчетените доклади. 
6. Приемане отчетите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по 

дисциплинарно производство и освобождаване Ръководството на 
Управителния съвет и Контролния съвет от отговорност. 

7. Приемане бюджета на КИИП за 2012 г., включително членски внос. 
8. Избор на Председател, Заместник-председател и Главен секретар. 
9. Избор на членове на Управителния съвет. 
10. Избор на  Контролния съвет. 
11. Избор на Председател на Контролния съвет. 

26. Гласуване цифрова квота 1:25 на делегатите за ОС на КИИП на база брой отчетени 
членове към 20.12.2011 г. 

27.  Гласуване приключване обсъжданията по т. VІІ от дневния ред. 

28. УС прие да се извърши специализирана финансова проверка на Регионална колегия 
София-град във връзка с доказване или недоказване за свързано финансиране между 
КИИП и Съюза на строителните инженери в Европа. 

29. Обобщаване на разработените, по отделните професионални секции, материали по 
паспортизация на съществуващите сгради и запознаване РК с общия материал. 

30.  Даване на мандат да започне проучване за закупуване на имот за съвместно 
ползване от РК София-град и Централния офис. 

31. УС на КИИП отхвърля предложението за формиране нова секция “Пожарна 
безопасност”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


