
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 

 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КИИП  

 
02 март 2012 г. 

 
 

1. Приемане на предварително обявения  
дневен ред: 

I. 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 

II. 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.  Разглеждане на писма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
Докладва инж. Ст. Кинарев 

 
ІV.  Анализ на Контролния съвет на проведените отчетно-изборни събрания на РК на КИИП. 

Докладва инж. М. Йорданов 
 
V.  Информация по подготовката на общото събрание на КИИП. 

Докладва инж. Ст. Кинарев 
 

VІ.  Информация за резултатите от направеното проучване по закупуване на имот за РК София-град 

Централно управление. 

Докладва: инж. Г.Симеонов 
 
VІІ.  Разни. 

2. Прекратяване обсъждането относно частта на проекта, отразена в удостоверението  
на инж. Велико Славов Великов след вписването му в регистъра за ОПП. 

3. Отхвърля се предложението в удостоверението за ОПП на инж. Велико Славов 
Великов да се впише ограничението - част: Автоматизация и КИП в областта на 
военната техника”. 

4. Приема се предложението на инж. Велико Славов Великов да се издаде 
удостоверение за ОПП без ограничение. 

5. Отказва се вписването в регистъра за ОПП на инж. Деян Станчев Пенов с мотив: 
няма достатъчно доказателства за проектантски стаж през четиригодишния период. 

6. Вписване в регистрите за проектантска правоспособност проектантите без 
забележки, съгласно таблица 1  от протокола на Комисията по регистрите. 

7. Отказва се вписването в регистъра за ОПП, секция ТСТС на инж. Деян Стоянов 
Стоянов с мотив: професионалната му квалификация, съгласно дипломата му с 
образователно-квалификационна степен “бакалавър” е по геодезия, което не 
съответства на квалификационната характеристика на ТСТС. 

8. Отказва се вписването в регистъра за ППП  на инж. Мариана Илиева Зидарова-
Георгиева с мотив: не е представена, поисканата от КР, препоръка от проектант с ППП 
от същата специалност. 



9. Отказва се вписването в регистъра за ППП  на инж. Руси Славов Славов с мотив: в 
дипломата му с образователно-квалификационна степен “магистър” не е отбелязана 
професионална квалификация “инженер”. 

10. Приемане предложенията по таблица 2 от протокола на Комисията по регистрите. 
11. Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, на 
проектантските бюра: СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД от РК Перник; ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД 
от РК София–град и ГЕО ЦОЛОВ от РК Русе. 
Отказва се вписването в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, 
проектантските бюра: МИК КОНСУЛТ ООД и ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД от РК 
Бургас с мотив: фирмите, от чието име се подават заявления за регистриране, не се 
управляват от лица с пълна проектантска правоспособност в КИИП, съгласно чл. 4, ал. 
3, т. 1 от Инструкция № 5 за регистрация на проектантски бюра. 

12. Приемане предложенията по таблица 4 от протокола на Комисията по регистрите. 

13. Отказва се вписването на образователно-квалификационна степен “доктор” в 
удостоверението на Пламена Миткова Делева-Йосифова. 

14. Включените в Таблица 5 от протокола на КР предложения за смяна на 
удостоверенията на специалистите от секция ОВКХТГ да бъдат извадени от тази 
таблица и решение по тях да се вземе отделно. 

15. Удовлетворяват се заявените в Таблица 5 от протокола на КР искания за подмяна на 
удостоверения и печати на: инж. Камелия Апашимова от РК Стара Загора, инж. Силвия 
Гендова, инж. Атанас Гешов, инж. Даринка Христова от РК София-град. 

16. УС приема решението на КР относно включените в Таблица 5 предложения за 
смяна на удостоверенията на специалистите от секция ОВКХТГ. 

17. Обжалване решението на Софийски административен съд по заявление за вписване 
на Петър Георгиев Игнатов в Регистъра на проектантите с ограничена проектантска 
правоспособност към секция пожарна безопасност. 

18. УС отхвърля предложението за публикуване на електронната страница на КИИП 
всички решения на съда, свързани с отнемане на проектантска правоспособност по част 
“пожарна безопасност” на членове на КИИП. 

19. Задържане за повторно разглеждане на кандидатурите на: инж. Митка Георгиева 
Ганева от РК Разград, инж. Ваня Димитрова Гюлчева от РК Кърджали, инж. Атанаска 
Любенова Гигова от РК Благоевград, инж. Жени Цанкова Христова от РК Стара Загора 
и инж. Мартина Василева Яковлева от РК Русе до представяне на допълнително 
поисканите от ЦКТК документи. 

20. Включване в регистъра за Технически контрол 9 броя проектанти без забележки, 
съгласно протокола на Комисията по Технически контрол. 

21. Отказва се вписването на инж. Димитър Стоилов Николов в Регистъра на лицата с 
ограничена проектантска правоспособност, част “технологична” с мотив: 
професионалната квалификация и специалността по диплома не съответстват на частта 
на инвестиционния проект, която желае да разработва. 

22. Приключване обсъждането за мандатността на членовете на УС. 

23. Управителният съвет задължава Председателя да проведе действия по законов ред 
за касиране избора за председатели на Регионални колегии, избрани за трети пореден 
мандат. 

24. Управителният съвет констатира нарушение на ЗКАИИП  и на Устава на КИИП при 
избор на председатели на Регионални колегии във Варна и в Русе. 



Управителният съвет предлага на Общото събрание да вземе решение за провеждане на 
нови извънредни общи събрания в съответните Регионални колегии за избор на 
председатели, съгласно Закона”. 

25. УС реши, че за да се постигне отстъпка за членове на КИИП около 10% от  
стойността на Ръководството по Еврокод 8 - част 1, издавано от КИИП, да се  
прехвърлят пари  от други позиции за сметка на стопанска дейност.  
26. УС издига инж. Главинчев за асоцииран член на Факултетния съвет на 
Геодезическия факултет. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


