
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 
 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КИИП  
 

01 юни 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. Ив. Каралеев 

II. 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 

III. Приемане на Методика за единните критерии за обследване и изготвяне на технически паспорти 
за съществуващи сгради, съоръжения и инсталации. 
                 Докладва: инж. Н. Цветков 
IV. Предложения на НПС КСС относно: 

• Изискванията към проектантите, упражняващи ТК по част “конструктивна”. 
• Промяна на удостоверенията за ТК. 

         Докладва: инж. Пл. Попов 
V. Разни. 

Със следните промени: т. ІІ и т. ІV да станат съответно т. І и т. ІІ. Включва се 
допълнителна точка “Определяне на срок и избиране на Комисия и за изготвяне на 
Програма на Управителния съвет за мандат 2012 – 2016 г. 
2. Включване в регистъра за Технически контрол проектантите без забележки, 
съгласно протокола на Комисията по Технически контрол. 
3. Разделяне удостоверението за ППП от това за ТК. Удостоверението за ТК да се 
издава за всяка календарна година. 
4. На удостоверението за ТК да има място за подпис на притежателя, който се полага в 
момента, когато се получава удостоверението и отляво да има място за полагане на 
мокрия печат и мокър подпис върху копието за съответния обект. 

5. Приемане, разработените от подкомисиите към професионалните секции, материали 
за изготвяне на технически паспорти за съществуващи сгради и определяне състав на 
Комисия от председателите на подкомисиите за оформяне на крайния документ. 

6. Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, на 
проектантско бюро ДИЗАЙН АРТ - К и К с ръководители арх. Дилян Иванов Каменов, 
и арх. Гичка Ангелова Кутова-Каменова. 

7. Спиране на процедурата по вписване в регистъра за ППП на 7 броя проектанти, 
съгласно протокола на КР за доокомплектоване на документите.  

8. Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, 
проектантските бюра: ЕТ ИВАН ЧАКЪРОВ с ръководител инж. Иван Чакъров от РК 
Хасково и  НОВИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ с ръководител инж. Ясен Цветанов от РК 
София-град. 

9. УС приема списъка от дванадесет члена за възстановяване на документи и печати, 
предложени от Комисията по регистрите. 

 
 


