
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 
 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КИИП  
 

29 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. 1

 Докладва: инж. Ст. Кинарев 

Приемане разработените материали, свързани с основните правила за работа, под формата на 
“добра проектантска практика”, на базата на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти. 

IV. Доклад на Бюджетната комисия и недвижими имоти по постъпили предложения от регионални 
колегии за започване на процедура по закупуване на недвижим имот. 
          Докладва: инж. Ст. Кинарев 
 
V.         Обсъждане на процедура за отписване на проектанти от регистъра за ПП на КИИП 
 
VІ.         Разни. 

• анализ на финансовите разходи за подмяна на печатите за ОПП, ППП и ТК.  

Допълнен със следните предложения, постъпили от РК: 
• Председателите на НПС да изготвят и да представят за одобрение от 

заседанието на Управителния съвет на КИИП на 29 юни план за 
квалификацията на членовете на КИИП по Професионални секции за 2012 г. 

• Председателите да предложат начин за специализираната литература да 
стане достъпна за всички членове на КИИП с цел повишаване 
квалификацията им. Това да не са луксозни издания и да не надвишават 8 
или 10 лева. 

• Предложение от РК Ямбол за online въпросник и избор на временна 
Комисия, която да обработи отговорите. 

2. Включване в регистъра за ПП инж. Георгиева и инж. Ковачев от РК Варна; за 
решаване случая на инж. Руси Славов Славов да се направи запитване до Комисията по 
акредитация дали е акредитирана в направление технически науки съгласно 
изискванията на ЗУТ магистърската степен, която е завършил; разглеждането 
кандидатурата на инж. Таня Христова Кокошарова се отлага до представяне на 
допълнително поисканите от КР документи. 

                                                 
1 Материалите по т. 3 от дневния ред са публикувани на електронната страница на КИИП, раздел 
“нормативна уредба” –» “вътрешна” –» “проекто НУ” –» “Добра проектантска практика” 
 



3. Възстановяване ОПП на инж. Благой Викторов Поповски. 
4. Включване в регистъра за Технически контрол проектантите без забележки, съгласно 
протокола на Комисията по Технически контрол. 
5. Приемане публикуваните на сайта на Камарата материали във връзка с “добрата 
проектантска практика” и пристъпване към тяхното окончателно оформяне. 
6. Регионалните колегии, кандидатстващи за безлихвен кредит от ЦО на КИИП за 
закупуване на имот, да представят пред УС погасителен план за три години. 

7. При служебно вписване в Регистъра на проектантите с пълна проектантска 
правоспособност по реда на чл. 16 от Закона за професионалните квалификации на 
гражданин от държава-членка на Европейския съюз, не следва да се изисква те да 
притежават познания по български език в случай, че в договора за предоставяне на 
проектантски услуги е предвиден и друг работен език, освен българския. 

8. УС гласува отпускане на 1000 лв. от бюджета на ЦО за разработване online 
въпросника, предложен от РК Ямбол. 
9. УС отказва вписването на инж. Иван Георгиев Тодоров в регистъра за ППП, част 
“пожарна безопасност” с мотив: не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 5 от 
ЗКАИИП. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


