
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 
 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КИИП  
 

28 септември 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 състава на Експертна работна група, която да обобщи разработените по секции 
материали, свързани с квалификационните характеристики. 

   Докладва: инж. Ст. Кинарев 
IV. Приемане окончателния вид на удостоверението за интердисциплинарната част “пожарна 
безопасност”. 

   Докладва: инж. Ст. Кинарев 
V. Разни. 

2. Включване инж. Тодор Манолов Караманолев от РК Смолян в регистъра за пълна 
проектантска правоспособност, секция КСС. 

3. Включване инж. Евелин Георгиев Георгиев от РК София-град в регистъра за пълна 
проектантска правоспособност. 

4. Включване в регистъра за ППП проектантите, с изключение на инж. Стоян Иванов 
Бонев до допълване на документите му, съгласно решението на Комисията по 
регистрите. 

5. Включване в регистъра за ОПП проектантите, съгласно решението на Комисията по 
регистрите. 

6. Включване в регистъра за ОПП без членство 17 броя проектанти, съгласно 
решението на Комисията по регистрите. 

7. Проектантско бюро “Хидросист инженеринг” от гр. Хасково с ръководител инж. 
Ангел Красимир Захариев, предложено от КР, да бъде включено в списъка на 
проектантските бюра, регистрирани в КИИП. 

8. Издаване дубликати на изгубени печати на инж. Златан Крумов Добринов от РК 
Кюстендил, секция “отопление и вентилация”, част “газоснабдяване”, пълна 
проектантска правоспособност и инж. Красимира Йорданова Чолакова от РК  
Кюстендил,  секция “Водно строителство”, пълна проектантска правоспособност. 

9. Включване в регистъра за ППП,  секция ОВКХТТГ, инж. Кшищоф Навроцки от 
Полша. 

10. Включване в регистъра за ОПП инж. Снежина Михайлова Георгиева от РК 
Пловдив. 



11. След това заседание на УС няма да се разглеждат документи на кандидати за ТК без 
да са комплектовани с придружително писмо и подписан протокол на регионалната 
комисия за ТК. 
12. Документите на кандидатите за ТК от РК София-град се допускат за разглеждане от 
УС. 
13. Включване в регистъра за Технически контрол на проектантите, които са без 
забележки, съгласно протокола на Комисията по Технически контрол. 

14. Удостоверението за пожарна безопасност, основавайки се на чл. 169, че основните 
изисквания към строежите са задължителни за всички специалисти, да разрешава на 
инженерите, притежаващи проектантска правоспособност, да правят всичко, 
включващо се в част “пожарна безопасност”.   

15. Приемане 
ГРАФИК 

за работата на Комисията по нормативните актове (КНА) по промяна на  
Устава на КИИП, 

приет на заседание на КНА на 27.09.2012 г. 
А. Публикуване до 08.10.2012 г.на интернет страницата на КИИП на: 

1. Правила за работата на КНА; 
2. Работен вариант на Устава, с отразени предложения за изменение и допълнение 
неприети от Общото събрание(ОС) на КИИП от 28.03.2010 г. и 15.05.2010 г. 
3. Заповед № КИИП-105/17.05.2012г. на Председателя на УС на КИИП, с която се 
определя състава на КНА; 
4. Стенограма на Управителния съвет (УС) и стенограми на ОС на КИИП, касаещи 
промяната на Устава. 

Б. Изпращане до Централния офис(ЦО) на КИИП по електронна поща до 10.11. 2012 г. 
на мотивирани предложения за изменение и допълнение на Устава на КИИП, Закона за 
камарите на инженерите и архитектите в инвестиционното проектиране(ЗКАИИП) и 
други вътрешни и външни нормативни документи, които имат отношение към 
дейността на КИИП. 

В. Открито заседание на КНА на 29.11.2012 г. за първоначална обработка на 
предложенията по т.Б 

Г. Информиране на УС на 30.11.2012 г. за получената и обработена информация по т.Б. 

Д. Окончателна обработка до 10.12.2012 г на постъпилите в КНА предложения за 
изменение и допълнение на Устава и на други нормативни документи. В работния 
вариант на Устава по т.А-2 ще бъдат нанесени предложенията и той ще се публикува на 
интернет страницата на КИИП. Публикуваният текст ще се обсъди в регионалните 
колегии (РК). Обсъждането ще завърши с официални становища и предложения, които 
да бъдат приети с гласуване от ОС и записани в протокола на събранието. 

Е. КНА до 10 март 2013 г. изготвя предложение за изменение и допълнение на Устава 
на КИИП, което ще се внесе за приемане в ОС на КИИП. 

Забележка: Анонимни предложения няма да бъдат разглеждани от КНА. При 
изпращане на предложения посочвайте регистрационен номер, име и фамилия, 
РК, професионална секция, вид на правоспособността, продължителност на 
членството в КИИП. 


