
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 
 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КИИП  
 

30 ноември 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. Информация относно получените и обработени в Комисията по нормативните актове предложения 
за допълнение и изменение на Устава на КИИП. 

Докладва: инж. Н. Цветков 

IV. Обсъждане Проекта на Наредба за управление на строителните отпадъци на МОСВ 

Коментар: представители/председатели на НПС 

V. Информация относно деветото заседание на Общото отчетно-изборно събрание на Европейския 
съвет на инженерните камари, 16 ноември 2012 г., Виена. 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 

VI. Разни. 

• Предложения от РК за актуализация на бюджет 2012 г. 
- РК Враца 

• Проект на график за заседанията на УС и постоянните комисии към КИИП (КР и ЦКТК) през 2013 г. 

• Отговор на МО, относно запитването за проектантския стаж на инж. Видев 

• Начин и ред за разпечатване на удостоверенията за ПП, валидни за 2013 г., включително и тези по 
Пожарна безопасност. 

2. Удостоверение за ППП по интердисциплинарната част “пожарна безопасност” се 
издава на проектанти, подали заявления до датата на заседанието на Комисията по 
регистрите (16.01.2013 г.) и разгледани на Управителния съвет на 25.01.2013 г.  

3. Включване на 27 броя проектанти в регистъра за ППП и 10 броя проектанти в 
регистъра за ОПП, съгласно решението на Комисията по регистрите. 

4. УС отказва вписването на инж. Цветелин Пламенов Цветков в регистъра за ППП, 
секция ОВКХТТГ с мотив: професионалната му квалификация не отговаря на 
изискванията за секцията и няма доказателства за проектиране в направление ОВКХ. 

5. УС отказва вписването на инж. Илиян Вълчев Илиев в регистъра за ППП, секция 
КСС с мотив: в разгледани самостоятелни проекти на инж. Илиян Вълчев Илиев са 
открити съществени недостатъци, застрашаващи сигурността на сградата. 
6. Включване в регистъра за пълна проектантска правоспособност на инж. Марин 
Георгиев Георгиев 



7. УС отказва прехвърлянето на инж. Валентин Василев Василев от секция “ТЕХ” в 
секция “ОВКХТТГ” с мотив: несъответствие на професионалната квалификация. 

8. Проектантско бюро ПРОСИТИ ООД, предложено от КР, да бъде включено в списъка 
на проектантските бюра, регистрирани в КИИП. 

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

10. Включване в регистъра за пълна проектантска правоспособност по “пожарна и 
аварийна безопасност” на инж. Пламен Гюров. 

11. УС отказва вписването на инж. Иван Георгиев Петков от РК Хасково в Регистъра за 
Технически контрол с мотив: липса на доказателствен материал за компетентност и 
професионализъм.  

12. Включване в регистъра за Технически контрол на проектантите, които са без 
забележки, съгласно протокола на Комисията по Технически контрол. 

 
 
 
 


