
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 

 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КИИП  

 
25 януари 2013 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 процедура за получаване на удостоверенията за ПП/отписване от регистъра на 
членовете на КИИП, платили членски внос след 20 декември. 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 

ІV. Приемане на процедура за издаване на удостоверения и печати по интердисциплинарната част 
“пожарна безопасност”. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев  

V.  Приемане на Ценоразпис за повторно издаване на печати и удостоверения. 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 

VІ.  Приемане място, дата, график, дневен ред на Общото събрание на КИИП. 

IV. Разни. 

Със следните промени: включване като нови точки: приемане митрополит Гавраил 
Ловчански за почетен член на КИИП; запознаване с доклада за оценката на 
въздействието по прилагането на ЗКАИИП; предложения за промени в Правилника за 
техническите експертни съвети към КИИП; становище на УС до МРРБ относно 
промените на чл. 139 от ЗУТ 

2. Вписване в регистъра на КИИП за  ППП на 60 инженери, които са без забележки от 
КР.  

3. Вписване в регистъра на КИИП за  ОПП на 140 инженери, които са без забележки от 
КР.  

4. Вписване в регистъра за ППП на инж. Иван Божанин и инж. Румяна Божанина от РК 
Враца като им се признават допълнително представените документи. 

5. УС отлага разглеждането на кандидатурите за ППП на инж.Тодор Колев и инж. 
Атанас Ташков за следващото си заседание. 

6. Вписване в регистъра за ОПП на инж. Христо Евстатиев и в регистъра за ППП на 
инж. Георги Николов като им се признават допълнително представените документи. 

7. Вписване в регистъра за ОПП на инж. Радослав Стойчев, инж. Соня Христова и инж. 
Йорданка Йорданова. 



8. Вписване в регистъра за ППП на инж. Румен Максимов, инж.Галина Катранджиева, 
инж. Калина Стоилов, инж. Георги Георгиев, инж. Симеон Попов, инж. Петко Стоянов 
и инж. Николай Янков. 

9. УС отлага разглеждането на кандидатурата на инж. Иво Евтимов Евтимов за 
включване в НПС ТЕХ, част на проекта “Т17–Технология на топлоснабдяването и 
газоснабдяването” за следващото заседание на КР. 

10. УС приема да се коригира удостоверението за ППП на инж. Георги Илчев от “част: 
Водно строителство” на “част: Хидротехнически съоръжения”. 

11. УС приема да се възстанови ОПП на инж. Калина Андреева. 

12. Вписване в регистъра за ОПП на инж. Милена Щерева. 

13. УС отлага разглеждането на кандидатурата за ППП на инж. Веселин Симеонов за 
следващото си заседание. 

14. УС приема да се възстанови старото членство и ОПП на инж. Евгени Маринов 
Димов. 

15. УС отказва ППП и възстановява ОПП на инж. Красимир Еневски, съгласно 
притежаваното до момента удостоверение. 

16. Вписване в регистъра за ОПП на инж. Тюркян Чобанова. 

17. Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, проектантско 
бюро, представлявано от инж. Марин Кирилов Младенов. 

18. Приема се възстановяване членство и коригиране на документите поради промяна 
на обстоятелствата на 32 членове на КИИП, съгласно протокола на КР. 

19. Вписване в регистъра за ТК на 62 проектанти без забележки, съгласно протокола на 
ЦКТК и отказ за вписване в регистъра за ТК на инж. Юри Маринов Големилов от 
Регионална колегия Смолян. 
20. Приемане предложените промени в процедурата за получаване на удостоверенията 
за ПП/отписване от регистъра на членовете на КИИП, платили членски внос след 20 
декември, именно: да се разменят местата на т. 2 и т. 3. 
21. Приема се да се запази размера на глобата от 150 лв., цитирана в процедурата. 
22. Приемане предложените промени в Процедурата на КИИП за вписване в регистрите 
и издаване на удостоверения и печати по интердисциплинарна част „пожарна 
безопасност”, а именно: за раздел “техническа записка и графични материали” към 
заявлението се добавя допълнителна точка с изискването: Удостоверение за завършен 
курс по Пожарна безопасност, съгласно Наредба от 1971 г. 
Да се добави и нова т. 7: Попълва се декларация с текст: “Притежавам необходимата 
професионална компетентност и отговарям за изготвянето на инвестиционни проекти 
по интердисциплинарната част Пожарна безопасност, съгласно чл. 169 от ЗУТ. 

23. Приемане на Ценоразпис за повторно издаване на печати и удостоверения. 

24. Приема се ОС на КИИП да се проведе в Аула “Максима” на УАСГ-гр. София. 

25. Приема се  ОС на КИИП да се проведе на 30 и 31 март 2013 г. На 29 март 2013 г. да 
се проведат общите събрания на НПС. 

26. Приемане на обявения дневен за ОС на КИИП с допълнението: “В случай, че до 
18.00 часа на 31 март не бъде изчерпан дневният ред, Общото събрание ще продължи 
на  6 и 7 април. 

27. Приема се изпратената от ЦО до регионалните колегии справка за броя делегати да 
се върне обратно в срок до 30.01. 2013 г. 



28. Приема се РК в бюджета си за ІІ-то шестмесечие да включат суми за мероприятия 
по случай 10-годишния юбилей от учредяването на КИИП 

29. Приема се да се покани Ловчанскяи митрополит Гавриил за почетен член на КИИП. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


