
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 

 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КИИП  

 
22 февруари 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.  Информация относно получените и обработени в Комисията по нормативните актове предложения 
за промени в Устава на КИИП. 

Докладва: инж. Н. Цветков 

ІV.     Информация относно приетите от Комисията за изготвяне на приложения към Методиката за 
определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в 
устройственото планиране и инвестиционното проектиране промени в приложенията към Методиката.  

Докладва: инж. Н. Цветков 

V.         Предложение за промени в Наредба № 2  за проектантската правоспособност на инженерите, 
регистрирани в КИИП. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев 

VІ.      Определяне дата и час за провеждане на УС на КИИП през месец март 2013 г., поради провеждане 
на ОС на КИИП. 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 

VІІ. Разни. 

2. Вписване в регистрите за ПП на: инж. Иво Евтимов, инж.. Олег Тодоров, инж.. 
Цветан Руменов Виденов, инж.. Желязко Желязков, инж.. Исмаил Каръш, инж.. Олег 
Владимиров, инж.. Пламен Петров, инж.. Радка Димитрова, инж.. Иван Димитров, инж. 
Емил Динев като им се признават допълнително представените документи. 

3. Приема се диплома за магистър след професионален бакалавър или след диплома, 
която не е по същото направление на магистратурата, да не се признава, докато не се 
получи отговор от Комисията по акредитация и Министерството на образованието. 

4.  УС отказва вписването на инж. Пирин Герасимов в регистъра за ППП поради липса 
на проектантски стаж. 

5. УС отказва ПП на инж. Надежда Желева към секция “ТЕХ”, с мотив, че 
специалността й не отговаря за тази секция. 

6. В удостоверението в реда “Професионална квалификация” се изписва съдържанието 
“Професионална квалификация” от дипломата, а частите – съгласно приетите в КИИП. 

7. УС отказва вписването на инж. Господин Янев в регистъра за ППП поради липса на 
проектантски стаж. 



8. УС отказва ПП на инж. Иван Нихтянов към секция “ТЕХ” с мотив, че специалността 
му не отговаря за тази секция. 

9. УС отказва вписването на инж. Антон Костов в регистъра за ППП, поради това, че 
притежава ОКС специалист. 

10. Приема се на следващото заседание на УС Председателят на УС на КИИП да 
предложи график за провеждане на курс по част “Пожарна безопасност” – раздел 
“техническа записка и графични материали.  

11. Приема се да се възстанови ПП по част “Пожарна безопасност” на проектанти, на 
които им е отнета с условието, че ако не изкарат курса на следващата година ще им се 
отнеме. 

12. УС отлага разглеждането на кандидатурата на инж. Константин Ганчев за ПП по 
пожарна безопасност до излизането на графика за провеждане на курсове. 

13. УС отказва вписването на допълнителни части на проекта в удостоверението на 
инж. Симеон Андонов с мотив, че специалността му не отговаря за тях.  

14. УС приема решение да се сезира КДП за кандидатурата на инж. Борислав Борисов 
поради попълване на документ с невярно съдържание. 

15. УС отлага разглеждането на кандидатурите за ППП на инж. Антон Филев и инж. 
Веселин Иванов за следващото си заседание, когато ще се реши как да се процедира 
при случаи с инженери, притежаващи дългогодишен стаж като проектанти преди 
основаването на КИИП. 

16. Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, проектантско 
бюро, представлявано от инж. Мария Петрова от РК Бургас и проектантско бюро, 
представлявано от инж. Георги Иванов от РК Пловдив. 

17. УС приема решение за възстановяване на членство на инж. Тодор Боненски, инж. 
Гошо Георгиев, инж. Красен Вълчев, инж. Мирослав Славчев, инж. Емил Георгиев 

18. Вписване в регистъра за ТК на 40 проектанти без забележки, съгласно протокола на 
ЦКТК. 

19. УС приема решение ЦКТК да заседава веднъж на два месеца след месец май 2013 г. 

20. УС възлага на НПС КСС на следващото заседание да направи предложение за 
изменение на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, членове 
на КИИП в частта й за Технически контрол. 

21. УС приема решение за промяна на чл. 3, ал. 5 на Наредба № 2, който да гласи: 
“Проектанти с ОПП имат право да изработва самостоятелно проекти за обекти от 
пета и шеста категория. Категориите на обекти са в съответствие с чл. 37 от ЗУТ”. 

22. УС приема решение за промяна на чл. 4, ал. 1, т. 1 на Наредба № 2, който да гласи: 
“Две години на длъжност проектант в организационна структура, в състава на 
която има проектант с ППП от същата специалност или екип от проектанти, който 
извършва проектантска дейност”. 
23. УС приема решение за промяна на чл. 5, ал. 3, т. 1 на Наредба № 2, който да гласи: 
“Копие от Трудова или Осигурителна книжка, Удостоверение образец УП № 30 или 
удостоверение за проектантски стаж”. 

24. Приема се следващото заседание на Управителния съвет да бъде на 28 март от 15.00 
часа. 

25. УС подкрепя Декларацията, приета на експертната конференция “Правни проблеми 
на строителното предприемачество” и изразява желание КИИП да участва в срещите. 

  


