
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 

 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КИИП  

 
22 март 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. Запознаване с резултатите от проверките на Контролния съвет на КИИП за 2012 година. 

Докладва: инж. Тужаров 

ІV.    Запознаване с резултатите от работата на Комисията по дисциплинарно производство на КИИП за 
2012 година. 

Докладва: инж. С. Александров 

V.         Приемане на окончателния  финансов отчет на КИИП за 2012 година. 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 

VІ.         Приемане на проект за бюджет на КИИП за 2013 година. 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 

VІІ. Приемане на отчетния доклад за работата на УС на КИИП през 2012 г. 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 

VІІІ.         Приемане програма за провеждане пълен курс на обучение по пожарна безопасност 
(ПБ), съгласно Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев 

ІХ. Други: 

• Комисии за работа на ОС на КИИП 

2. Вписване в регистъра за ППП на 47 броя инженери, съгласно протокола на КР. 

3. Вписване в регистъра за ОПП на 80 броя инженери, съгласно протокола на КР. 

4. УС отказва вписването на инж. Радослав Стоянов  с рег. № 24029 в регистъра 
за ППП с мотив, че не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2. 

5. УС отказва вписването на инж. Мариана Тодорова Тодорова с рег. № 38043  в 
регистъра за ППП с мотив, че липсват доказателства за две години на трудово 
правоотношение с член на КИИП с ППП или четири години на свободна 
практика. 

6. УС отказва вписването на инж. Тодор Стефанов Колев с рег. № 29004  в 
регистъра за ППП с мотив, че липсват доказателства за две години на трудово 
правоотношение с член на КИИП с ППП или четири години на свободна 
практика. 

7. УС отказва вписването на инж. Стоян Иванов Бонев с рег. № 12945   в 
регистъра за ППП с мотив, че липсват доказателства за две години на трудово 



правоотношение с член на КИИП с ППП или четири години на свободна 
практика. 

8. Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, 
проектантско бюро “Прециз инженеринг” ЕООД, представлявано от инж. 
Димитър Игнатов Петров от РК Варна. 

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

10. Приема се проектанти, работили в чужбина от създаването на КИИП до 
момента, за да придобият пълна проектантска правоспособност да докажат две 
години проектантски стаж преди създаването на Камарата и да имат доказан 
такъв за поне две от последните пет години. В противен случай кандидатите за 
ППП минават по установения ред на Наредба 2 за вписване в Регистрите на 
проектантите. 

11. Вписване в регистъра за ТК на 32 проектанти без забележки, съгласно 
протокола на ЦКТК. 

12. УС отказва вписването на инж. Зоя Янева Георгиева в регистъра за ТК,  с 
мотива, че не достига една година проектантски стаж от необходимите 3 от 
последните 5 години. 

13. УС отказва вписването на инж. Румяна Викторова Караманова в регистъра за 
ТК,  с мотив, че не е представила доказателства за проектантски стаж за три от 
последните пет години. 

14. УС отказва вписването на инж. Христо Иванов Зафиров от РК София-град в 
регистъра за ТК,  с мотив, че не е представил списък на проектирани от него 
обекти и списък на проекти като технически контрол. 

15. УС приема отчетния доклад за работата на УС на КИИП през 2012 г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


