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1. УС не прие предложението т. 2 от дневния ред да отпадне. 

2. УС не прие предложението т. 6 от дневния ред да отпадне. 
3. 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 протокола на Комисията по предложенията за промени в Устава. 

Докладва: инж. Цветков 

ІV.         Информация за графика за провеждане курса на обучение по пожарна безопасност 
(ПБ), съгласно Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. 

Докладва: инж. Ив. Каралеев 

V. Обсъждане на предложение на РК Пловдив, относно присъждане ППП на инженери по ПБ. 

VІ. Предприемане действия по изпълнение решението на ОС на КИИП от 30-31 март 2013 г. 
“ОС на КИИП задължава РК Русе и РК Варна в тримесечен срок да се приведат в съответствие 
с мандатността, съгласно Устава на Камарата.” 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 

VІІ. Информиране УС за писмо Изх. № 059/15.04.2013 г. на Председателя на РК Пловдив до 
МРРБ, до Ръководителя на курса за одитори по пътна безопасност в УАСГ и до в. “Строителство 
градът”. 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 

VІІІ.    Вземане на решение за закупуване на имот с идентификатор 87374.537.171.4.36 по 
кадастралната карта на гр. Ямбол за сумата до 40000 лв., която включва цената на имота и всички 
данъци и такси за сделката. 

ІХ. Други 

4. Вписване в регистъра за ППП на 31 броя инженери, без забележки, съгласно 
протокола на КР. 

5. Вписване в регистъра за ОПП на 65 броя инженери в това число 18 без 
членство, без забележки, съгласно протокола на КР. 

6. Вписване в регистъра за ППП на инж. Лариса Ангелова и инж. Христина 
Прокопиева от секция ГПГ, представили допълнително исканите документи. 

7. УС отказва вписването на инж. Петър Иванов Терзиев от РК София-град в 
регистъра за ППП с мотив, че не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 1 от 
Наредба № 2. 

 



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

9. УС отказва вписването на инж. Георги Борисов Генчев, рег. № 41302 в 
регистъра за ППП с мотив , че не е покрил минималния обем учебни 
дисциплини.  

10. УС отказва вписването на инж. Милен Спасов Вълчев, рег. № 39039 в 
регистъра за ОПП с мотив, че образователната му квалификация не отговаря 
на изискванията. 

11. УС отказва вписването на инж.Динко Славов Славов с рег. № 11258 в 
регистъра за ППП в съответствие с чл. 7, ал. 6 от ЗКАИИП. 

12. УС отказва вписването на инж. Антон Костов Костов с рег. № 41319 в 
регистъра за ППП с мотив, че не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 1 от 
Наредба № 2. 

13. Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, 
проектантско бюро “Геодезисти БГ” ЕООД, представлявано от инж. Цанко 
Евстатиев Павлов от РК София-град. 

14. Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП, 
проектантско бюро “Кадекс” ООД, представлявано от инж. Любомир 
Йорданов Николов от РК Варна. 

15. Приема се възстановяване и коригиране на документите, поради промяна на 
обстоятелствата, на 7 членове на КИИП, съгласно протокола на КР. 

16. Вписване в регистъра за ТК на 24 проектанти без забележки, съгласно 
протокола на ЦКТК. 

17. УС отказва вписването на инж. Иван Георгиев Щерев от РК Бургас в регистъра 
за ТК,  с мотива, че няма необходимите 12 години проектантски стаж. 

18. Приемане на решение за закупуване на имот с идентификатор 
87374.537.171.4.36 по кадастралната карта на гр. Ямбол за сумата до 38000 лв., 
която включва цената на имота без данъци и такси за сделката. 

19.  УС гласува избора на инж. Мария Стефанова – Гл. секретар на РК София-град 
за член на ТК 101 “Устойчиво строителство” към БИС. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


