
Извадка от Протокол № 71/30.07.2010 г. 
 

Решения 
от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.07.2010 г. 

Заседанието беше проведено при следния 
ДНЕВЕН РЕД 

1. Изпълнение на договор DE 813148161 от 20.10.2008 г. сключен между ILF Berarebde Ingenieure 
GmbH, Германия и КИИП – Регионална колегия Бургас. 

Докладва: инж.Д. Опърлаков 
 
2. Приемане на Правилник за осъществяването на дейността по международното сътрудничество на 

КИИП.  
Докладва: инж. Ст.Кинарев 

 
3. Вземане на решение за провеждане в гр.София на кръгла маса с международно участие за обсъждане 

приложението на Директивата за възлагане на обществени поръчки в европейски различните страни 
и конкретните практики в съответните национални законодателства(срок, организатори, участници). 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 
 
4. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП за вписване в регистрите на 

проектанти с ограничена и пълна проектантска правоспособност и на проектантски бюра.  
Докладва: инж. М.Младенов 

 
5. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол по част конструктивна за 

вписване в списъка на лицата, упражняващи технически контрол на част “Конструктивна” на 
инвестиционните проекти. 

Докладва: инж. Г.Симеонов 
 
6. Информация за прилагането на Наредба Iз-1971: 

• приемане на изменение и допълнение на Методиката за организиране и провеждане на обучение 
и за прилагане на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г. за строителнотехническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 

Докладва: инж. М.Младенов 
• информация за провеждане на обучението във връзка с Наредба Iз - 1971 и подготовка на 
процедурата за вписване в регистрите на КИИП на инженери, завършили висши училища по 
специалност „Пожарна и аварийна безопасност” 

Докладва: инж. Ст.Кинарев 
 
7. Други: 

- Посещение на Шанхай 

Допълнения към т. “Други”: 
- разглеждане на становище по ЗУТ; 
- разглеждане на предложение за закупуване на офис на РК Бургас. 

 
Дневният ред беше приет единодушно от членовете на УС, присъствали на заседанието. 
 
По т. 1. от дневния ред - Изпълнение на договор DE 813148161 от 20.10.2008 г. 
сключен между ILF Berarebde    Ingenieure GmbH, Германия и КИИП – Регионална 
колегия Бургас. 

Решение:  
1. УС упълномощава инж. Д. Опърлаков да приключи в най-кратък срок и при най-
благоприятни за КИИП условия изпълнението на договора, сключен между ILF 
Berarebde Ingenieure GmbH, Германия и КИИП – Регионална колегия Бургас. След 
извършване на последните разплащания, инж. Д. Опърлаков да докладва пред УС за 
постигнатите резултати.  
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2. На заседание на УС на края на м. септември да бъде приет правилникът за 
експертната дейност в КИИП с правата и задълженията на националния експертен 
съвет и на регионалните експертни съвети. 
Проектът за правилник ще бъде изпратен на РК до 15 септември, за да може да бъде 
разгледан преди заседанието на УС. 

По т. 2 от дневния ред - Приемане на Правилник за осъществяването на дейността по 
международното сътрудничество на КИИП.  

Решение: УС на КИИП приема предложения Правилник за осъществяването на 
дейността по международно сътрудничество на КИИП, със следните корекции и 
допълнения: 

1. В чл. 7,  ал. (2) да се добави т. 5 със следния текст: “Набиране, обработка и 
разпространение на информация по проблеми, поставени от членове и 
органи на ККИИП, с разяснение за това как те се решават в другите 
Камари.” 

2. В чл. 8, т. 1, буква “в” и в чл. 9, точка 1, буква “в” след думата “колегии” да 
се добави текстът “и Националните професионални секции на КИИП”. 

По т. 3 от дневния ред - Вземане на решение за провеждане в гр.София на кръгла маса 
с международно участие за обсъждане приложението на Директивата за възлагане на 
обществени поръчки в европейски различните страни и конкретните практики в 
съответните национални законодателства(срок, организатори, участници). 

Решение 1: УС на КИИП реши да се започне подготовка за провеждане на кръгла маса 
с международно участие за обсъждане приложението на Директивата за възлагане на 
обществени поръчки в различни европейски страни и конкретните практики в 
съответните национални законодателства. До края на м. септември да бъде подготвена 
ориентировъчна план-сметка за необходимите разходи за провеждане на 
мероприятието. 

Решение 2: УС на КИИП възлага на инж. Л. Грънчаров за следващото заседание на УС 
да подготви и докладва кратко предложение, свързано с Директива 89/106 на Съвета 
относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 
на държавите-членки по отношение на строителните продукти  – какво мероприятие да 
се организира и по какъв начин КИИП да го проведе.  
 
По т. 4 от дневния ред - Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите 
на КИИП за вписване в регистрите на проектанти с ограничена и пълна проектантска 
правоспособност и на проектантски бюра.  

Решение 1: УС приема доклада на Комисията по регистрите за вписване в регистрите 
на лицата с ППП и ОПП и реши в Регистъра на лицата с проектантска правоспособност 
да бъдат вписани и да им се издадат съответните документи (удостоверения и печат), 
одобрените от комисията с протокол № 05-КР/26.05.2010 г.  кандидати както следва: 
- ОПП – 45 души, включително 16 без членство в КИИП; 
- ППП – 51 души; 
- Проектантски бюра (ПБ) – 10 одобрени от КР, с което общия брой на ПБ става 239 

Решение 2: По отношение на заявлението на инж. Евтимос Гесос, гражданин на 
Република Гърция, за признаване на професионална квалификация съгласно ЗППК в 
РБ, УС реши следното: 
1. Признава дипломата за завършено висше образование на инж. Евтимос Гесос. 
2. За да бъде вписан в регистрите на КИИП за ПП инж. Евтимос Гесос трябва: 
- да усвои български език на работно ниво; 



- ra [peAcraBu AoKyMeHTr4, yAocroBepqBau]u rureHcrBoro My B Karrapara Ha HHxeHepure
ua Peny6,ruxa f:spuur.

flo r. 5 or AnesHus IleA - YrerprrAaeaue ua npeA,ror{eguq Ha KoN{ucuqra :a rexHuqecKu
KOHTpOT nO qaCT ITOHCTpyKTUBHa 3a Blr4CBaHe B CIIfiCT,Ka Ha nUIIaTa. ynparGqBailIu

texHuqecxu rontpo:r Ha qacr "KoncrplrKruerra" ua uHnecrvulzoHHzte upoexru.

Penreulre: YC na KI4W|I ttpueMa AoKnaAa Ha r{Hxr. f. Cur,reouoB - 3aM.-flpeAceAareJl Ha
Kauapara a [peAceAareJr Ha UKTK r.r o4o6pxea npeAnor(eHrrero Ha KoMucrisra B cnnc:bKa Ha
JII4uara, ynpa)KHsBaulrz TK tro qacr ,,KoHcrpyKTuBFIa", Aa 6rAe BrrlrcaHa unx. Pa,ruqa
Jluuxoea, o4o6peua c rporoKor Ng TI{-05107.2010 r., xaro fi, ce nz1aAar cborBerHure

AoKyMeHru (ylocronepeHue r4 neuar).

flo r. 6 or AHesHufl peA - I{H0opN{auurr :a npu"'raraHero Ha HapeA6a l:-1971:
o flptterr,raHe Ha ptstaeHeHNe u AonbrueHrae Ha MeroAr.rKara ga opraHl4g[paHe ra
npoeeNaaHe Ha o6y.reHne u:a npr.rraraHe Ha HAPEIEA Ig-1971 or 29.10.2009r.  ga

crpozre:urorexnzqecxure npaeuna H HopMu 3a ocuryprBaHe Ha 6e3olacHocr npu noxap.
. I4H0opNraqrl.f, sa npoeentAaHe Ha o6yqeHuero ern npr:xa c Hapel6a l: - 1971 u
noAroroeKa Ha npoueAypara ga enficeaHe e perrcrpure Ha Ktr4l4fl Ha HHNeHepu.
3aerpur4rrz eucruu yqr.Irr4ura no cnerlua,'IHoct ..floxcapHa u agaprifiHa 6e3onacFloct".

Peurenue 1: VC peunr Aa 6rAe r.r3rrpareHo rrrcMo ao MPPB (nacvoro e nprnolKeHo K:bM
HacrorilIr4q nporoxo,r).

PeureHue 2: yC peurr.r or MeroAuxara Aa or[aAHe rer(crbr 3a lpunaraHe Ha
yAocroBeperlr.flra or rrpoBeAeHure or KIltti l KypcoBe (r. 9.1.3).

Peureuue 3: YC peurz Aa.6ue cb3AaAeHa excneprHa rpyna, B c:bcraBa Ha Korro ila 6rqar
BK.nloqeHH npodl. Cnacoe, npo(r. i4eaFr AHroHoB rr npocp. Muxaur Muxafiroe. fpynara 4a
npeAcraBr4 na YC Ao cneABarrloro My 3aceAaHrre pa:pa6orra no npo6neMl4re Ha rlo)KapHara
6e:onacsocr no 3aAaHHe Ha llpeAceAarerq Ha YC na KIAIAI.

f l o r . 7 - P a : H u

[Io npeano]r(eHuero ua nHx<. [. Ol'sp,raxon 3a 3aKynyBaHe Ha ].rMor B Eyprac 6erue
rrocrurHaro cr,fJracue, .{e flocroqHHara r(oMucr.rfl 3a pa3nope)KAaHe c Her,Br{}Kr{Mn pIMorH,

co6crseHocr ua Kalrapara rpr6na Aa ce 3ano3Hae c Hero u Aa npeAcraBr4 MorrrBr{paH Aor(naA
rpeA yc.

flo ocraualr4Te ABe [oAToqKr4 ue 6erue B3ero peueHr.re.

[1pe4ce4are,r Ha VC

nsrx. Cr.

CK/3A
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