
РЕШЕНИЯ 

приети на заседание на УС на КИИП, проведено на 27.11.2014 г. 

 

1. Приемане на предварително обявения дневен ред: 

1. 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 
2. Гласуване кандидатурата за технически контрол  по част “Конструктивна” 
на инж. Снежа Вълчева Янева-Жекова от РК Хасково. 
Докладва: инж. Ст. Кинарев 

3. Приемане График на заседанията на УС и постоянните комисиите в КИИП през 
2015 година. 
Докладва: инж. Ст. Кинарев 

4. Приемане цифровата квота за броя на делегатите на ОС на КИИП през м. март 2015 г. 
Докладва: инж. Ст. Кинарев 

5. Приемане т. в дневния ред на ОС на КИИП през март 2015: „Вземане решение 
относно мандатността на председателите на РК Варна и РК Русе”.  
Докладва: инж. Ст. Кинарев 

6. Обсъждане взаимоотношенията между КИИП и БИС във връзка с участието на 
КИИП в ТК 56. 
Докладва: инж. Ст. Кинарев 

7. Информация за проведена от БАН процедура за възлагане на Обществена 
поръчка в 2 лота относно обследване на енергийна ефективност и съставяне на 
сертификати за енергийни характеристики и постъпил сигнал до УС на КИИП от 
Обединение „БИЕС – СТРОЙ 2014”. 
Докладва: инж. Ст. Кинарев 

8. Информация относно честването Втори европейски ден на инженера – Брюксел, 
20.11.2014 г.  
Докладва: инж. Ст. Кинарев 
9. Разни 
допълнен с направените предложения: 
от инж. Румен Иванов – „Председателят на КИИП да подготви материалите и да 
докладва за изпълнение на Решенията на Общото събрание В.Търново във връзка с 
принадлежност към Службите.” 

от инж. Стефан Кинарев – „Доклад за среща в Министерството на регионалното 
развитие, проведена 26.11.2014 г.” 

от РК София-град – „Стартиране на процедура за закупуване на имот” 

2. УС прие решение за заседанието през януари 2015 г. да се оформят точни 
финансови разчети относно подмяната на печатите и данни за вида и формата им. 



3. УС прие решение да се възложи на юридическия консултант на КИИП за 
следващото заседание през януари 2015 г. да проучи възможностите за използване 
електронни удостоверения. 

4. Вписване в регистъра на КИИП за  ППП на 28 инженери, които са без забележки от КР.  

5. Вписване в регистъра на КИИП за  ОПП на 17 инженери, в т.ч. 3-ма без членство в 
Камарата, които са без забележки от КР.  

6. Вписване в регистъра на КИИП за  ППП за определен обект 6-ма чужди граждани, 
членове на гръцката Камара на инженерите.  

7. УС отказва ОПП на инж. Виолета Чавдарова Добрева, рег.№ 16274, поради 
несъответствие на завършеното от нея образование с изискванията на квалификационната 
характеристика на НПС“ЕАСТ“. 

8. УС  отказва ППП на инж. Велко Василев Петков, рег.№ 39027 , поради недостатъчен 
проектантски стаж, съгласно изискванията на Наредба 2 и ЗКАИИП. 

9. УС отлага разглеждането на кандидатурата за ОПП по пожарна безопасност на инж. 
Красимира Розалинова Славчева, рег.№ 34012 от РК Смолян, за следващото си заседание. 
10.  Комисията по нормативни документи да внесе предложение за принципно  

решение, относно присъждане на проектантска правоспособност по пожарна безопасност – 
обща част, след като се запознае с изменението на съответните нормативни документи. На 
печатите по тази част да  пише ВС – ПВ. 

11.   Вписване в регистъра на КИИП за  ППП на инж. Атанас Методиев Овчаров, 
рег.№26023 като му се признават допълнително представените документи.  

12. Включване в списъка на проектантските бюра, регистрирани в КИИП проектантско 
бюро Геомат ЕООД – Варна, рег.№ 0340 и проектантско бюро Водпроект СА  ЕООД, рег. № 
0341. 

13.  Вписване в регистъра на КИИП за ТК на инж. Снежа Жекова от РК Хасково. 
14.  Приемане предложения График на заседанията на УС и постоянните комисиите в 

КИИП през 2015 година. 
15.   Приемане на цифровата квота на броя на делегатите на ОС на КИИП през м.март 

2015 г. да остане непроменена т.е. 1:30 без включените делегати по право.  
16. УС приема  в дневния ред на ОС на КИИП през март 2015 да се включи точка: 

„Вземане решение относно мандатността на председателите на РК Варна и РК Русе”.   
17.  УС приема, че текстът на декларацията  относно принадлежност към органите  на 

ДС, подписана от членовете на УС, КС и КДП, е достатъчен във връзка с  искането за 
извършване на проверка. 

18. УС гласува стартиране на  съдебна  процедура за отменяне  на Приложение № 1 
към чл. 1, ал.3  на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

19.  УС стартира процедурата за закупуване на имот за нуждите на РК София-град. 
 

 


