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ПРОТОКОЛ № 105 
от заседание на УС на КИИП, проведено на 03.02.2014 г. 

 
Днес, 03.02.2014 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на ЦО на КИИП се 

проведе заседание на УС на КИИП. 
 

ПРИСЪСТВАХА 35 от 41 членове на УС на КИИП: 
 
1. Инж. Стефан Кинарев   Председател УС 
2. Инж. Никола Цветков   Зам.председател 
3. Инж. Иван Каралеев   Главен секретар 
4. Инж. Пламен Попов   Председател НПС „КСС” 
5. Инж. Тодор Ангелов   Представител НПС “ТСТС” 
6. Инж. Балчо Балчев   Председател НПС „ВС” 
7. Инж. Мария Попова   Председател НПС „ЕАСТ” 
8. Инж. Николай Главинчев   Представител НПС „ГПГ” 
9. Инж. Анелия Райчева   Представител НПС „ТЕХ” 
10. Инж. Нейко Нейков   Представител НПС „МДГ” 

   11.      Инж. Цветко Тужаров   Председател „КС” 
12.      Инж. Жулиета Кацарска   РК Благоевград 
13.      Инж. Станислав Койчев   РК Бургас 
14.      Инж. Стела Кирова   РК В.Търново 
15.      Инж. Веселин Колев   РК Враца 
16.      Инж. Богомил Белчев   РК Габрово 
17.      Инж. Кольо Атанасов   РК Добрич 
18.      Инж. Мария Кирилова                           РК Кюстендил 
19.      Инж. Любен Бостанджиев  РК Кърджали 
20.      Инж. Радослав Парашкевов  РК Ловеч 
21.      Инж. Иван Когиев    РК Монтана 
22.      Инж. Тодор Енев    РК Пазарджик 
23.      Инж. Калин Рангелов   РК Перник 
24.      Инж. Живко Иванов   РК Плевен 
25.      Инж. Марин Младенов   РК Пловдив 
26.      Инж. Георги Аврамов   РК Силистра 
27.      Инж. Ирена Аврамова   РК Сливен 
28.      Инж. Иван Стоянов   РК Смолян 
29.      Инж. Стоян Колев    РК Ст.Загора 
30.      Инж. Георги Кордов   РК София-град 
31.      Инж. Константин Проданов  РК София-област 
32.      Инж. Тодорка Димитрова  РК Търговище 
33.      Инж. Боян Тодоров   РК Шумен 
34.      Инж. Станислав Видев   РК Хасково 
35.      Инж. Пейчо Пейчев   РК Ямбол 
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По време на заседанието се направи аудио запис. Дискът със записа е 
неразделна част от този протокол. 

 

 ДНЕВЕН РЕД  на заседанието: 
 

І. 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 
 
ІІ. 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 
 
ІІІ. Запознаване с решение на  КС от 12.12.2013 г. Относно определяне на 

цифровата квота на делегатите за ОС на КИИП през 2014 г. и евентуално 
преразглеждане приетото на заседание от 27.09.2013 г. Решение на УС за 
намаляване броя на делегатите на ОС на КИИП чрез промяна на цифровата  квота 
1:30, включително делегатите по право. 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 
 
ІV. Запознаване УС с решението на Комисията по бюджета и недвижими 

имоти относно закупения от РК Ямбол имот, основавайки се на доклада на 
Експертна група, определена със Заповед № КИИП-243/04.12.2013 г. и извършила 
оглед на място. 

Докладва : инж. Ст. Кинарев 
 
V. Приемане на дневния ред на Общото събрание на КИИП. 

           Докладва: инж. Ст. Кинарев 
 
VI. Избор на Комисия за подготовка на отговор на писма на МИП с  

входящи номера КИИП-119/20.01.2014 г. И КИИП-117/20.01.2014 г. относно 
разработване  на проект за нов жилищен закон (срок за отговор 20.02.2014 г.)  и 
изготвяне на Актуализирана национална жилищна стратегия (срок за отговор 
01.03.2014 г.) 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 
 
VII. Информация за проведената на 28.01.2014 г. В МИП Конференция за 

представяне на постигнатите резултати при изпълнението на Договор № 
BG161РО001-5.3.01-0076-С0002  по проект „Анализи, проучвания и актуализация 
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на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014-2020“ 
Докладват : инж. Ив. Каралеев и инж. Н. Цветков 
 
VIII. Определяне на участници от страна на КИИП в организирания на 

20.03.2014 г. От Агенция Булгарреклама Форум „Да събудим строителството“. 
Докладва: инж. Ст. Кинарев 
 
IX.. Предложение на КДП за отписване от регистрите за ППП на 

проектанти, които не са платили членския си внос за 2013 г. и не са предприели 
действия, съгласно уведомителните писма, изпратени от съответните РК. 

Докладва: инж. Серафим Александров 
 
X. Разни. 

 
Гласуване на посочения дневен ред  

“ЗА” - 32 
“ПРОТИВ” - 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Решение: дневният ред се приема. 
 
 Инж. Кинарев отбелязва , че датата на заседанието  на УС е променена за 
днес, (3 февруари, понеделник) по молба на колегите поради тежките 
метеорологични условия.   
 Инж. Кордов предлага в точка „Разни“ да се обсъди  цената на повторно 
издаване на изгубен печат, която е 70 лева. Идеята му е да се намали наполовина. 
 Мнението на инж. Кинарев е, че този въпрос се нуждае от допълнително  
проучване и трябва да се отложи за следващо заседание .Той акцентира върху 
необходимостта Комисията по нормативни документи да изработи стратегия във 
връзка с проектите за нова жилищна стратегия, нов жилищен закон и други 
промени, които са   във връзка с идеята ЗУТ да се раздели на няколко закона.  
 
По т.  І от дневния ред докладва инж.  Ив. Каралеев: 
 

І. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП  
относно вписване на кандидати в регистрите за проектантска правоспособност 

и за проектантски бюра. 
  Комисията по регистрите е изпратила на всички членове на УС протокола от 
заседанието си. За да се обработват документите на кандидатите своевременно 
Регионалните колегии трябва да ги изпращат  пет работни дни преди заседанието на 
Комисията по регистрите.  
 Общият брой на постъпилите заявления за вписване  в регистрите за 
проектантска правоспособност е 408. Разгледани са общо 381, от тях  147 за ППП и 
234 за ОПП.  
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Гласуване на Таблица 1.1: Предложените 131 кандидатури за вписване в 
регистрите за ППП :   
 „ЗА“ – 32 
 „ПРОТИВ“ - 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -1 
Решение: УС приема 131 кандидатури за вписване в регистрите за ППП. 
 
Разглеждане на Таблица 1.2.: Предложените кандидати за вписване в 
регистрите за ОПП са 229, в това число 100 кандидатури без членство в КИИП 
 „ЗА“ -33 
 „ПРОТИВ“- 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0 
Решение : УС приема  229 кандидатури  за вписване в регистъра за ОПП. 
 
 Разглеждане на Таблица 1.3: Предложените кандидати  са за изискване за 
доокомплектоване на документи, особени случаи и откази: 
 

 1.Разгледа се кандидатурата на  Никола Руменов Минковски, рег. №  35058, 
РК София-област. Подал е документи за ОПП към секция „Минно дело, геология и 
екология“ . Няма 4 години професионален стаж след придобиване на бакалавърска 
степен.   През 2010 г. е завършил спец. „Геология на минералните ресурси“ в МГУ.  
Стажът му се равнява на 3 години и 4 месеца. 
 Комисията предлага отказ за вписване в регистрите за ОПП поради липса на 
трудов стаж след придобиване на образователна квалификационна степен 
бакалавър. 
 Инж. Проданов разяснява , че кандидатът е  от София-област . Началник е на 
рудник в Медет , Елаците. Представил е 2 референции от колеги с ППП, под чието 
ръководство проектира, още като студент е работил и от РК  са очаквали , че това би 
могло да се вземе под внимание. Спазен е закона. След 6 месеца пак ще подаде 
документи. 
 
Гласуване на  отказ за ОПП на Никола Руменов Минковски, рег. № 35058 
 „ЗА“ - 26 
 „ПРОТИВ“- 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 
Решение : УС  приема мотивиран  отказ за вписване в регистрите за ОПП на 
Никола Руменов Минковски 
 
 

2. Михо Радев Михов , рег. № 00896 , е подал документи за ОПП към секция 
„ОВКХТТГ„. Не отговаря на квалификационната характеристика на НПС 
„Отопление и вентилация“.  Дипломирал се е през 1995 г.- магистър 
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електроинженер в ТУ. През 2012 г завършва топло и газоснабдяване в 
Русенския университет . Изучаваните от колегата дисциплини не отговарят на 
изискванията на квалификационната  характеристика на НПС „ ОВКХТТГ“. 

 
Гласува се отказ  за вписване в регистрите за ОПП на Михо Радев Михов : 
 „ЗА“  -34 
 „ПРОТИВ“ – 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0 
 Решение: УС приема отказ за вписване в регистрите за ОПП на Михо Радев 
Михов, рег. № 00896 
 

3. Тодор Петков Начев, рег. № 00866 кандидатства за ОПП в секция 
„Технологии“. Не отговаря на квалификационната характеристика на секция 
та  - магистър инженер по сондиране и добив на нефт и газ , завършил в МГУ 
. Завършил е през 2012 година. Бакалавърската му диплома е със същата 
специалност. Той кандидатства за ОПП по „Технология на топло и 
газоснабдяване“. Образованието му не отговаря на квалификационната 
характеристика на НПС „Технологии“. 

 

Гласуване на  отказ за вписване в регистрите за ОПП на Тодор Петков Начев: 
 „ЗА“ - 33 
 „ПРОТИВ“-0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-1 
Решение : УС приема отказ за вписване в регистрите за ОПП на Тодор Петков 
Начев, рег. № 08624 
 

4. Донка Любенова Иванова, рег.№ 03238 , кандидатства за ОПП в секция 
„Транспортно строителство“ от  РК Велико Търново. През 1974 година 
завършва спец. „Железопътно строителство“  във ВИСИ. През 2004 година 
придобива по заварено положение ППП в секция „Конструкции“ 
.Кандидатства за ОПП в НПС „Транспортно строителство“. От направената 
проверка се оказва, че няма юридическа пречка да получи  ОПП и по 
транспортно строителство. Комисията предлага  Донка Любенова Иванова,  
рег.№ 03238  да получи ОПП към секция „Транспортно строителство“, а УС 
да вземе решение. 

 Следва коментар, че с една диплома  ще има две проектантски 
правоспособности.  
 Инж. Кинарев дава съответното пояснение – има проектанти с две 
правоспособности – едната по заварено положение,  другата – по диплома. 
  
Гласуване за  ОПП  на Донка Любенова Иванова, рег.№ 03238 : 
 „ЗА“ - 26 
 „ПРОТИВ“-0 
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 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7 
Решение: УС приема вписване в регистрите с ОПП Донка Любенова Иванова, 
рег.№ 03238   
 
  5. Ангел Канев Карагьозов , рег. №  26071,   кандидатства за ППП към секция 
„Минно дело, геология и екология“.  Той  е от Пазарджик, няма ОПП.  
 

Гласува се  отказ за вписване в регистрите с ППП  
 „ЗА“ - 32 
 „ПРОТИВ“- 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -1 
Решение: УС постановява отказ за вписване в регистрите  с ППП на Ангел 
Канев Карагьозов . 
 УС предлага Комисията по регистрите да изпрати предложение до кандидата 
да подаде документи за ОПП. 
 
 6. Комисията предлага отмяна на отказа за ППП  на Ивайло Александров 
Александров, рег. № 29058 , РК Пловдив. Казусът е следния : 

 на основание липсата на магистърска степен на предишното заседание от 20 
ноември 2013 г. Комисията  по регистрите предложи на УС на КИИП отказ за 
издаване на ППП . 

 отказът е гласуван на заседание на  УС на 29.11.2013 г . инж. Александров 
има необходимия трудов стаж за придобиване на ОПП с образователно-
квалификационната степен бакалавър , а именно 4 години. Той има   и 
необходимия трудов стаж като проектант след придобиване на ОПП, ( 2 
години) за да придобие ППП.  След консултации с адвокат Росица Даскалова  
и съобразявайки се със Закона за камарите на архитектите и  инженерите в 
инвестиционното проектиране, според който няма ограничение бакалавър да 
придобие ППП, Комисията по регистрите предлага на УС да отмени отказа и 
да гласува  ППП по част „Отопление вентилация, климатизация, хладилна 
техника, топло и газоснабдяване“ на Ивайло  Александров Александров. 

 Следват коментари , че кандидатът е завършил специалност „Топлотехника“ в 
Университет по хранителни технологии, Пловдив , има ОПП. Професионалната 
секция е дала положително мнение за ППП.  
 Инж. Кинарев предлага да се гласува преразглеждане на документите на 
кандидата  поради факта, че Университетът по хранителни технологии в Пловдив не 
е регистриран в направление Технически науки, както и факултетът, и 
специалността. 
 
Преразглеждане на документите на Ивайло Александров Александров за 
получаване на ППП: 
 „ЗА“- 32 
 „ПРОТИВ“-0 
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 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-1 
Решение: УС  приема да се преразгледат документите на  Ивайло Александров 
Александров, рег. № 29058 
 
 Зададен е въпрос, свързан с кандидатурата на Ангелина Георгиева Петрова, 
рег.№  36069 от Стара Загора.Тя фигурира в  Таблица 1.3 (№ 9). Тя има ОПП, 
кандидатства за ППП към секция „Геодезия“. Получила е отказ поради недоказан 
проектантски стаж  
 Има предложение да й се разгледат документите, които вече са  представени, 
и да се гласува ППП, но инж. Каралеев обявява, че Комисията по регистрите ще има 
заседание на 18 февруари и тогава ще ги разгледа. 
 
Разглеждане на Таблица 2 с предложенията на Комисията по регистрите за 
вписване на Проектантски бюра  в регистрите на КИИП, които са 2: 
 „ЗА“- 34 
 „ПРОТИВ“- 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
Решение: проектантските бюра се вписват в регистрите на КИИП 
 
Разглеждане на  Таблица 3 от протокола на Комисия по регистрите с 
предложения  към УС за възстановяване на членство (20 кандидата): 
 „ЗА“ -34 
 „ПРОТИВ“-0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0 
Решение : Възстановява се членството на предложените в Таблица 3 
 
  Инж. Каралеев запознава УС, че в следващата Таблица 4 са отразени 
предложенията на Комисията по регистрите до УС за замразяване членството на 
проектанти, които 20.12.2013г. са заплатили членски внос от 24 лв.  
 В последната точка от протокола на заседанието на Комисията по регистрите  
е представено предложение за текст на писмо, което да се  разпраща от 
Регионалните колегии до нередовните членове на КИИП. Заплащане на дължимия 
членски внос за 2014 година в срок, замразяване на членството или предприемане 
на предвидените в чл. 32 от Закона наказания, са възможните варианти според  
предложеното писмо. 
 Инж. Кордов се изказва, че би било прибързано преминаването към 
дисциплинарно производство и предлага писмото да бъде  по-скоро уведомително. 
 Обсъжда се и налагането на глоба при закъснение на заплащането на 
членския внос. 
 Инж. Кинарев коментира , че практиката на автоматичното отписване не се е 
оказала успешна и за да се реши проблема трябва да започне процедура. Началната 
дата за стартиране на процедурата ще бъде изпращането на писмото. То подлежи на 
редакция, а глобата може да бъде в резултат на дисциплинарното производство. 
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 Инж. Кордов предлага на сайта да бъдат уведомени членовете за 
възможностите за замразяване  и  , че нередовните членове губят проектантски 
права с всички последствия от това. 
 Инж. Кинарев съобщава , че на Регионалните Колегии е делегирано до 30 
март да преценяват молбите на своите членове основателни ли са за закъснението за 
внасяне на членския внос. 
 Преобладаващото мнение е , че трябва да  се спазва ред  и, че КИИП  трябва 
да работи предимно за редовните си членове. 
 Инж. Каралеев обявява , че следващото заседание на Комисията по 
регистрите ще се състои на 18 февруари 2014. Документите за разглеждане да се 
изпратят в КИИП не по-късно от пет работни дни предварително. 
 Инж. Пейчо Пейчев от РК Ямбол  запознава УС с казуса , получил се при 
колега , който е имал две правоспособности , съответно две удостоверения- по част 
„КИПиА“ и „Електрическа“ . След измененията има две еднакви удостоверения.  
 Отговорът на инж. Кинарев е,че предстои изясняване с ръководството на 
секцията , а е необходимо и съобразяване с изискванията на общините. 
 
По т. ІІ от дневния ред докладва инж. Проданов  
 

ІІ. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически 
контрол , относно вписване в списъка на лицата, упражняващи технически 
контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти. 
 
 Инж. Проданов докладва, че Комисията за технически контрол е заседавала в 
почти пълен състав (с изключение на инж. Иванка Пенковска). Разгледани са 
документите на 20 кандидати по част Конструктивна :  19 по част „Конструкции на 
сгради и съоръжения“  и  1 по част „Хидротехнически съоръжения“.   
 Комисията предлага подновяване на удостоверенията на 19 кандидати , които 
са стари технически контроли,  за нов период от 5 години  предлага да бъдат 
одобрени от УС  .  
 По отношение на колегата, който е нов, Димитър Любов Ганчев има 
възражения и се предлага да отпадне поради това, че няма 12 години проектантски 
стаж. Липсват доказателства за такъв стаж преди 2005 година. Според документите 
този колега е главен асистент във ВСУ „Любен Каравелов“ , катедра „Строителна 
статика“ . Управител е и на проектантско бюро. В документите си е представил 
обекти , проектирани от него и неговото бюро след 2005 година. Преди това няма. В 
трудовата книжка преди 2005 година е бил асистент във ВСУ „Любен Каравелов“. 
Има референция от сегашния ректор на ВСУ, че е работил по НИС ,но не е 
подплатено с доказателства . Няма доказателства за 12 години проектантски стаж. 
Ако представи такива доказателства,  кандидатурата ще бъде разгледана отново. На 
Юрий Драгомиров Големилов от Смолян също са разгледани документите. 
 
Гласуване :  19 кандидати  да бъдат включени в регистъра за ТК 



 

9 

 „ЗА“- 35 
 „ПРОТИВ“- 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0 
Решение: УС приема  19 кандидати да бъдат включени в регистъра на ТК 
 
 Гласуване :      Кандидатът за включване в регистъра на ТК Димитър Любов 
Ганчев да се отложи за окомплектоване на документите  . 
 „ЗА“-32 
 „ПРОТИВ“- 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0  
Решение: Кандидатът за включване в регистъра на ТК Димитър Любов Ганчев 
се отлага за доокомплектоване на документите. 
 
По т. ІІІ от дневния ред докладва инж. Ст. Кинарев 
 

ІІІ. Запознаване с решение на  КС от 12.12.2013 г. Относно определяне 
на цифровата квота на делегатите за ОС на КИИП през 2014 г. и евентуално 
преразглеждане приетото на заседание от 27.09.2013 г. Решение на УС за 
намаляване броя на делегатите на ОС на КИИП чрез промяна на цифровата  
квота 1:30, включително делегатите по право. 

 
Инж. Кинарев докладва , че тази точка е включена по настояване на 

Контролния Съвет, тъй като са постъпили писма . Същите писма са постъпили и до 
УС.  С квотата 1:30 , включително делегатите по право, се създава напрежение  в 
по-малките РК. Макар че , според инж. Кинарев, напрежение има и в големите РК , 
защото там са най-много хората по право. 

Има предложение делегатите по право да излязат извън тази квота 1:30. 
От РК Пловдив предлагат да не се променя  решението , което е имало за цел 

повече оперативност, а не лишаване от право на глас. Освен това събранията вече са 
приключили.   

Инж. Кинарев уточнява  какво значи „по право“ . Тези които са с мандат 4 
години - те са по право . Функцията им е такава. Регионалните колегии  допълват с 
още делегати.  

Представителите на НПС ,членовете на КДП и КС, председателите на РК са 
делегати по право. 

Постъпва запитване и инж. Кинарев  отговаря, че Централата поема 
разходите за Общото събрание на тези, които са членове на професионалните 
секции, но не са делегати на ОС.  

 
След дискусия се гласува предложението на КС : делегатите по право да 

не влизат в квотата 1:30            
 „ЗА“- 28 
 „ПРОТИВ“-5 
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 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0 
Решение : Делегатите по право не влизат в квотата 1:30 за делегати на ОС през 
2014 година 
 
 Постъпва запитване относно  статута на членовете със замразено членство – 
имат ли право  да бъдат избирани и да избират делегати за ОС. 
 УС коментира, че  до този момент практиката е  замразените членове да се 
броят при изчисляване на квотата, но да не могат да бъдат избирани за делегати на 
Общото събрание . 
 
Гласуване : замразените членове  имат право да избират , но нямат право да 
бъдат избирани за делегати на Общите събрания на КИИП за срока на 
замразяване . 
 „ЗА“ - 30 
 „ПРОТИВ“ -1 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0 
Решение : замразените членове имат право да избират, но нямат право да бъдат 
избирани за делегати на Общи събрания. 
 
 Постъпва искане – на база на  гласуваните промени да се изпрати на всяка 
Регионална колегия колко делегати се полагат . 
 
По т. IV от дневния ред докладва инж.Ст. Кинарев 
 

ІV. Запознаване УС с решението на Комисията по бюджета и 
недвижими имоти относно закупения от РК Ямбол имот, основавайки се на 
доклада на Експертна група, определена със Заповед № КИИП-243/04.12.2013 г. 
и извършила оглед на място. 

 
 УС разгледа  на видео стена предоставените материали от огледа на 
закупения от РК Ямбол имот. Чрез своя доклад комисията предлага сградата да бъде 
разрушена и на нейно място да бъде изградена нова,  по-лека конструкция или 
сделката да бъде анулирана, ако е възможно . Адвокат Даскалова оповестява взетите 
мерки,  позволяващи  разваляне на сделката за покупко-продажба на по-късен етап. 
Председателят на комисията по бюджета и недвижимите имоти докладва 
подробности от предоставения доклад.  

УС гласува да задължи  РК Ямбол да разгледа на своето ОС решението за 
закупуване на имота: 

 “ЗА” - 25 
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 “ПРОТИВ” - 0 

 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 

Решение: УС задължава РК Ямбол да разгледа на ОС доклада на Комисията по 
бюджета и недвижими имоти и да вземе решение за бъдещето на имота. 

По т. V от дневния ред докладва инж. Ст. Кинарев 
 
Приемане на дневния ред на Общото събрание на КИИП. 
 

Инж. Кинарев докладва , че е изпратен предложения дневен ред на ОС на 
членовете на УС. Той предлага  да се гласува, тъй като предстои публикуване в 
пресата един месец предварително .  

Предложеният дневен ред е следният : 
 

1. Доклад на мандатната комисия 
2. Отчет за дейността на УС 
3. Представяне на Годишния финансов отчет 
4. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2013 година 
5. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2013  
6. Избор на Комисия по дисциплинарно производство 
7. Провеждане на избор за попълване състава на Контролния Съвет с 1 член, 

 представител на НПС  „ТСТС“ или НПС „МДГЕ“ 
8. Обсъждане и приемане отчета за дейността на УС на КИИП за 2013 година 
9. Определяне на членския внос за 2015 година  
10. Приемане на бюджета на КИИП за 2014 година 
11. Разни 
 

 Инж. Ангелов има предложение за точки 10,11 и 12: 
  10.– разглеждане и допълване за промяна на методиката включително  чл.18, 
т.4 , включително за минимално времетраене на проектирането .Това е предложение 
и на Общото събрание на секцията „ТСТС“. Ще се внесе в писмен вид. 
 11. – разглеждане и допълване на устава , унифициране на доказателствените 
документи за получаване на ППП. Мнението на инж. Кинарев е, че това е предмет 
на Наредба 2 и на УС. В Европейската карта ще бъдат унифицирани документите за 
цяла Европа. 
 12. – гласуване на проценти отчисления от областните колегии за 
Централното ръководство, обсъждане на ефективността от придобиване на имоти и 
издателска дейност. 

Предложенията са внесени писмено. 
 
Предложената нова точка 10 се включва, предложената нова точка 11 не се 

включва .Предложената нова точка 12 се включва към точка 10 от дневния ред.      
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Гласуване за дневния ред с измененията 
 „ЗА“- 30 
 „ПРОТИВ“-0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -0 
Решение :УС приема предложения дневен ред 
 
По т. VI от дневния ред  докладва инж. Ст. Кинарев 

 
VI. Избор на Комисия за подготовка на отговор на писма на МИП с 

входящи номера КИИП-119/20.01.2014 г. И КИИП-117/20.01.2014 г. относно 
разработване  на проект за нов жилищен закон (срок за отговор 20.02.2014 г.)  и 
изготвяне на Актуализирана национална жилищна стратегия (срок за отговор 

01.03.2014 г.) 
 

 В писмо на МИП има изискване членове на КИИП да участват  в 
изработването на проект на нов жилищен закон  (срок до 20.02.2014) и в 
изготвянето на Актуализирана национална жилищна стратегия (срок за отговор 
01.03.2014 г.)  
 Комисията по нормативна политика ще трябва да се заеме. А и да се разшири 
с още участници. Инж. Кинарев информира, че са разработени 3 проектозакона: 
 -законопроект за териториалното устройство и регионалното развитие 
 -законопроект за градоустройството  
 -законопроект за строителството 
 Според инж. Кинарев законопроектът за строителството засяга КИИП.Той 
обхваща инвестиционното проектиране от началото на стартирането му – проект, 
предпроектни проучвания , изготвяне на проекта за одобряване от публичната 
администрация, не само до, но и след разрешение за строителството, също и самия 
строителен процес от неговото начало до завършването му със съответно 
разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация . 
  На заседание на МРРБ и МИП е решено ,че ще се избере за модел немското 
законодателство. Преведен е немския закон и е доработен от колектив с ръководител 
арх. Борисов . Той е човекът писал стария ЗУТ в първоначалния му вариант , писал 
е всички варианти за изменение на ЗУТ , които все не минават.  
 Инж. Кордов се изказва във връзка с бъдещите промени в ЗУТ, че е заложена 
една точка, според която само с декларация на собственика ще може да се сменя 
предназначението на обекта – с цел намаляване на административната тежест. В 
момента в чл. 38 от ЗУТ  при промяна на предназначението се изисква строително 
разрешение. При среща с министъра КИИП трябва да вземе отношение – да има 
регистрационен режим за смяна на предназначението. В противен случай колегите 
ще се наложи да дават становища без анализ на конструкцията, без конкретно 
обследване. Предложението на инж. Кордов е да не се върви към все по-голямо 
освобождаване в тази посока.  
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 Инж. Кинарев ще изпрати всички материали  до Комисията по нормативни 
документи. 
 

По т. VII от дневния ред докладват  инж. Ив. Каралеев и инж. Н. Цветков 
 

Информация за проведената на 28.01.2014 г. В МИП Конференция за 
представяне на постигнатите резултати при изпълнението на Договор № 
BG161РО001-5.3.01-0076-С0002 по проект „Анализи, проучвания и 
актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014-2020“ 

 
Инж. Кинарев докладва ,че  договорът е с европейски пари и със задача – 

преглед и преоценка на нормативните документи.  Сформирани са 2 колектива. 
Първият  - да оцени и предложи изменения на нормите в сферата на енергийната 
ефективност и вторият - да  направи цялостна система за обществените сгради. 
Членове на КАБ са работили по проекта.  Нашето участие се сведе до  запознаване с 
резултатите от дейностите. Не считаме, че това е процедура по изменение на 
Наредбите и държим ако започнат промени  КИИП да вземе отношение . На тази 
база със заповед бяха направени 2 комисии,  които разгледаха . 

Инж. Цветков докладва , че конференцията се е провела на 28 януари и те с 
инж. Каралеев са присъствали.. За първата презентация са имали информация за 
наредбите, които касаят енергийната  ефективност в сградите. Комисията е 
работила шест  седмици и е установила много пропуски и несъстоятелни неща в 
направения анализ . Със заповед на КИИП от 11.12 е съставена тази комисия,с 
писмо от 7.01. са поискани  от МИП непредставените досега предложения – кое 
налага промяната, мотивите, целите. До този момент тази информация не е 
получена. Изпратено е  писмо и до министър Иван Данов  с няколко основни точки. 
 Вследствие на  бързата реакция , госпожа Ангелиева , която е ръководител на 
този проект, е поела ангажимента и се е взело решение, че тези предложения не са 
окончателни. Промените в наредби 7 и 15 ще бъдат  дискутирани в съответните 
институции, каквато е и КИИП и след това  ще се предложат на министъра 
измененията в съответните наредби.  
 Инж. Каралеев  докладва по втората  презентация -  за сградите за 
обществено обслужване,  наука, образование, култура. Инж. Румен Гуглев от МИП е 
обобщил около 100 нормативни документа в един общ материал и се е получил 
сборник според инж. Каралеев, който би бил полезен повече за архитекти.        
архитектите . Мнението на инж. Каралеев е, че този сборник не би допринесъл за 
никоя специалност, защото промяната в един нормативен акт трябва да изменя 
целия „мега „нормативен акт“за сгради за обществено обслужване.В този дух  е 
писмото което е изпратено до МИП.  
 Инж.Кинарев – създадени са по негова заповед две комисии за да се включат 
в създаване в борба за създаване на полезни за практиката нормативни документи. 
 
По т. VIII от дневния ред  докладва  инж. Ст. Кинарев 
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VIII.  Определяне на участници от страна на КИИП в организирания на 

20.03.2014 г. От Агенция Булгарреклама Форум „Да събудим строителството“. 
 

 Инж. Кинарев предлага на инж. Кордов от София-град да предложат 
представители на форума. 
 Инж. Цветков дискутира , че санирането на сгради има  дълъг срок на 
откупуване на инвестицията . Не по-малко от 30-35 години - за най-лошите сгради . 
А за сградите, които се санират и са строени след 2000 година  и отговарят на 
тогавашните норми  за топлоизолация – 60 години. Всяка фирма се бори за връщане 
на инвестицията за 5,7,10 години. За това санирането остава проблем. 
 
По т. IX от дневния ред докладва инж. Кинарев 
 

IX. Предложение на КДП за отписване от регистрите за ППП на 
проектанти, които не са платили членския си внос за 2013 г. и не са 
предприели действия, съгласно уведомителните писма, изпратени от 
съответните РК. 

 
На 16.12.2013 г. е заседавала КДП и предлага списък на проектанти, които да 

бъдат отписани поради факта , че не са си платили членския внос за 2013 година и 
не са реагирали на уведомителните писма. Това са 107 члена на КИИП, които през 
цялата година не са платили членския си внос, не са подали молба за замразяване и 
не са реагирали на уведомителните писма. 

На въпрос на инж. Кордов как ще се изпращат писмата инж. Кинарев 
отговаря , че както всички документи – от ЦУ през Регионалните колегии. 
  Инж. Кордов подчертава, че всеки случай е индивидуален. 

 
Гласуване -цитираните 107 члена на КИИП да бъдат отписани от 

регистрите за ППП на КИИП: 
„ЗА“-25 
„ПРОТИВ“-1 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -2 
Решение : Проектанти, които не са платили членския си внос за 2013 

година и не са предприели действия съгласно уведомителните писма ще бъдат 
отписани от регистрите за ППП на КИИП. 

 
По т. Разни 

 
Има питане за неясноти в наредбата относно реконструкциите на сгради – по 

еврокодове ли са или по българските норми.  
 Инж.Кинарев отговаря   - която наредба и които норми са важали към датата 
на въвеждане в експлоатация -според тях се извършва и реконструкцията . Но много 
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