
ПРОТОКОЛ № 71 
от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.07.2010 г. 
  

Присъствали: 

1. инж. Стефан Кинарев – Председател 
2. инж. Георги Симеонов – Зам.- председател 
3. инж. Марин Младенов – Главен секретар 
4. инж. Ангел Марков – председател на НПС “Водно строителство” 
5. инж. Тодор Ангелов – представител на НПС “Транспортно строителство и транспортни 

съоръжения”  
6. доц. д-р инж. Ивайло Банов – председател на НПС “Отоплителна, вентилационна, климатична и 

хладилна техника, топло и газоснабдяване” 
7. инж. Любомир Грънчаров – председател на НПС “Електротехника, автоматика и съобщителна 

техника” 
8. инж. Илка Симиджиева – упълномощена от инж. Бориска Стоева – представител на НПС 

“Технологии” 
9. инж. Захари Донев – РК Благоевград 
10. инж. Душко Опърлаков – РК Бургас   
11. инж. Румен Иванов –  РК Варна  
12. инж. Николай Николов – РК  Велико Търново  
13. инж. Румен Рашков – РК Видин  
14. инж. Веселин Колев – РК Враца 
15. инж. Янко Радев – РК Добрич   
16. инж. Марушка Каринкова – Бобекова  – РК Кърджали    
17. инж. Милко Найденов   –  РК Ловеч Ловеч  
18. инж. Мариана Колова - председател на РК Монтана    
19. инж. Тодор Енев   –  РК Пазарджик   
20. инж. Нина Киркова –  РК Плевен 
21. инж. Свилен Димитров – РК Пловдив 
22. инж. Галина Бахнева – РК Разград 
23. инж. Александър Александров – РК Русе 
24. инж. Иван Стоянов – РК Смолян 
25. инж. Димитър Начев – РК София-град  
26. инж. Цанко Дилов – РК Търговище 
27. инж. Светослав Чакъров – председател на РК Шумен 
28. инж. Пейчо Пейчев – РК Ямбол 
 

Отсъствали: 
1. инж. Георги Колчаков – председател на НПС “КСС” 
2. доц. д-р инж. Руска Димитрова – представител на НПС “Геодезия, приложна геодезия, 

ландшафт” 
3. инж. Хубен Хубенов – представител на НПС “Минно дело и геология” 
4. инж. Марин Йорданов – Председател КС 
5. доц. инж. Петър Драганов – Председател на КДП 
6. инж. Румен Радев – РК Габрово   
7. инж. Емилиян Енев   –  РК Кюстендил 
8. инж. Цвятко Тужаров –  РК Перник 
9. инж. Георги Колев – РК Силистра  
10. инж. Кръстинка Дечева   –  РК Сливен    
11. инж. Иван Андреев – РК София-област    
12. инж. Стефко Драгов – РК Стара Загора 
13. инж. Тончо Тончев – РК Хасково 

На заседанието присъстват 28 от 41 членове на УС. 
Като гости на заседанието присъстват: 

1. инж. Мария Стефанова – РК на КИИП София-град 
2. инж. Зоя Димитрова – РК на КИИП Бургас 
3. инж. Донка Витанова – СК “Прециз” 

Заседанието започна в 10:21 часа. 
По време на заседанието се прави аудио запис. Диск със записа е неразделна част от този протокол. 
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Инж. Ст. Кинарев предложи заседанието на УС да бъде 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. 
След станали разисквания по дневния ред, към т. 7 “Разни”  бяха направени следните 
допълнения: 
- разглеждане на становище по ЗУТ; 
- разглеждане на предложение за закупуване на офис на РК Бургас. 
Инж. Ст. Кинарев предложи да бъде гласуван дневния ред с направените към т. Разни 
допълнения. 
Гласуване на дневния ред на заседанието. 
Гласували 20 души, от тях: “за” – 20, “против” – няма, “въздържал се” – няма. 
Решение: УС приема дневния ред с направените допълнения към т. “Разни” 
 
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. 
Инж. Д. Опърлаков информира присъстващите, че за докладване на извършената работа  
е поканена инж. Зоя Димитрова, ръководител на проекта. 
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Инж. З. Димитрова представи накратко доклад за извършената по проекта работа. 
Докладът е изпратен по електронната поща на инж. В. Господинова, изпълнителен 
директор на КИИП и се намира на разположение при нея. Освен това информация за 
извършената работа е подготвена и предадена в СК “Прециз”. Изпълнителите предлагат 
да бъде подписан и изпратен на възложителя анекс за прекратяване на по-нататъшната 
работа по договора.  
Инж. Ст. Кинарев обясни защо е поискан доклад от изпълнителите по договора: 
- срока на договора изтича 
- предстояща проверка по ДДС . 
Според него от доклада не става ясно какъв е обемът на оставащата за извършване работа 
по договора и кой колектив ще работи до приключването му – същият или друг. 
Инж. ик. Д. Витанова се спря на някои моменти от доклада на инж. Димитрова:  
- 75% от работите по договора са приети фактически от възложителя, фактурирани са и са 
изплатени;  
- Общата стойност на договора е 190000 Евро;  
- Наемът за офисите е включен в допълнителна клауза, която е изпълнена изцяло;   
- Налични парични средства по проекта - в депозитна сметка около 57000 лева, 4000 лева в 

инвентар. 
Обясни, че предстоящата проверка по ДДС е рутинна. 
Инж. Ст. Кинарев информира членовете на УС, че договорът е подписан по начин, който 
не позволява средства за подизпълнители да се покриват от средства на КИИП. Поради 
това, че в договора е записана клауза за конфиденциалност, на членовете на УС не са 
предоставени материали и копие от доклада на РК Бургас. 
Заседанието продължи с коментари по изнесения от инж. З. Димитрова доклад. Участие в 
тях взеха инж. Н. Николов, инж. Д. Начев, инж. Св. Димитров, инж. Т. Ангелов, инж. Р. 
Иванов, инж. Ал. Александров, инж. Ст. Кинарев. Основни моменти от коментарите: 
- поздравления за извършеното от колектива; 
- възможни ли са негативни последици за КИИП от договора; 
- липса на решение на УС за сформиране на колектив от Бургас; 
- КИИП не трябва да извършва търговска дейност; 
- дейността на Камарата трябва да се свежда само до извършването на експертизи и 

консултации; 
- договорът по своята същност е консултантски. 
След дебата по отношение на договора, продължи  обсъждане на въпроса за експертната 
дейност на КИИП. В края на това обсъждане инж. Ст. Кинарев направи предложение за 
вземане на решение по т. 1, а именно: 

1. УС упълномощава инж. Д. Опърлаков да приключи в най-кратък срок и при най-
благоприятни за КИИП условия изпълнението на договора, сключен между 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.  
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. 

Гласуване на предложението. 
Гласували 26 души, от тях: “за” – 21, “против” – няма, “въздържал се” – 5.  
 
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 между ILF 
Berarebde Ingenieure GmbH, Германия и КИИП – Регионална колегия Бургас. След 



 4 

извършване на последните разплащания, инж. Д. Опърлаков да докладва пред УС за 
постигнатите резултати.  
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.  

Инж. В. Господинова информира членовете на УС за промените, които Комисията по 
международно сътрудничество на КИИП е направила в приетия по принцип Правилник за 
осъществяването на дейността по международното сътрудничество на КИИП. След кратко 
обсъждане на предложения документ към текста бяха направени следните 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 
КИИП, 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”. 

Гласуване на Правилник за осъществяването на дейността по международното 
сътрудничество на КИИП.  
Гласували 26 души, от тях: “за” – 24, “против” – 1, “въздържал се” – 1.  

Решение: УС на КИИП приема предложения Правилник за осъществяването на дейността 
по международното сътрудничество на КИИП, със следните корекции и допълнения: 
3. В чл.7. ал.(2) се добавя т. 5 със следния текст: “Набиране, обработка и 

разпространение на информация по проблеми, поставени от членове и органи на 
КИИП, с разяснение за това как те се решават в другите Камари.” 

4. В чл. 8, т. 1, буква “в” и в чл. 9, точка 1, буква “в” след думата “колегии” се добавя 
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). 
Инж. Ст. Кинарев съобщи на членовете на УС, че се предлага провеждането на “кръгла 
маса” за обсъждане приложението на Директивата на ЕС за възлагане на обществени 
поръчки в европейски различните страни и конкретните практики в съответните 
национални законодателства. Предложи мероприятието да бъде организирано в края на м. 
март 2011 година. По този въпрос са водени разговори с КАБ, САБ, КСБ. Обърна 
внимание на предложението на КИИП, направено преди 4 години – правилникът за 
провеждане на конкурси да бъде неразделна част от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП). 
Инж. Д. Начев направи съобщение за предстоящ обучителен семинар по сеизмичност, 
който ще се проведе на 22, 23 и 24 октомври 2010 г. в Белград, Сърбия.  
Изказа своето мнение, че провеждането на “кръгла маса” е изключително важно. 
Мероприятието ще бъде подкрепено и от ЕСЕС. 
Инж. Св. Димитров заяви, че трябва да се търси максимална ефективност от тази кръгла 
маса. Според него провеждане на мероприятието през март 2011 година е малко късно. 
Инж. Л. Грънчаров обобщи, че Директивите на ЕС не са задължителни. Задължителни са 
Регламентите. Напомни на присъстващите, че предстои разглеждане на Регламент за 
изискванията към строежите. 
Инж. Р. Иванов изрази мнение, че Камарата трябва да бъде в центъра на събитията и че 
трябва да участва в инициативата за промените. 
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Инж. Ст. Кинарев наблегна на това, че НПС също трябва да вземат отношение по 
въпросите на кръглата маса. 
След станалите разисквания инж. Ст. Кинарев предложи УС да вземе решение за 
подготовка за провеждане на “кръгла маса”  
Гласуване на предложението. 
Гласували 26 души, от тях: “за” – 25, “против” – няма, “въздържал се” – 1.  

Решение 1: УС на КИИП реши да се започне подготовка за провеждане на кръгла маса с 
международно участие за обсъждане приложението на Директивата на ЕС за възлагане на 
обществени поръчки в европейски различните страни и конкретните практики в 
съответните национални законодателства (срок, организатори, участници). До края на м. 
септември 2010 г. да бъде подготвена ориентировъчна план-сметка за необходимите 
разходи за провеждане на мероприятието. 

Инж. Ст. Кинарев предложи УС да възложи на инж. Л. Грънчаров за следващото 
заседание на УС да подготви и докладва кратко предложение, свързано с Директива 
89/106 на ЕС, за която се предвижда да стане Регламент на ЕС – какво мероприятие да се 
организира, КИИП по какъв начин да го проведе. 
Гласуване на предложението. 
Гласували 26 души, от тях: “за” – 25, “против” – няма, “въздържал се” – 1.  

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 ЕС относно 
сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите-членки по отношение на строителните продукти – какво мероприятие да се 
организира, КИИП по какъв начин 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.  
Инж. М. Младенов, председател на КР докладва, че в Комисията са постъпили 123 
заявления за проектантска правоспособност (ПП) и 10 заявления за регистриране на 
проектантски бюра (ПБ). От постъпилите заявления за ПП  71 са за ППП и 52 за ОПП, от 
които 16 без членство в КИИП. Комисията предлага УС да присъди на 51 кандидата ППП 
и на 45 – ОПП. Предлага да бъде даден отказ съответно на 20 кандидата за ППП и на 7 – 
за ОПП.  
Инж. М. Младенов прочете имената на лицата, на които се предлага отказ и мотивите на 
Комисията по регистрите за отказите. 
При четенето на предложенията за отказ възникна спор за двама кандидати от В. Търново 
и Плевен. След проверка на място на документите им, председателите на РК се съгласиха 
с мнението на КР. 
Гласуване на предложението на КР за вписване в Регистъра на лицата с ПП и в регистъра 
на проектантските бюра. 
Гласували 25 души, от тях: “за” – 24, “против” – няма, “въздържал се” – 1.  
Решение 1:  
- УС приема доклада на Комисията по регистрите за вписване в регистрите на лицата с 

ППП и ОПП, и в регистъра на проектантските бюра.  
- УС 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; 

- УС реши регистъра на проектантските бюра да бъдат вписани одобрените от КР 10 
ПБ, с което общият им брой става 239. 
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Инж. М. Младенов докладва на УС за решение на Експертната комисия за признаване на 
професионални квалификации (ЕКППК). На свое заседание на 21.07.-2010 г. ЕКППК е 
разгледала заявлението на инж. Евтимос Гесос, гражданин на Република Гърция, за 
признаване на професионална квалификация съгласно ЗППК в РБ. 
Предложението на ЕКППК към УС на КИИП е следното: 
1. УС на КИИП да признае 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; 
- да представи документи, удостоверяващи членството му в Камарата на инженерите на 

Република Гърция. 
Гласуване на предложението на ЕКППК. 
Гласували 25 души, от тях: “за” – 25, “против” – няма, “въздържал се” – няма.  
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; 
- да представи документи, удостоверяващи членството му в Камарата на инженерите на 

Република Гърция. 
 
По т. 5 от дневния ред - 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. 
Инж. Г. Симеонов, зам.-председател на КИИП и председател на ЦКТК докладва 
Протокол № ТК-06/28.07.2010 г. на ЦКТК, според който инж. Ралица Личкова е 
предложена за вписване в списъка на лицата, упражняващи ТК. 
Гласуване на предложението за вписване на инж. Ралица Личкова в списъка на лицата, 
упражняващи ТК. 
Гласували 25 души, от тях: “за” – 25, “против” – няма, “въздържал се” – няма.  
Решение: УС на КИИП приема доклада на инж. Г. Симеонов – зам.-председател на КИИП 
и председател на ЦКТК и одобрява предложението на комисията в списъка на лицата, 
упражняващи ТК по част „Конструктивна на инвестиционните проекти в 
хидротехническото строителство”, да бъде вписана инж. Ралица Личкова, одобрена  с 
протокол № ТК-06/28.07.2010 г. и да й се издадат съответните документи (удостоверение 
и печат).   
 
По т. 6 от дневния ред - 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. 
• 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”. 

Поставените в тази точка въпроси бяха дискутирани обстойно от инж. Ст. Кинарев, инж. 
М. Младенов, инж. Г. Симеонов, инж. Л. Грънчаров, инж. Н. Николов, инж. Н. Киркова, 
инж. Св. Димитров, инж. Д. Начев, инж. Д. Опърлаков, инж. Р. Иванов, инж. Ал. 
Александров. 
Инж. Ст. Кинарев запозна членовете на УС с проект на писмо до МРРБ, в което се  
изразява становището на КИИП по отношение на практическото прилагане на Наредба № 
Із-1971. 



CleA craHilJrr.rre piBr{cKBaHr,rs rro r. 6 14 rro [prcMoro Ao MPPE, ca HanpaBeHr.r rpa
npeAnoxeHut, KorrTo ca rnacyBaHr,r [oorAeJrHo.
1. llpe4roNeHr.re 3a r{3rrparrlaHe Ha nr,rcMoro ao MPPE cneA peAaKTr,rpaHe Ha reKcra.
fracygarl,I 26 Ayrrr4" or rqx: "ga" - 25. "upou4e" - 1" "srgArpxar ce" - Hgl\la.
Pemenue 1: YC peruu Ia 6r4e lr3rrpareHo rrr4cMo ao MPPB (nr.rcnaoro e lpr4noxeHo KbM
Hacrorrrlr4r npororor.).

2. flpe4noNeHr.re B pa3Aen rperr.r na MeroAraKara 3a oprarrr.r3r.rpaue kr rrpoBexAaHe Ha o6yuenue
Lr 3a rrpunararre Ha Hape46a b,-197I na KAE uKI4WII Aa ornaAHe r.9.3.
fracynane Ha flpeAnoxeH]rero.
I racyguru 27 nymu. or r gx'. " ga" - 24 " "ilporug" - | ̂  " grgnrpxar ce" - 2.
Peurenue 2: VC peruu B pirAen rperr.r na MeroAnKara 3a opraHlr3npaHe r{ rpoBexAaHe Ha
o6y.reHue pr 3a rrpuilarage na Hape46a Is-I971 na KAB u Kl4I4n Aa orrraAHe reKcrbr 3a
npr4naraHe Ha yAocroBepeHr.rflra or npoBeAeHnre B KWI,III KypcoBe (r. 9.1.3).

3. flpegnoxeHrre 3a cbcraBrHe Ha eKcleprHa fpyrra, B cbcraBa Ha Korro la 6l-lar BKrroqeHu
rpo$. Cuacon, ryo{. l4saH Anronos u npo(!. Mzxaur Mrxafinos. fpynara Aa rrpeAcraBu Ha
VC ao cneABarrloro My 3ace[anLre [peAJroxeHr{e KaKBo Morar Aa rrpaBrr crrerlr4anvcrrrre rro
IIAB.
fnacynaue Ha rrpeAnox(eHkr ero.
fracyearl,I 27 ayuu. or rqx: "ga" * 26" "uporr4e" - Hslra. "et3ArpxaJr ce" - 1.
Peurenue 3: YC peruu la 6rle c63AaAeHa eKcneprHa rpyna, B ctcraBa Ha Korro Aa 6t4ar
BKJrroqeHr.r npoft. Cnacon, rpoQ. Vlsau Anronon u npo$. Muxaun Mr.rxaftron. fpynara 4a
rrpeAcraBrr na YC Ao cneABarrloro My 3aceAaHlre pa:pa6oma no npo6reMnTe Ha rroxapHara
6esonacHocr no 3a,uaHue Ha llpe4cegarers.Ha YC ua Kl4l4lI.

I I o r .7 -Pa :su
- flocerqeHr.re Ha [lauxafi:
- pa3rnex,qaHe Ha craHoBr.rqe uo 3YT;
- pa3rnexAaHe Ha npeAnoxeHr.re 3a 3aKynyBaHe ua o(fuc Ha PK Byprac.

llnx. .{. Ourp"rraKoB 3arro3Ha qJreHoBere Ha VC npegroxteHr{ero na PK laaKVlLIfI rp. Eyprac
3a 3aKynyBaHe Ha o$Hc. IIo rona npeAnoxeHpre 6erue rocrrrfHaro eArrHoAyrrrHo cbrJrac[e, qe

flocrosHuara KoMr4cr.rfl 3a pa3nopexAaHe c He.qBr4)Kr{Mr,r r4Morr{, co6crnenocr Ha Kalrapara
rpa6na Aa ce 3ano3Hae c Hero Lr Aa npeAcraBll MoruBI4paH AoKna4 npe4 YC.

Ocrananr.rre ABe [oATorrKu He 6rxa pasue4aHu r{ rro rrx ne 6erue B3ero perxeHr.re.

fiporoxorue^f{ 
"/:0iJ/lura*a\

3. Anrenona !
I

flpegce4arerr Ha YC na K?IKII:

I  i i '
i , ' i "

nHx. Cr. Kunapen
: i i
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