
Протокол № ТК-03/22.05.2019 

 

Централна комисия по оправомощаване на  технически контрол по част”конструктивна” - КИИП 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ ТК-03 / 22.05.2019 г. 

 

Днес 22.05.2019 г. от 14:00 ч. в офиса на РК Велико Търново се проведе заседание на 

Централната комисия по оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол 

(ЦКТК) на конструктивната част на инвестиционните проекти, създадена със Заповед № 

КИИП-ЦУ-075/30.05.2016 г. на Председателя на УС на КИИП. 

Съставът на Комисията е: 

Председател:     инж. Константин Проданов   – Председател на РК София-обл.   

Зам.- председател:   инж. Светлана Николчева      – Зам.-председател на КИИП 

Секретар:   инж. Маринела Цветкова        –  експерт в ЦО на КИИП 

Членове:                 инж. Иванка Пейковска         – секция КСС 

     инж. Емил Крумов         – секция КСС 

      инж. Валентина Дикова         – секция КСС 

      инж. Иван Терзиев                   – секция КСС 

    инж. Иван Гешанов                 – секция КСС 

      инж. Стела Кирова                  – секция КСС  

    инж. Филип Бучков                 – секция КСС 

   инж. Константин Жипонов     – секция ТСТС 

      инж. Стойно Венков          – секция ВС 

На заседанието присъстваха 8 от общо 11 членове. Отсъстваха инж. Иванка Пейковска, инж. 

Емил Крумов и инж. Филип Бучков. 

Водещ протокола инж. Маринела Цветкова. 

Заседанието премина при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпилите от регионалните колегии документи за оправомощаване на 

лицата, упражняващи технически контрол по част “конструктивна“; 

2. Приемане предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност, 

раздел ІІ – докладва инж. Николчева; 

3. Разглеждане жалба вх. № КИИП-ТК-012/24.04.2019 г. на инж. М. Бакърджиев относно 

частите на проекта КМ и КМД – докладва инж. К. Проданов 

4. Разглеждане сигнал вх. № КИИП-ЦУ-271/10.04.2019 г. от инж. Йонко Пенев – докладва 

инж. Проданов; 

5. Разни. 

По т. 1 от дневния ред: 

Комисията разгледа допълнително представените документи на инж. Бойко Стойчев Стоев, РК 

Бургас.  

Комисията се запозна с постъпилите от регионалните колегии документи за оправомощаване 

на лицата, упражняващи технически контрол по част “конструктивна“, в съответствие с 

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Решенията на ЦКТК са отразени в таблицата по-долу.  
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№ 

по 

ред 

№ по 

ППП 
Име, презиме, фамилия 

№ по 

рег. на 

ТК 

Част РК 
да/ 

не 
Забележка 

1 03811 Бойко Стойчев Стоев 1401 КСС Бс да 

  

2 05061 Гинка Костадинова Добрева-Богарт 0468 КСС Ва да   

3 07965 Калин Петров Колев 1402 КСС Ва да   

4 07238 Стефан Йосифов Домовчийски 1283 КСС Пд да   

5 06986 Ваня Строимирова Спасова 1403 КСС С.обл да   

6 06741 Недко Рачев Йорданов 1291 КСС Ст.З да   

7 10651 Никола Йорданов Станчев 1404 КСС Сф да   

8 00153 Георги Константинов Барзов 1288 КСС Сф да   

9 00539 Бистра Димитрова Караколева 0986 КСС Сф да   

10 10164 Никола Иванов Музийски 0905 КСС Сф да   

11 10374 Димитър Стоянов Кочуков 1287 КСС Сф да   

12 10377 Георги Емилов Тодоров 1405 КСС Сф да   

13 08950 Михаил Игнатов Генов 1035 ТС Сф да   

14 10896 Климент Йорданов Вълчев 1041 ТС Сф да   

15 00287 Нела Желязкова Ташева 1515 ХТС Сф да   

16 00590 Виктор Добрев Ташев  1511 ХТС Сф да   

 

В ЦКТК постъпиха общо:                     16 бр. кандидатури за ТК,  от които 5 бр. нови кандидати              

Одобрени:              16 бр. 

За допълване и доизясняване:            0 бр. 

Откази:               0 бр. 

В заключение комисията реши: 

Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП. 
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По т. 2 от дневния ред: След представяне, от инж. Николчева, на постъпилите предложения за 

промяна на Наредба № 2, Раздел ІІ и провелите се разисквания Комисията реши: 

1. В чл. 11, ал. 1, т. 3. да се добави текстът „освен с трудова книжка”.  

Т. 3. (изменена 2018) да гласи: „Стажът, освен с трудова книжка, се доказва с:“   

2. В чл. 11, ал.1, т. 8 да отпадне текстът: „в съответствие с разпоредбите на чл. 230, ал. 3 

от ЗУТ.”      

Т. 8. (изменена 2018) да гласи: „Да не са служители в органи на администрации със 

съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни и други регулаторни 

правомощия.“ 

 

3. В чл. 12, ал. 1  да се добави нова точка 4, която да гласи: 

Т. 4. (нова 2019) „За членове на РКТК и ЦКТК се избират само лица, вписани в регистъра 

за Технически контрол. Ако член на РКТК или на ЦКТК прекъсне или замрази членството 

си в КИИП, както и не поднови регистрацията си за ТК, автоматично отпада от състава 

на съответната комисия. Съставът се попълва по регламентирания ред в т. 1 и т. 2.“ 

 
4. Чл. 13, ал. 5 да стане:  

(5) (нова 2019) „За подновяване на прекъсната регистрация повече от 3 години: 

1. За членове на КИИП, които през целия период са продължили да проектират, се прилага 

чл.13, ал.4. 

2. За членове на КИИП, които не отговаря на условията на т.1, е необходимо: 

2.1. да отговарят на условията на чл. 11, ал. 1 от настоящата Наредба; 

2.2. да кандидатстват по условията на чл. 12 , ал. 2 от настоящата Наредба.“ 

По т. 3 от дневния ред: Комисията се запозна с жалбата на инж. М. Бакърджиев относно 

частите на проекта КМ и КМД. 

След станалите разисквания ЦКТК реши: 

Авторът на проекта в частта на КМ притежава правата и носи отговорност за 

изпълнената стоманена конструкция. Когато частта КМД се изработва от производителя 

на конструкцията, той няма право да прави изменения, ако не ги е съгласувал с основния 

проектант (този на частта КМ). При възникване на неясни детайли и елементи, в 

отклонение от основния проект, задължително, да се търси съгласуване с проектанта на 

част КМ. 

За да се подобри качеството на проектите, КИИП да изработи методични указания за 

съдържанието на част КМ на конструктивните проекти. 

По т. 4 от дневния ред: Инж. Проданов припомни, че сигнал от инж. Йонко Пенев е разглеждан 

и на миналото заседание на ЦКТК. Становището на Комисията по казуса е, че поддържа 

решението, прието на заседанието от 20.03.2019 г. и инж. Проданов ще го докладва на УС на 

31 май 2019 г.  

ЦКТК одобрява приетия на годишното събрание на ПС КСС на РК София-град документ, 

относно Добрата практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс. 

По т. 5 от дневния ред: 

 Комисията подкрепя УС да предприема стъпки за промяна на Закона за авторското право и 

сродните му права. 
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 ЦКТК прие да се проведат  поредица от курсове относно укрепване на стари сгради. Инж. 

Проданов и инж. Гешанов се ангажираха да помогнат за организирането им. 

 

Заседанието приключи в 17:20 часа. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ПРОТОКОЛИРАЛ:           

 /инж. Константин Проданов/     /инж. Маринела Цветкова/ 


