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ПРОТОКОЛ 

 

от заседание на НР на НПС КСС,  

съгласно Заповед № КИИП-ЦУ-030/01.10.2019 г. 

Днес, 08.10.2019 г. от 11:00 часа в ЦО на КИИП се проведе разширено заседание 

на НР на НПС КСС. 

На заседанието, съгласно Заповед № КИИП-ЦУ-030/01.10.2019 г. присъстваха: 

инж. Иван Каралеев – Председател на УС на КИИП  

инж. Светлана Николчева –  Зам.-председател на КИИП 

инж. Емил Крумов – Председател на НР НПС КСС, РК София-град 

инж. Васил Кърджиев – Зам.-председател на НР НПС КСС, РК София-град 

инж. Валентина Дикова – член на НР НПС КСС, РК Плевен  

инж. Евгения Кърджиева – член на НР НПС КСС, РК В. Търново 

инж. Иванка  Пейковска – член на НР НПС КСС, РК Ст. Загора 

инж. Радостина Богданова – член на НР НПС КСС, РК Пловдив 

инж. Мария Попова – Председател на НПС ЕАСТ 

инж. Надежда Парлъкова – Председател на НПС ТСТС 

инж. Балчо Балчев – Председател на НПС ВС 

инж. Михаил Толев – Председател на НПС ОВКХТТГ 

Гост на заседанието беше инж. Огнян Атанасов съпредседател на „Клуба на 

младите проектанти и приятели“. 

Водещ протокола: инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП 

Предмет на настоящата среща е разглеждане и приемане на разработките относно 

мероприятията за регистрация на обектите и регистрацията на договорите за 

проектиране в КИИП. 

На всички участници предварително бяха изпратени изготвените Процедура за 

регистрация на договорите в инвестиционното проектиране и вида на 

електронната бланка. 

Инж. Каралеев откри заседанието. Той припомни, че задължението за регистрация 

на договорите е регламентирано в чл. 29, ал. 3 на ЗКАИИП. Обясни, че в тази 

връзка Централното ръководство на КИИП е провело срещи на територията на по-

големите регионални колегии. 

В дискусията се включиха всички присъстващи. Общото мнение е, че се приемат 

представените разработки като се посочиха някои уточнения, предложения и 

коментари: 

 Да се предложи включване в ЗУТ изискването за регистрация на 

договорите; 

 Процедурата да се съгласува със софтуерен специалист; 
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 Разгледа се писмо вх. № КИИП-ЦУ-574/02.10.2019 г. от инж. Кордов, в 

което той  изтъква доводи на РК София-град за несъгласие с Процедурата, 

но няма направени нови предложения.   

 Да не се делят проектантите на „млади“ и „стари“, но да се работи по 

привличане и ангажирането им в организационния живот на КИИП; 

 В бланката думите „име на обект“ да се заменят с „име на строеж“, за да 

отговарят на терминологията използвана в ЗУТ. 

 Постави се въпросът дали има  възможност да се генерират 

удостоверенията за проектантска правоспособност за определен обект? 

 Да се помисли за механизъм за проверка на цените за проектиране и 

тяхното съответствие с Методиката на КИИП. 

Уточни се, че след въвеждане на електронната регистрация ще има гратисен 

период, през който текущо ще се отстраняват възникнали дребни проблеми. 

Участниците в срещата единодушно подкрепиха  Процедурата за регистрацията 

на договорите. 

Инж. Атанасов съобщи, че на проведената среща на младите проектанти, състояла 

се 03.10.2019 г., всички присъстващи са изразили подкрепа на Процедурата за 

регистрацията на договорите. 

Единодушно се прие решението да се внесе Процедурата в УС на 18.10.2019 г. за 

приемане. 

В заключение инж. Крумов благодари на инж. Богданова за отделеното време и 

положения труд при изготвяне на материалите. 

Заседанието приключи в 13:00 часа. 

 

 

 

 

Председател на НПС КСС:  /п/    Протоколирал:  /п/ 

инж. Емил Крумов      инж. Маринела Цветкова 

 

 

 

 

 


