
ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ПРАВА 

НА ИНЖЕНЕРИ, ОТПИСАНИ ОТ РЕГИСТРИТЕ НА КИИП  

 

І. Общи изисквания: 

Лицата, със спрени членски права и отписани от регистрите на КИИП, могат да 

възстановят членски права  и да бъдат включени отново в регистрите, съгласно Чл.8, ал.5 

от Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, 

раздел І. 

1. Лица със спрени членски права или прекратили членството си и отписани от 

регистрите по собствено  желание. 

Процедурата е  в следната последователност :  

1.1. Лицата подават заявление по общия ред, съгласно Чл.3.1., ал.2 от Устава на КИИП. 

Заявленията се подават в Централен офис за тези БЧ или в съответната РК, където са 

членували или желаят да членуват. Редът  за възстановяване на членски права е съгласно 

изискванията в Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите регистрирани 

в КИИП, раздел І. Документите подлежат на  разглеждане в Комисията по регистрите (КР). 

1.2. РК подготвя списък на проектантите в тяхната РК, подали заявление за възстановяване 

в регистрите на КИИП и го изпраща в ЦО, към експерта на КР. Списъкът е в табличен вид, 

на електронен носител във формат Excel и PDF и съдържа следната информация за 

проектанта : 

 Регистрационен номер 

 Трите имена  

 НПС 

 Основание за спиране на членски права и отписване от регистрите на КИИП 

 

1.3. Експертът към КР подготвя обща таблица към съответния протокол на КР, включваща 

подалите заявление за възстановяване. 

1.4. Председателя на КР  представя на следващия УС поименно данните на подалите 

заявление за възстановяване и предлага тяхното гласуване.  

1.5. След санкцията на УС, промените се нанасят в регистрите, при следващата им 

регулярна актуализация. 

2. Лица,  със спрени членски права или с прекратено членството, при които е отпаднало 

основанието за отписването им. 

Процедурата е  в следната последователност : 

2.1. Лицата подават заявление по общия ред, както е описано в т. 1.1., като прилагат 

съответните доказателства за отпадане на основанието за отписването им. Заявлението се 

подава от проектанта в съответната РК или в ЦО за тези БЧ. 

2.2. РК подготвя списък на проектантите в тяхната РК, подали заявление за възстановяване 

в регистрите на КИИП и го изпраща в ЦО, към експерта на КР. Списъкът е в табличен вид, 

на електронен носител във формат Excel и PDF и съдържа следната информация за 

проектанта : 

 Регистрационен номер 



 Трите имена  

 НПС 

 Основание за прекратяване на ПП и отписване от регистрите на КИИП 

 Приложение с доказателства за отпаднало основание за отписването им от 

регистъра на КИИП, заверено от органа, който го е постановил. 

 

2.3. Експертът към КР подготвя обща таблица към съответния протокол на КР, включваща 

подалите заявление за възстановяване. 

2.4. Председателя на КР, представя на следващия УС поименно данните на подалите 

заявление за вписване и предлага тяхното гласуване.  

2.5. След санкцията на УС, промените се нанасят в регистрите, при следващата им 

регулярна актуализация. 

3. Лица със замразени членски права по лични причини, съгласно Чл.3.1.,ал.7 от 

Устава на КИИП. 

3.1. Преди изтичане на срока на замразяване, лицата спазили изискванията на Чл.3.1., ал.7 

от Устава на КИИП, Чл.8, ал.8  и   параграф 8 в допълнителните разпоредби на Наредба 2 

за проектантската правоспособност на инженерите регистрирани в КИИП, раздел І,  

подават заявление за прекратяването му там, където са членували. Техните документи не 

се разглеждат в Комисията по регистрите (КР) към КИИП. Те заплащат съответните 

вноски по места и така възстановяват своята ПП.  

4. Лица, отписани поради неплащане на членски внос или такса за регистрация при 

условията на чл.8, ал.2 и ал.3 от Наредба 2, част 1  за ПП на КИИП, в срока, 

определен от чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП и съгласно указанията в „Процедура за 

заплащане на членски внос и получаване на удостоверенията за ПП”, утвърдена с 

Решения на УС на КИИП - 2011 и 2013 г. 

4.1. Лицата, пропуснали сроковете за годишни вноски към КИИП, могат да подадат 

заявление за възстановяване на членски права, без да  минават през Комисията по 

регистрите (КР) към КИИП, при условие, че съответната регионална колегия са  

установили причините, довели до неизпълнение на тези задължения от проектантите и за 

тях може да се направи аналогия с  процесуалното право – ГПК, т.е. спиране да тече 

времето за просрочения период (по здравословни причини). Към досиетата им 

задължително се прилагат съответните документи (епикризите). 

4.2. РК подготвя списък на проектантите в тяхната РК, подали заявление за възстановяване 

в регистрите на КИИП и го изпраща в ЦО, заедно със съответното заявление към експерта 

на КР. Списъкът е в табличен вид, на електронен носител във формат Excel и PDF и 

съдържа следната информация за проектанта : 

 Регистрационен номер 

 Трите имена  

 НПС 

 Основание 

 Вид и номер на приложения документ, както и копие от документа, заверен от 

кандидата с „вярно с оригинала” 

 

4.3. Експертът към КР подготвя обща таблица към съответния протокол на КР, включваща 

подалите заявление за възстановяване. 



2.4. Председателя на КР, представя на следващия УС поименно данните на подалите 

заявление за вписване и предлага тяхното гласуване.  

2.5. След санкцията на УС, промените се нанасят в регистрите, при следващата им 

регулярна актуализация. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Всички  лица заплащат съответните вноски по местата където са били вписани. 

2. Лицата със спрени членски права за ППП, могат да кандидатстват за 

възстановяването им,  ако  от процедурата по отписването им не са изминали три 

години. (Аналогия със замразена правоспособност). При период по-дълъг от три 

години, лицата остават с ОПП. За придобиване на ППП се кандидатства  по общия 

ред. 

 

Приета с Решение на УС на КИИП на 30.11.2018 г. 

 


