
Протокол № ТК-01/22.01.2020 

 

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

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ ТК-01/ 22.01.2020 г. 

 

Днес 22.01.2020 г. от 10:30 ч. 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 10 от общо 11 членове. Отсъства инж. Иван Терзиев.  

На заседанието беше поканен инж. Марин Гергов-Председател на секция КСС към РК София-

град. 

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. Обсъждане постъпилите предложения за приемане указания от страна на КИИП относно 

изготвяне на проект за метални конструкции във фази ТП и РП. 

3. Разни. 

По т. 1 от дневния ред: Комисията разгледа 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.  

 

№ 
по 

ред 

№ по 
ППП 

Име, презиме, фамилия 
№ по 
рег. 

на ТК 
Част РК 

да/ 
не 

Забележка 

1 11781 Калина Вълкова Бъндева 0999 КСС Бс да   
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2 02592 Зоя Янева Георгиева 0282 КСС Пд да   

3 11071 Атанас Деянов Гогалчев 1417 КСС Пд да   

4 04554 Живко Недков Мичев нов КСС Рз 

___ 

Да се представят 
доказателства за 
проектантски стаж, 
съгласно чл. 11 (1) т. 3 от 
Наредба №2.     

5 02275 Нина Ганчева Желязкова  1416 КСС Ст.З да   

6 06178 
Елена Ганева Демирева-
Милушева 0778 КСС Сф-гр да   

7 06337 Боян Георгиев Граматиков 0793 КСС Сф-гр да   

8 01368 Петър Данчов Рогачев 1297 КСС Сф-гр да   

9 03046 Анелия Бориславова Мартинова 1317 КСС Сф-гр да   

10 06049 Румен Стефанов Гуглев 0682 КСС Сф-гр да   

11 06050 
Румяна Иванова Велева-
Гуглева 0683 КСС Сф-гр да   

12 06498 Лина Петрова Грънчарова 0779 КСС Сф-гр да   

13 08025 Емилия Тодорова Балъкчиева 1298 КСС Сф-гр да   

14 13369 Александър Иванов Ваклин 1311 КСС Сф-гр да   

В ЦКТК постъпиха общо:                     14 бр. кандидатури за ТК,  от които 3 бр. нови кандидати              

Одобрени:              13 бр. 

За допълване и доизясняване:  1 бр. 

Откази:                0 бр. 

В заключение комисията реши: 

Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП. 

По т. 2 от дневния ред: В ЦКТК са постъпили становища във връзка с разработената от инж. 

Проданов Инструкция за изготвяне на проект за метални конструкции във фази ТП и РП от 

инж.  Марин Гергов, инж. Емил Крумов, инж. Иван Гешанов и мнение от инж. Иван Терзиев, 

относно сроковете за приемане на документа. 

В процеса на разискванията се поставиха и коментираха редица въпроси: 

- Трябва ли в техническата документация при проектирането на метални конструкции, 

съгласно наложилата се практика в България, да продължат да се използват обозначенията 

„КМ“ и „КМД“? 

- Какво съдържа проектът по КМ и този по КМД? 

- Може ли възложителят да възложи проектирането във фаза КМД на друг проектант 

различен от проектанта, разработил фаза КМ? 

- В такъв случай кой подписва Акт 14? И т.н. 
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Налага се изводът, че разработването на Инструкция за изготвяне на проект за метални 

конструкции във фази ТП и РП е належащо и важно за професионалната дейност на 

проектантите - конструктори. Тя ще изяснява и допълва липсващата информация в ЗУТ и 

наредбите към него. 

Членовете на ЦКТК приеха: 

 инж. Проданов да преработи Инструкцията съобразно постъпилите писмени становища 

и изказаните мнения по време на настоящото заседание.  

 Материалът да се изпрати до всички членове на ЦКТК и да се приеме на заседанието на 

Комисията през м. март 2020 г. 

 Инструкцията да се съгласува с Българската асоциация за метални конструкции. 

 Инструкцията да се представи за утвърждаване  от УС като вътрешен нормативен 

документ на КИИП. 
 

Заседанието приключи в 12:10 часа. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       /п /                               ПРОТОКОЛИРАЛ:   /п/        

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


