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

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ ТК-03/ 22.07.2020 г. 

 
Днес 22.07.2020 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   – секция КСС 

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. Отсъстват инж. Иван Терзиев, инж. Валентина 

Дикова и инж. Константин Жипонов.  

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 Инструкция за изготвяне на проекти за стоманени конструкции във фази „КМ“ и „КМД“. 

3. Разни. 

По т. 1 от дневния ред: Комисията разгледа допълнително представените документи от инж. Павлина 

Христова Дякова от РК София-град и 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.  

 

№ 
по 

ред 

№ по 
ППП 

Име, презиме, фамилия 
№ по 

рег. на 
ТК 

Част РК 
да/ 
не 

Забележка 

1 13448 Павлина Христова Дякова 1429 КСС Сф-гр да 
  

2 08334 Ангел Милоров Григоров 1207 КСС Сф-гр да   

3 08717 Пламен Димитров Цветков 1326 КСС Сф-гр да   

4 07696 Елена Емилова Божанина 1430 КСС Бл да   
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5 15004 Борислав Петров Петев нов КСС Бс не 

Няма 10 г. като 
проектант с ППП, 
съгласно чл.11 (1), т. 2 
от Наредба № 2.                     
Да се представят 
доказателства за 
проектантски стаж, 
съгласно чл. 11 (1) т. 3 
от Наредба №2.  

 

В ЦКТК постъпиха общо:                   5 бр. кандидатури за ТК,  от които 3 бр. нови кандидати              

Одобрени:            4 бр. 

За допълване и доизясняване:            0 бр. 

Откази:            1 бр. 

В заключение комисията реши: 

Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП. 

По т. 2 от дневния ред: До всички членове на ЦКТК беше предварително изпратен Проект  на 

Инструкция за изготвяне на проекти за стоманени конструкции във фази „КМ“ и „КМД“. 

Инж. Терзиев изпрати писмено предложенията си. 

След обсъждане текстовете в Инструкцията, в което взеха участие всички присъстващи членове на 

Комисията, се предложи следният текст за решение: ЦКТК приема на Инструкцията за изготвяне 

на проекти за стоманени конструкции във фази „КМ“ и „КМД“ с направените по време на 

заседанието изменения и допълнения. След оформянето й ще бъде изпратена до членовете на УС 

за мнение. 

Гласуване:   ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

По т. 3 от дневния ред: Инж. Емил Крумов внесе писмено предложение да се създаде 

междуведомствена работна група (МРГ) за преглед и анализ на проекта на Наредба за изпълнение на 

стоманени конструкции, хармонизирана с БДС ЕN 1090-2, която да замени действащия към момента 

ПИПСМР раздел „Стоманени конструкции“ от 1968 г. 

Съставът на МРГ да е следният: 

1. проф. Михаил Цанков 

2. инж. Емил Крумов 

3. инж. Йоана Ангеловска 

4. инж. Димитър Куманов 

5. инж. Марин Гергов 

6. инж. Иван Гешанов 

Гласуване:  ЗА – единодушно 

Предложението на инж. Крумов се приема 

Заседанието приключи в 12:30 часа. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /п/                                ПРОТОКОЛИРАЛ:    /п/       

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


