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ПРОТОКОЛ
№ ТК-05/ 18.11.2020 г.
Днес 18.11.2020 г. от 10:30 ч. се проведе неприсъствено заседание на Централната комисия по
оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол (ЦКТК) на конструктивната част
на инвестиционните проекти през система Cisco Webex за онлайн видео-конферентна връзка.
Комисията, създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-075/30.05.2016 г. на Председателя на УС на
КИИП е в състав:
Председател:
Членове:

инж. Иван Гешанов
инж. Неделчо Ганчовски
инж. Филип Бучков
инж. Кирил Кърлиев
инж. Иван Терзиев
инж. Иванка Пейковска
инж. Стела Кирова
инж. Валентина Дикова
инж. Николай Рангелов
инж. Ангел Захариев
инж. Константин Жипонов

- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС КСС
- НПС ВС
- НПС ТСТС

Секретар на Комисията е инж. Маринела Цветкова - експерт в ЦО на КИИП
В онлайн заседанието взеха участие всички членове на Комисията.
Водещ протокола инж. Маринела Цветкова.
След като откри заседанието инж. Гешанов предложи и през 2021 г., при постъпване до 20 броя
кандидатури за оправомощаване за ТК (продължаване и нови) заседанията да се провеждат
онлайн като документите се разпределят между членовете на Комисията. При възникване на
проблеми с някоя от кандидатурите, в обсъждането да се включат всички участващи членове.
Инж. Терзиев допълни: новите кандидати да бъдат разглеждани най-малко от двама члена на
Комисията.
Предложението на инж. Гешанов, допълнено от инж. Терзиев се прие единодушно.
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. Сканирани
копия от документите бяха изпратени по мейла на членовете на Комисията.
Решенията на ЦКТК са отразени в таблицата по-долу.
№
по
ред
1
2

№ по
ППП

Име, презиме, фамилия

01000 Янко Димитров Янков
01286 Галина Ненкова Маринова-Савова

№ по рег.
Част
на ТК

РК

да/ не

КСС
ТС

Сф
Сф

да
да

0357
1043
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В ЦКТК постъпиха общо:
Одобрени:
За допълване и доизясняване:
Откази:

2 бр. кандидатури за ТК
2 бр.
0 бр.
0 бр.

В заключение комисията реши:
Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП за утвърждаване.
На заседанието се дискутираха определени предложения, направени от инж. Иван Гешанов и
инж. Ганчовски, свързани с бъдещото развитие на институцията ТК и ролята й за представяне
на качествени проекти към одобряващите/съгласуващи държавни органи като материалите
бяха предварително изпратени до всички членове на ЦКТК.
Инж. Терзиев е изпратил становище по Предложението за бъдещо развитие на институцията
ТК, както и за предложените форми за Доклад за съответствието и Приложение към Доклада.
Инж. Ганчовски: Предложенията за промяна на чл. 142 (10) на ЗУТ внасят рамка,
регламентираща задълженията на ТК. Подробностите ще се включат в допълнителна наредба.
Вкарвайки тези правила в ЗУТ, те ще станат задължителни и за останалите участници в
строителния процес. В направеното предложение има текст, според който ТК ще се избира на
случаен принцип от КИИП, по процедура утвърдена от ръководството на Камарата.
Инж. Захариев попита дали предложените текстове са съгласувани с юрист.
Инж. Пейковска заяви, че настоящият текст на чл.142 (10) е точен.
Инж. Терзиев се съгласи с инж. Пейковска и подчерта, че е абсурдно централизирането избора
на ТК.
Според инж. Дикова е необходимо по-широко обсъждане и уеднаквяване на текстовете.
Инж. Гешанов: Трябва да решим искаме ли в момента промяна на ЗУТ, която да ни даде
възможност още до година да направим „пътна карта“.
Инж. Рангелов: По-важно е да направим анализ къде е причината за сегашното положение.
Техническият контрол трябва да се извади от проектантската услуга.
Инж. Гешанов: Да напомним на институциите да изискват договор между инвеститор и ТК.
Инж. Ганчовски: Оформиха се две предложения:
Предложение 1:
ЦКТК предлага на централното ръководство и управителния съвет на КИИП:
Да се предприемат мерки за уеднаквяване на административните практики на общините
относно контрола върху спазването на изискванията на чл. 142, алинея 10 от ЗУТ за договор
за технически контрол, както следва:
Чл. 142. (10) Оценката за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните
проекти във фази технически и работен проект се извършва по договор с възложителя от
физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в
списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране ...
В тази връзка предлагаме следното:
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1.
Всяка община да бъде задължена да контролира ефективно спазването на Чл. 142. (10)
от ЗУТ, като изисква предоставянето на договор за технически контрол като неизменна
част от необходимата документация за издаване на разрешение за строеж.
2.
Това да стане под формата на писмо, заповед или указания от компетентния орган на
изпълнителната власт (МРРБ, ДНСК) до общините.
3.
В тази връзка, КИИП да отправи предложение до компетентните органи с официално
писмо.
Предложение 2:
ЦКТК предлага на централното ръководство и управителния съвет на КИИП:
Във връзка с общия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията, № 053-04-31, да бъде направено следното предложение за изменение на чл. 142,
ал. 10:
Чл. 142, ал. 10 придобива следният вид: “Оценката за съответствието на част
"Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се
извършва по договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по
част "Конструктивна", включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник",
или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство. Лицето, упражняващо технически контрол,
подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на
инвестиционния проект и изготвя доклад за техническа оценка на съответствието. Изборът,
възлагането и изпълнението на техническия контрол по част конструктивна се извършва
съгласно реда, определен в наредбата, разработена от Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране. Заплащането на лицата, извършващи технически контрол по
част Конструктивна, се определя съгласно тарифа, която се утвърждава и актуализира
ежегодно от Министерството на регионалното развитието и благоустройството, по
предложение на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“.
Резултати от онлайн гласуване:
Клеймо за
време

Имейл адрес

Име

Гласуване по
Предложение
1
За

Гласуване по
Предложение
2
За

18.11.2020 16:45 ivgesh@gmail.com

Ivan Hristov Geshanov

18.11.2020 17:36 proektsoft.bg@gmail.com

Неделчо Живков Ганчовски

За

За

18.11.2020 17:44
18.11.2020 17:49
18.11.2020 17:54
18.11.2020 18:09
18.11.2020 18:49
18.11.2020 19:01
18.11.2020 19:13
18.11.2020 19:21
18.11.2020 19:48

Ангел Красимиров Захариев
Кирил Димитров Кърлиев
Николай Найденов Рангелов
Валентина Тодорова Дикова
Стела Калчева Кирова
Иванка Пейковска
Константин Жипонов
Иван Атанасов Терзиев
Filip Petrov Buchkov

За
За
За
За
За
За
За
За
За

Против
За
За
Против
За
Против
За
Против
Против

a.zahariev.uaceg@gmail.com
office@k-eng.eu
nick.rangelov@gmail.com
valiadikova@abv.bg
vistra@abv.bg
ipeikovska@abv.bg
jiponov@yahoo.com
familybs@gail.com
fbuchkov@mail.bg

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

3

Протокол № ТК-05/18.11.2020

Гласуване Предложение 1:

ЗА – 11
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Гласуване Предложение 2:

ЗА – 6
ПРОТИВ – 5
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Заседанието приключи в 12:15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/

/инж. Иван Гешанов/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

/п/

/инж. Маринела Цветкова/
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