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ПРОТОКОЛ № 177

от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 26.03.2021 г.

Днес, 26.03.2021 г. от 11:00 часа се проведе неприсъствено заседание на УС на КИИП
през система Cisco Webex за онлайн видео-конферентна връзка.
Съставът на УС, след проведеното Отчетно-изборно събрание на КИИП, 26-27
септември 2020 г., е следният:

1 инж. Марин Гергов Маринов Председател на УС на КИИП
2 инж. Огнян Огнянов Атанасов Зам.-председател на КИИП
3 инж. Антони Стаменов Чипев Гл.секретар на КИИП
4 инж. Соня Никифорова Велева Председател на НПС ВС
5 инж. Иван Костадинов Деянов Председател на НПС ГПГ
6 инж. Красимир Любенов Велинов Председател на НПС ЕАСТ
7 инж. Атанас Андонов Георгиев Председател на НПС КСС
8 инж. Георги Иванов Франгов Председател на НПС МДГЕ
9 инж.Михаил Димитров Толев Председател на НПС ОВКХТТГ

10 инж. Райна Бакунова Кожухарова Председател на НПС ТЕХ
11 инж. Надежда Стефанова Парлъкова- Жекова Председател на НПС ТСТС
12 инж. Пламен Иванов Радев Председател на РК Благоевград
13 инж. Душко Янев Опърлаков Председател на РК Бургас
14 инж. Снежана Иванова Милева Председател на РК Варна
15 инж. Евгения Николаева Кърджиева Председател на РК В.Търново
16 инж. Борислав Петков Борисов Председател на РК Видин
17 инж. Людмила Якимова Тодорова-Стоянова Председател на РК Враца
18 инж. Румен Богомилов Матев Председател на РК Габрово
19 инж. Янко Диамандиев Радев Председател на РК Добрич
20 инж. Наташа Василева Чичкова Председател на РК Кърджали
21 инж. Любомир Тодоров Захариев Председател на РК Кюстендил
22 инж. Донка Пенчева Петкова Председател на РК Ловеч
23 инж. Пламен Петров Иванов Председател на РК Монтана
24 инж. Тодор Запринов Калоянов Председател на РК Пазарджик
25 инж. Николай Христов Арнаудски Председател на РК Перник
26 инж. Стефан Цеков Лишковски Председател на РК Плевен
27 инж. Емил Михайлов Бойчев Председател на РК Пловдив
28 инж. Светлана Божанова Христова Председател на РК Разград
29 инж. Деян Великов Димитров Председател на РК Русе
30 инж. Венелин Димитров Велев Председател на РК Силистра
31 инж. Илко Желязков Аврамов Председател на РК Сливен
32 инж. Георги Николов Кабасанов Председател на РК Смолян
33 инж. Стефан Иванов Кинарев Председател на РК София-град
34 инж. Николай Рафаилов Жечев Председател на РК София област
35 инж. Стефко Бялков Драгов Председател на РК Ст.Загора
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36 инж. Любен Младенов Христов Председател на РК Търговище
37 инж. Снежа Вълчева Янева-Жекова Председател на РК Хасково
38 инж. Красимира Вълчева Димова Председател на РК Шумен
39 инж. Пейчо Димитров Пейчев Председател на РК Ямбол

По Устав, със съвещателен глас, в заседанието могат да се включат:

  40. инж. Георги Симеонов       Председател на КС на КИИП
  41. инж. Серафим Александров       Председател на КДП

В онлайн заседанието взеха участие 38 от общо 39 членове на УС. Не се включи инж.
Стефко Драгов – Председател на РК Стара Загора.
Представено е пълномощно за участие в заседанието на УС от инж. Михаил Толев –
Председател на НПС ОВКХТТГ за инж. Ирена Колева и от инж. Николай Жечев –
Председател на РК София-област за инж. Константин Проданов. Упълномощените лица
са с право на съвещателен глас.
Инж. Румен Иванов – Зам.-председател на РК Варна е заявил желание да присъства на
заседанието като гост.
На заседанието присъства адв. Мариана Якимова – юридически консултант на КИИП
По време на заседанието се прави аудио запис със съгласието на всички членове на УС
на КИИП.
Преди заседанието на всички членове на УС е изпратен проект на

ДНЕВЕН РЕД на неприсъствено заседание на УС на КИИП – 26.03.2021 г.,
начало 11:00 часа:

1. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, относно вписване на
кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски бюра.

Докладва: инж. А. Чипев

2. Разглеждане искане от инж. Валентин Николаев Вангелов, рег. № 15280, РК Бургас за корекция
на удостоверението му за ОПП, в което е вписана само част „Организация и изпълнение на
строителството“.

Докладва: инж. М. Гергов

3. Запознаване с решенията от заседанието на КС на 18.03.2021 г.
Докладва: инж. Г. Симеонов

4. Предложение от инж. Атанас Георгиев – Председател на НПС КСС, относно уточняване на
критериите за придобиване на ПП от строителни инженери с диплома от УАСГ по специалност
ССС.

Докладва: инж. М. Гергов

5. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол, относно вписване в
регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна” на
инвестиционните проекти.

Докладва: инж. Ив. Гешанов

6. Приемане решение, всяка НПС да преразгледа съдържанието на удостоверенията за ПП на
членовете си.

Докладва: инж. М. Гергов
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7. Приемане решение, всяка НПС да актуализира квалификационните характеристики на секцията.
Докладва: инж. М. Гергов

8. Приемане решение, всяка НПС да изготви списък с членове от секцията, които да имат готовност
да изразят позицията на КИИП пред медиите.

Докладва: инж. М. Гергов

9. Потвърждаване участието на КИИП в европейски проект ENGINE-HUBs.
Докладва: инж. М. Гергов

10. Информация за писмо вх. № КИИП-ЦУ-082/08.03.2021 г. от инж. Георги Кордов и решение
на Районен съд-София.

Докладва: инж. М. Гергов

11. Разни.

Постъпиха предложения т. 2 и т. 4 от дневния ред да се разгледат заедно, включване на
нова т. 3а в дневния ред: „Преразглеждане решение на УС от 26.02.2021 г. в частта на
оправомощаване на инж. Йовка Руменова Георгиева рег. № 39111, РК Шумен в
регистъра на КИИП за ОПП, секция ВС, по предложение на инж. Соня Велева –
Председател на НПС ВС“ и в т. Разни да се коментират темите за техническите
паспорти, групата по BIM и предложенията за промени в ЗУТ.

Премина се към гласуване на дневния ред с направените промени.

1. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, относно вписване на
кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски бюра.

Докладва: инж. А. Чипев

2. Разглеждане искане от инж. Валентин Николаев Вангелов, рег. № 15280, РК Бургас за корекция
на удостоверението му за ОПП, в което е вписана само част „Организация и изпълнение на
строителството“.

Докладва: инж. М. Гергов

3. Запознаване с решенията от заседанието на КС на 18.03.2021 г.
Докладва: инж. Г. Симеонов

3а. Преразглеждане решение на УС от 26.02.2021 г. в частта на оправомощаване на инж. Йовка
Руменова Георгиева рег. № 39111, РК Шумен в регистъра на КИИП за ОПП, секция ВС, по
предложение на инж. Соня Велева – Председател на НПС ВС.

Докладва: инж. М. Гергов

4. Предложение от инж. Атанас Георгиев – Председател на НПС КСС, относно уточняване на
критериите за придобиване на ПП от строителни инженери с диплома от УАСГ по специалност
ССС.

Докладва: инж. М. Гергов

5. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол, относно вписване в
регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна” на
инвестиционните проекти.

Докладва: инж. Ив. Гешанов

6. Приемане решение, всяка НПС да преразгледа съдържанието на удостоверенията за ПП на
членовете си.

Докладва: инж. М. Гергов

7. Приемане решение, всяка НПС да актуализира квалификационните характеристики на секцията.
Докладва: инж. М. Гергов
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8. Приемане решение, всяка НПС да изготви списък с членове от секцията, които да имат готовност
да изразят позицията на КИИП пред медиите.

Докладва: инж. М. Гергов

9. Потвърждаване участието на КИИП в европейски проект ENGINE-HUBs.
Докладва: инж. М. Гергов

10. Информация за писмо вх. № КИИП-ЦУ-082/08.03.2021 г. от инж. Георги Кордов и решение
на Районен съд-София.

Докладва: инж. М. Гергов

11. Разни.
 Коментиране темата за техническите паспорти;
 Информация за проведената среща на групата по BIM;
 Информация относно предложенията за промени в ЗУТ.

Гласували: „За” – 30
„Против” – 0
„Въздържали се” – 0

Решение: УС приема дневен ред с направените промени.
Инж. Гергов обяви, че тъй като гласуването е явно, заедно с формата на гласуване на
членовете на УС ще се изпраща и генерираната от системата информация за
електронното онлайн гласуване.
По т. 1 от дневния ред: Утвърждаване предложенията на Комисията по регистрите
на КИИП, относно вписване на кандидати в регистрите за проектантска
правоспособност и за проектантски бюра.
Инж. Чипев докладва предложенията на КР към УС от заседанието й, състояло се на 11-
12.03.2021 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за
проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 106
Общият брой на разгледаните заявления от КР е 106.
От тях: 47 броя за ППП

           59 броя за ОПП
Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП:

41 броя за ППП
           58 броя за ОПП, в това число  18 броя проектанти без членство в КИИП.

Инж. Чипев премина към гласуване анблок Табл. 1.1, в която са отразени предложенията
на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са 41 на брой с
решение „ДА”. (Приложение 1)

Гласували: „За” – 29
„Против” – 0

Решение: УС приема Табл. 1.1, в която са отразени предложенията на КР до УС за
вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са  41 на брой с решение „ДА”.
Инж. Чипев премина към следващата таблица с кандидати за ПП и предложи гласуване
анблок Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР до УС за вписване в



Протокол на УС на КИИП № 177 / 26.03.2021 г. 5

регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в КИИП, които са 58 на брой с решение
„ДА” (Приложение 1).

Гласували: „За” – 29
„Против” – 0

Решение: УС приема Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР до УС за
вписване в регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в КИИП, които са 58
на брой с решение „ДА”.
Двете таблици са допълнени с нова колона, в която са отразени частите на проекта, с
които се оправомощават кандидатите.
Инж. Чипев продължи с Табл. 1.3., в която са представени предложенията на КР до УС
за докомплектуване на документи, особени случаи, както и откази за признаване на
проектантска правоспособност.

 Инж. Николай Михайлов Николаев, рег. № 32046, РК Силистра,
кандидатства за ППП в секция КСС. Предложението на секция КСС в КР е
кандидатът да представи допълнителни доказателства за проектантски стаж.
Инж. Николаев е изпратил допълнителни документи. С добавените служебни бележки
инж. Чипев се е запознал в момента, но има още едно изискване на КР – да приложи
Информационно приложение 6 от проектант с ППП, с който е работил във фирмата. По
принцип може да се прави разглеждане на допълнително представени документи, но не в
последния момент, защото членовете на КР няма как да се запознаят с тях. За
допълване.
Кандидатите, които са за допълване не се гласуват от УС, но им се изпращат писма.
Срокът за произнасяне на УС спира да тече от датата на получаване на писмото от
кандидата до представяне на исканите документи в КР.

 Инж. Пламен Георгиев Велков, рег. № 28062, РК Плевен, кандидатства за
ППП в секция КСС. Предложението на секция КСС в КР е да представи допълнителни
материали, за което ще бъде уведомен писмено. За допълване.

 Инж. Петър Дойчинов Дойчинов, рег. № 43321, РК София-град, кандидатства
за ППП в секция КСС. Той също е предложен за допълване, но преди няколко дни е
представил исканите  от КР документи за допълване.

Инж. Чипев: Запознати сме с фактите и считам, че бихме могли да му гласуваме
оправомощаване с ППП.
Инж. Чипев прочете фактите около кандидатурата на инж. Дойчинов: РК София-град
няма забележки. Заявлението е подадено на 13.10.2020 г. Има ОПП от 31.01.2019 г. по
част „конструктивна“ и ОИС. Има декларация Информационно приложение 6 от
проектант с ППП за проекти през 2018, 2019 и 2020 г. Приложил е и трудова книжка от
СМ Инженеринг ООД на длъжност инженер-проектант от 2018 г. Работил е в тази фирма
до 19.10.2020 г. Представил е и втора трудова книжка от Бета-консулт ООД на длъжност
инженер-проектант от 19.10.2020 г., която не е приключена към момента. Приложено е
удостоверение от СМ Инженеринг ООД, че е на трудов договор от м. юли 2018 г. до
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16.10.2020 г. и в дружеството работят двама проектанти с ППП. Представил е
допълнителна декларация Информационно приложение 6 от Бета-консулт ООД.
Инж. Чипев счита, че инж. Дойчинов отговаря на изискванията и предлага да му се
гласува ППП.

Гласували: „За” – 28
„Против” – 0

Решение: УС приема вписване на Инж. Петър Дойчинов Дойчинов, рег. № 43321,
РК София-град в регистъра на КИИП за ППП, секция КСС.

 Инж. Филип Стефанов Шулц, рег. № 41400, РК София-град, кандидатства за
ППП в секция КСС. Предложението на секция КСС в КР е да представи допълнителни
материали. Заявлението е подадено през м. ноември 2020 г. и инж. Чипев обърна
внимание, когато от регионалните колегии се връщат документи за допълване да се
уведомяват хората с писма, за да се спират да текат  сроковете за произнасяне. За
допълване.

 Инж. Тенко Гочев Палазов рег. № 36081, РК Стара Загора, кандидатства за
ППП в секция ТЕХ. Предложението на секция ТЕХ в КР е за допълване. Заявлението е
подадено на 25.02.2020 г. Забавянето е голямо. Изтекъл е срокът и на свидетелството за
съдимост. Ще бъде уведомен с писмо. За допълване.
Инж. Кожухарова предложи и таблица 1.3. да бъде допълнена с колона, носеща
информация за частите на проекта.

 Инж. Наталия Бобева Иванова, рег. № 10567, РК София-град, кандидатства
за ППП в секция КСС. Предложението на секция КСС в КР е отказ с констатацията, че
няма 4 г. проектантски стаж през последните 7, няма длъжностна характеристика, няма
декларация Информационно приложение 6.
Инж. Чипев прочете фактите около кандидатурата на инж. Иванова: Регионалната
колегия е написала следния текст: „Няма доказателства за проектантски стаж. Да
представи проекти“. Заявлението е подадено на 18.02.2021 г. Има ОПП от 27.07.2018 г.
по част «конструктивна» и ОИС. Представила е декларация Информационно
приложение 6 от проектант с ППП за проекти през 2018 г. и втора такава декларация от
друг проектант с ППП за проекти през 2018, 2019 и 2020 г. Представила е трудова
книжка от УАСГ, катедра „Физика“, където е назначена на длъжност „асистент“ от 2017
г. и трудовата книжка към момента не е приключена. Изводът е, че не е на трудов
договор като служител с проектант с ППП, също така няма четири последователни
години на свободна практика след придобиването й на ОПП.
Предложението е отказ за вписване в регистъра за ППП на инж. Наталия Иванова на
основание чл. 4 (1) и чл. 5 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на
инженерите, регистрирани в КИИП, чл.7 (5) от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 (1) от
ЗКАИИП.

Гласували: „За” – 29
„Против” – 0
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Решение: УС отказва вписване на инж. Наталия Бобева Иванова, рег. № 10567, РК
София-град в регистъра на КИИП за ППП, секция КСС по част „Конструкции на
сгради и съоръжения“ на основание чл. 4 (1) и чл. 5 от Наредба № 2 за
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, чл.7 (5) от
ЗКАИИП и във връзка с чл. 13 (1) от ЗКАИИП.

 Инж. Димитър Янков Латинов, рег. № 29427, РК Пловдив, кандидатства за
ОПП в секция ТЕХ. Предложението на секция ТЕХ в КР е отказ във връзка с чл. 229 (1)
от ЗУТ. Поисканата специалност не отговаря на придобитото образование. РК Пловдив
има следната забележка: „Не отговаря на условията на чл. 3 (2), т. 3 от Наредба № 2 за
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. Завършената
специалност не съответства на част „Технологична“, за която кандидатства.“
Заявлението за ОПП е подадено на 17.02.2021 г. по част Т-14 „Технологична на сгради с
непроизводствено предназначение“
Кандидатът притежава диплома за висше образование (магистър) от Висш минно-
геоложки институт (ВМГИ) от 1974 г. по специалността „Минна електромеханика“, с
квалификация „минен инженер електромеханика“ и диплома за следдипломна
специализация от същия университет - двегодишен курс за специализация по “Охрана на
труда” с квалификация „Специалист по охрана на труда“.
Приложен е и списък, изготвен от самия кандидат, за негово участие в проектирането по
част „Технология“. Има несъответствие между завършената специалност и частта от
проекта, за която кандидатства.
Инж. Чипев прочете подробния мотивиран отказ от секция „Технологии“:
„Съгласно дипломата и професионалните квалификационни характеристики на НПС
Технологии (Приложение 18), колегата може да получи ОПП по част Технология на
минното производство (Т-08). (Такова предложение е направено на инж. Латинов по
телефона, но той е отказал.)
Пак съгласно професионалните квалификационни характеристики на НПС Технологии
(Приложение 14 и 15) за част Технологична на сгради с непроизводствено
предназначение (Т-14) се изисква професионална квалификация „електроинженер“ в
направление „Електроника, електротехника и автоматика“ като основните изучавани
дисциплини са общообразователни и специални изборни дисциплини.

I. Общообразователни: (в скоби са отбелязани еднаквите или близки дисциплини,
които Д. Латинов е изучавал във ВМГИ)

1. Висша математика (да)
2. Физика (да)
3. Химия (да)
4. Механика (да)
5. Материалознание (да)
6. Машинни елементи и механизми (да)
7. Теоретична електротехника (да)
8. Електроника (да)
9. Електротехнически материали (да)
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10. Електрически машини (да)
11. Електрозадвижване (да)
12. Електроенергетика (да)

Дисциплини, които Латинов не е изучавал:
13. Електрически измервания
14. Цифрова и микропроцесорна техника
15. Електрически апарати
16. Техника на високите напрежения
17. Телекомуникации
18. Осветителна и инсталационна техника
19. Енергийна техника
20. Преобразувателна техника
21. Проектиране на електрически машини
22. Комуникационна техника
23. Технологии в електротехниката и електрониката
II. Специални изборни дисциплини в три групи, (неизучавани от инж. Латинов),

по важните от които са:
1. Електрически машини с електронно управление
2. Числено моделиране на полета и процеси
3. Електрически микромашини
4. Изпитване и надеждност на електрически машини
5. Безконтактни апарати и преобразуватели
6. Компютърно проектиране на електрически апарати
7. Електротехнологии
8. Плазмени технологии
9. Системи за гарантиране на непрекъснато захранване
10. Изолационни системи на електрически машини.
11. Битова електротехника
12. Електромагнитни системи
13. Електрически сензори
14. Електромагнитна съвместимост

При направеното сравнение с дисциплините от дипломата на инж. Димитър Латинов се
вижда, че той е изучавал половината от общообразователните предмети, но нищо от
специалните дисциплини за да получи ОПП по част Технологична на сгради с
непроизводствено предназначение (Т-14).

Съгласно чл. 229 ал. 1 от ЗУТ, физически лица могат да извършват проектантски
дейности, ако притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им
специалност.“
Инж. Чипев предложи да се гласува отказ на инж. Димитър Латинов на основание чл. 1
(1) и чл. 3 (2), т. 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите,
регистрирани в КИИП, чл. 229 (1) от ЗУТ и във връзка с чл. 13 (1) от ЗКАИИП.

Гласували: „За” – 29
„Против” – 0
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Решение: УС отказва вписване на инж. Димитър Янков Латинов, рег. № 29427, РК
Пловдив в регистъра на КИИП за ОПП, секция ТЕХ по част Технологична на
сгради с непроизводствено предназначение (Т-14) на основание чл. 1 (1) и чл. 3 (2),
т. 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите,
регистрирани в КИИП, чл. 229 от ЗУТ и във връзка с чл. 13 (1) от ЗКАИИП.
По т. 2 и т. 4 от дневния ред: Разглеждане искане от инж. Валентин Николаев
Вангелов, рег. № 15280, РК Бургас за корекция на удостоверението му за ОПП, в което
е вписана само част „Организация и изпълнение на строителството“ и Предложение
от инж. Атанас Георгиев – Председател на НПС КСС, относно уточняване на
критериите за придобиване на ПП от строителни инженери с диплома от УАСГ по
специалност ССС.
Инж. Гергов даде думата на инж. Георгиев да представи информация за проведената
среща на НР на НПС КСС.
Инж. Георгиев: Случаят на инж. Вангелов е типичен пример, който е свързан с нашето
предложение за уточняване критериите за оправомощаване на колеги завършили
специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС) в УАСГ по двете части на
проекта Конструкции и ОИС. Колегите, които  като инж. Вангелов са завършили през
2019 г. са започнали своето образование през 2014 г. Петгодишният учебен план е
съставен от две части:

- Обща част до VІІІ-ми семестър включително
- Две независими групи дисциплини, необходими за допълване на основната част

на специалността ССС по две отделни специализации до ОКС „магистър“:
„Конструкции“ и „Технология и организация на строителството“.

С влизане в сила на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от
регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, в чл. 9 са посочени
минималните изисквания за хорариумите на 8 групи дисциплини. Три съществени групи
са „Проектиране на строителни конструкции“, „Технология и механизация на
строителството“ и „Организация и изпълнение на строителството“. В ІХ семестър се
допълват тези групи дисциплини.
Във връзка с цитираната наредба, през 2017 г. се е провела среща между ръководството
на НПС КСС, Ректора на УАСГ, декана на Строителния факултет и водещи
преподаватели и се е приело решение, придобилите образование с ОКС „магистър“ да
бъдат вписани в регистъра за ПП на КИИП само по част на проекта ОИС, ако не
покриват хорариумите от другите групи дисциплини.
Това предложение се е внесло в УС на 24.11.2017 г., където е прието решението: „За
всички нови кандидати, завършили ОИС да се записва в удостоверенията само част ОИС
от 2018 г.“
Ръководството на НПС КСС счита, че трябва да се съобразяваме с решение на УС от
2017 година т.е. магистрите придобиват право да кандидатстват за вписване в регистъра
за ОПП само по част ОИС на проектите и ако желаят могат да кандидатстват за вписване
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в регистрите за ПП по част „конструкции“ след завършване на специализиран
магистърски курс по конструктивно инженерство.
Инж. Гергов направи следните пояснения: Наредбите за държавните изисквания за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
„магистър“ и „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в
инвестиционното проектиране“, които цитирате влизат в сила за новопостъпили
студенти в учебната 2017-2018 г. Всичките случаи, които разглеждаме до момента се
отнасят за студенти, започнали своето образование преди влизане в сила на наредбите.
Специалността им е ССС, специализацията е „технология“, но съгласно ЗУТ физически
лица могат да извършват проектантски дейности, ако притежават техническа
правоспособност съобразно придобитата им специалност. Разликата между едните и
другите са три предмета: специални стоманобетонни конструкции, специални стоманени
конструкции и стоманен мост. Различна е и дипломната работа.
В изказванията си инж. Гешанов, инж. Богданова, инж. Кърджиева подкрепиха инж.
Георгиев.
Инж. Опърлаков подкрепи инж. Гергов и заяви, че не могат да се ограничават и
дискриминират колегите, още повече, че няма и реципрочност – на инженери,
завършили специалност ССС се дава освен част „Конструктивна“ и ОИС.
Инж. Пенчева се съгласи напълно с инж. Гергов и инж. Опърлаков.
Инж. Деянов също подкрепи инж. Гергов.
Инж. Опърлаков напомни, че УС е административният орган, който трябва да вземе
решение по този въпрос.
Инж. Парлъкова, инж. Толев и инж. Кожухарова отбелязаха, че трябва да се уважават
решенията на националните професионални секции.
Инж. Кабасанов попита възможно ли е, при подобни на разисквания случай, да се даде
правоспособност като това, което не е изучавано да се впише като ограничение.
Инж. Опърлаков, инж. Пенчева и инж. Георгиев заявиха, че подобно разделяне по
видове сгради е неприемливо и ще доведе до голямо напрежение.
Инж. Георгиев напомни, че по разисквания въпрос е сезиран и КС и ако може инж.
Симеонов – Председател на КС да информира УС за приетото решение.
Инж. Симеонов предложи да съобщи решението на КС само по тази точка, за да може да
се приключи дискусията. На заседанието си на 18.03.2021 г., КС разгледа писмото от НР
на НПС КСС и поради сериозността на спора предлага на Председателя на УС,
съвместно с Националното ръководство на НПС КСС,  да сформира работна група, която
да разгледа проблема, поставен в писмо вх. № КИИП-КС-006/16.03.2021 г. от НР на НПС
КСС и да излезе със становище по казуса.
Инж. Гергов прие решението на КС и предложи да се гласува решение, съответстващо на
предложението на КС.
Гласували: „За” – 29

„Против” – 1
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Решение: УС отлага обсъждане предложението на НР на НПС КСС, съгласно
решение на КС от 18.03.2021 г. НР на НПС КСС съвместно с Ръководството на
КИИП да организират по-широка дискусия за уточняване критериите за
придобиване на проектантска правоспособност от строителни инженери с диплома
от УАСГ по специалност ССС.
Решението по искането на инж. Вангелов се отлага до получаване на резултатите от
изпълнението на горното решение.

По т. 3а от дневния ред: Преразглеждане решение на УС от 26.02.2021 г. в частта на
оправомощаване на инж. Йовка Руменова Георгиева рег. № 39111, РК Шумен в
регистъра на КИИП за ОПП, секция ВС, по предложение на инж. Соня Велева –
Председател на НПС ВС.
Инж. Гергов представи случая на инж. инж. Йовка Георгиева. На предното си заседание
УС отказа вписване на инж. Йовка Руменова Георгиева рег. № 39111, РК Шумен в
регистъра на КИИП за ОПП, секция ВС, но в същото време, при същите условия, на
друг колега се даде ОПП, с ограничително условие, само по част „Водоснабдяване и
канализация – сградни инсталации“.
Инж. Георгиева отговоря на условията за оправомощаване с ОПП, в секция ВС, само по
част „Водоснабдяване и канализация – сградни инсталации“, което е уточнено с инж.
Велева-Председател на НПС ВС.
Инж. Кинарев подкрепи предложението на инж. Велева.

Гласували: „За” – 28
„Против” – 0

Решение: УС приема вписване на инж. Йовка Руменова Георгиева рег. №
39111, РК Шумен в регистъра на КИИП за ОПП, секция ВС само по част
„Водоснабдяване и канализации – сградни инсталации“
По т. 3 от дневния ред: Запознаване с решенията от заседанието на КС на
18.03.2021 г.
Инж. Симеонов докладва за получените в КС жалби. След като направи кратък преглед
на жалбите той запозна УС с решенията, приети от КС на заседанието на 18.03.2021 г.
като отбеляза, че жалбите са идентични:
 КС отменя решение на УС от 29.01.2021 г.  в частта на оправомощаване на

инж. Златко Тодоров Стоянов с ОПП в секция ГПГ и връща в УС преписката
на инж. Стоянов за ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да се
съобрази с допълнително представените документи.

 КС отменя решение на УС от 29.01.2021 г.  в частта на оправомощаване на
инж.  Георги Веселинов Атанасов с ОПП в секция ГПГ и връща в УС
преписката на инж. Георги Атанасов за ново преразглеждане и произнасяне, с
препоръка да се съобрази с допълнително представените документи.

 КС отменя решение на УС от 29.01.2021 г.  в частта на оправомощаване на инж.
Живко Веселинов Атанасов с ОПП в секция ГПГ и връща в УС преписката на
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инж. Живко Атанасов за ново преразглеждане и произнасяне, с препоръка да се
съобрази с допълнително представените документи.

По т. 5 от дневния ред:  Утвърждаване на предложения на Комисията за технически
контрол, относно вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол
по част “Конструктивна” на инвестиционните проекти.
Инж. Гешанов – Председател на ЦКТК докладва решенията на Централната комисия по
оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол (ЦКТК): На 19.03.2021 г.
беше проведено неприсъствено заседанието на ЦКТК на конструктивната част на
инвестиционните проекти. В онлайн заседанието взеха участие всички членове на
Комисията.
Разгледани бяха заявленията на 22 кандидата, които бяха предварително разпределени
между членовете на ЦКТК и сканирани копия им бяха изпратени по мейла. Документите
на всеки нов кандидат бяха разгледани от двама члена на Комисията.
ЦКТК одобри 17 кандидата.
На четирима души Комисията поиска да се добавят документи за допълване и
доизясняване:

 Инж. Татяна Видева Георгиева-Манова, РК Ловеч, вписана в регистъра на ТК  с
рег. № 0665 на 27.01.2005г. - срок на валидност до 26.01.2008г. Неподновен ТК след тази
дата. Подава пълен комплект документи-Образец 4 за ТК по част „конструктивна“ на
инвестиционните проекти.

Предложението на ЦКТК е да се отложи разглеждането на  кандидатурата за ТК на инж.
Татяна Видева Георгиева-Манова със следния мотив: Да представи референции и
препоръки от лица упражняващи ТК, съгласно чл. 12 (4), т. 5 от Наредба № 2 за
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и да представи
допълнителни доказателства за проектантски стаж след 2011 г.

 Инж. Боян Димитров Дерибеев, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на
инвестиционните проекти, РК Пловдив.
Предложението на ЦКТК е да се отложи разглеждането на  кандидатурата за ТК на инж.
Боян Димитров Дерибеев със следния мотив: Да допълни списъка-декларация за
изготвени конструктивни проекти с техническите данни за строежите.  В него да се
опишат само проекти, в които е разработил част конструктивна от IV и по-висока
категория.

 Инж. Веселин Славчев Славчев, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на
инвестиционните проекти, РК София-град.
Предложението на ЦКТК е да се отложи разглеждането на  кандидатурата за ТК на инж.
Веселин Славчев Славчев, РК София-град със следния мотив: Да представи
допълнителна информация, поясняваща за всеки обект от списъка с изготвени проекти
какво е основанието за участието му в процеса на проектиране – като представител на
ВСУ Л.Каравелов, като част от персонала на НСК София ЕООД или САНАТИ ЕООД.
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 Инж. Симеон Пенчев Симеонов, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на
инвестиционните проекти, РК Хасково.
Предложението на ЦКТК е да се отложи разглеждането на  кандидатурата за ТК на инж.
Симеон Пенчев Симеонов, РК Хасково с мотив: Да представи допълнително
доказателства, че през последните 10 години се е занимавал основно с проектиране.
Единственият отказ, който ЦКТК предлага е на инж. Бисерка Кирилова Георгиева,
нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на инвестиционните проекти, РК Русе.
Мотивите са: Няма 10 години проектантски стаж като член на КИИП с ППП, съгласно
чл. 11. (1), т. 2 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите,
регистрирани в КИИП.
На това заседание се разгледаха предложения за формуляри за техническа оценка за
съответствие по част „конструктивна“ на инвестиционен проект, съгласно чл. 142, ал. 10
от ЗУТ, които след обсъждане в Комисията и в секция КСС да се разработят като типови
документи, които да се предложат за утвърждаване от УС и да станат добра практика за
ТК. Проведе се и кратка дискусия по темата за техническите паспорти на сградите и
ролята на техническите контроли при обследването.
Премина се към гласуване анблок на одобрените от ЦКТК кандидатури.
Гласували: „За” – 29

„Против” – 1
Решение: УС приема оправомощаване на 17-те кандидата, упражняващи
технически контрол по част „конструктивната“ на инвестиционните проекти,
предложени с решение „ДА“ от ЦКТК.
Инж. Жекова пожела предложението за допълване на документи от инж. Симеон
Симеонов да се гласува отделно. Тя представи доводите си по отношение несъгласието
си с решението на ЦКТК. Подчерта, че инж. Симеонов е председател на секция КСС към
РК Хасково и изтъкна качествата му като проектант. Прочете някои от обектите,
проектирани от него.
Инж. Гешанов припомни, че ЦКТК работи по документи. От записът в трудовата
книжка (например: инженер-конструктор в дърводелски цех) не става ясно дали е
работил като проектант. Дълго време е бил общински служител. От тази гледна точка
Комисията е поискала допълнителни документи, доказващи проектантския му стаж.
Премина се към гласуване.

Гласували: „За” – 25
„Против” – 5

Решение: УС приема отлагане разглеждането на  кандидатурата за ТК на инж.
Симеон Пенчев Симеонов, РК Хасково до представяне на допълнителните
документи, съгласно протокола на ЦКТК от 19.03.2021 г.
Инж. Гергов предложи отлагането за допълване на останалите трима кандидати да се
гласува анблок.
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Гласували: „За” – 29
„Против” – 1

Решение: УС приема отлагане разглеждането на  кандидатурите за ТК на
останалите трима кандидати от списъка на ЦКТК (инж. Веселин Славчев Славчев,
инж. Боян Димитров Дерибеев и инж. Татяна Видева Георгиева-Манова)  до
представяне на допълнителните документи, съгласно протокола на ЦКТК от
19.03.2021 г.
Премина се към гласуване отказа на инж. Бисерка Георгиева.
Гласували: „За” – 29

„Против” – 0
Решение: УС отказва вписване на инж. Бисерка Кирилова Георгиева, РК Русе в
регистъра на КИИП за ТК с мотив, че няма 10 години проектантски стаж като
член на КИИП с ППП, съгласно чл. 11. (1), т. 2 от Наредба № 2 за проектантската
правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.
По т. 6 и т. 7 от дневния ред:  Приемане решение, всяка НПС да преразгледа
съдържанието на удостоверенията за ПП на членовете си и приемане решение, всяка
НПС да актуализира квалификационните характеристики на секцията.
Инж. Гергов: Всяка НПС да си преразгледа съдържанието на удостоверенията за ПП и да
приведе частите на проекта в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти. Липсата на съответствие между удостоверенията и
законовата база може да доведе до административни проблеми и юридически спорове.
Да се посочат и ограничителните условия, ако има такива.
Необходимо е да се осъвременят и квалификационните характеристики, съгласно
наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър" по специалности от
регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране", за да можем при
спорове да се облегнем на квалификационните характеристики.
Инж. Велева: Конкретно за удостоверенията на НПС ВС – промяната в изписване на
частите е станало през 2015 г., но не е записано никъде в протоколите на УС. Предстоят
ОС на НПС и там да се обсъдят тези въпроси и да се вземат решения, както и за
осъвременяване на квалификационните характеристики. След това да се предложат на
УС за утвърждаване.
Инж. Парлъкова подкрепи инж. Велева.
Инж.Толев: МРРБ изчаква КИИП вътрешно да се разберем относно предложенията по
Наредба № 4. По отношение на удостоверенията бих искал да получа справка какви
удостоверения са издавани през годините.
Инж. Велинов: Секция ЕАСТ не смята да променя удостоверенията си.
Инж. Гергов оттегли предложението за промяна на удостоверенията.
Премина се към гласуване актуализацията на квалификационните характеристики.
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Гласували: „За” – 22
„Против” – 2
“Въздържали се” - 5

Решение: УС приема всяка НПС да актуализира квалификационните
характеристики на секцията, съгласно наредбите за държавните изисквания за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени
„бакалавър“ и „магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в
инвестиционното проектиране".
По т. 8 от дневния ред: Приемане решение, всяка НПС да изготви списък с членове от
секцията, които да имат готовност да изразят позицията на КИИП пред медиите.
Инж.Гергов призова професионалните секции да представят списъците, за да има КИИП
готовност при необходимост да излъчи представители.
Инж. Атанасов съобщи, че такива списъци са изпратени от инж. Франгов и инж.
Кожухарова.
Инж. Гергов помоли до следващия УС да се представят списъците.
По т. 9 от дневния ред: Потвърждаване участието на КИИП в европейски проект
ENGINE-HUBs.
Инж. Гергов представи проекта, изразен в цифри.
В обсъждането се включиха инж. Арнаудски, инж. Атанасов, инж. Опърлаков, инж.
Велинов, инж. Кинарев.
Общото мнение е, че участието в проекта има смисъл само, ако има полезни дейности за
КИИП. Участието в подобни проекти е много рисково и обвързващо.
Поради блокиране на системата за гласуване, инж. Гергов обяви, че по тази точка ще се
гласува само с хартиен носител като предварително на членовете на УС ще се изпратят
всички материали по проекта.

Гласували: „За” – 2
„Против” – 21
“Въздържали се” - 6

Решение: УС не приема участието на КИИП в европейски проект ENGINE-HUBs.
По т. 10 от дневния ред: Информация за писмо вх. № КИИП-ЦУ-082/08.03.2021 г. от
инж. Георги Кордов и решение на Районен съд-София.
Инж. Гергов информира за решението на Районен съд-София по делото на инж. Кордов,
което е свързано със значителни финансови разходи за КИИП. В разговор по телефона с
инж. Кордов той го е уверил, че се отказва от парите. При липса на финансова щета за
КИИП инж. Гергов не е свикал извънреден УС. Адв. Драганова без негово съгласие е
обжалвала решението на съда, затова той е спрял жалбите и оттеглил правомощията й.
На 22.03.2021 г. се получи жалба от инж. Кинарев, според която, ако не обжалвам
решението за инж. Кордов, той ще сигнализира прокуратурата.
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Инж. Гергов планира да се направи нотариално споразумение с инж. Кордов за отказ от
присъдената сума.
По т. 11 от дневния ред: Разни

 Коментира  се темата за техническите паспорти.
Инж. Гергов съобщи, че от 13 до 15 май се предвижда в Интер ЕКСПО център да
се организира кръгла маса по темата.
 Представи се информация за проведената среща на групата по BIM. В КИИП
е съставена група, която да подпомага работната група в МРРБ. Предвижда се
към БИС да се създаде отделен ТК по BIM.
 Информация относно предложенията за промени в ЗУТ.
 Инж. Кинарев предложи на следващия УС да се вземе решение за бюджетите
на РК.
 Инж. Георгиев повдигна въпроса относно безвъзмездното разпространение на
издавана от КИИП литература.

В заключение на днешното заседание се приеха следните

решения:
1. УС приема дневен ред с направените промени.
2. УС приема Табл. 1.1, в която са отразени предложенията на КР до УС за вписване

в регистъра на проектанти с ППП, които са  41 на брой с решение „ДА”.
3. УС приема Табл. 1.2, в която са отразени предложенията на КР до УС за вписване

в регистъра на проектанти с ОПП с и без членство в КИИП, които са 58 на брой с
решение „ДА”.

4. УС приема вписване на Инж. Петър Дойчинов Дойчинов, рег. № 43321, РК
София-град в регистъра на КИИП за ППП, секция КСС.

5. УС отказва вписване на инж. Наталия Бобева Иванова, рег. № 10567, РК София-
град в регистъра на КИИП за ППП, секция КСС по част „Конструкции на сгради и
съоръжения“ на основание чл. 4 (1) и чл. 5 от Наредба № 2 за проектантската
правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, чл.7 (5) от ЗКАИИП и
във връзка с чл. 13 (1) от ЗКАИИП.

6. УС отказва вписване на инж. Димитър Янков Латинов, рег. № 29427, РК Пловдив
в регистъра на КИИП за ОПП, секция ТЕХ по част Технологична на сгради с
непроизводствено предназначение (Т-14) на основание чл. 1 (1) и чл. 3 (2), т. 3 от
Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в
КИИП, чл. 229 от ЗУТ и във връзка с чл. 13 (1) от ЗКАИИП.

7. УС отлага обсъждане предложението на НР на НПС КСС, съгласно решение на
КС от 18.03.2021 г. НР на НПС КСС съвместно с Ръководството на КИИП да
организират по-широка дискусия за уточняване критериите за придобиване на
проектантска правоспособност от строителни инженери с диплома от УАСГ по
специалност ССС.
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8. УС приема вписване на инж. Йовка Руменова Георгиева рег. № 39111, РК Шумен
в регистъра на КИИП за ОПП, секция ВС само по част „Водоснабдяване и
канализации – сградни инсталации”

9. УС приема оправомощаване на 17-те кандидата, упражняващи технически
контрол по част „конструктивната“ на инвестиционните проекти,  предложени с
решение „ДА“ от ЦКТК

10. УС приема отлагане разглеждането на  кандидатурата за ТК на инж. Симеон
Пенчев Симеонов, РК Хасково до представяне на допълнителните документи,
съгласно протокола на ЦКТК от 19.03.2021 г.

11. УС приема отлагане разглеждането на  кандидатурите за ТК на останалите трима
кандидати от списъка на ЦКТК (инж. Веселин Славчев Славчев, инж. Боян
Димитров Дерибеев и инж. Татяна Видева Георгиева-Манова)  до представяне на
допълнителните документи, съгласно протокола на ЦКТК от 19.03.2021 г

12. УС отказва вписване на инж. Бисерка Кирилова Георгиева, РК Русе в регистъра на
КИИП за ТК с мотив, че няма 10 години проектантски стаж като член на КИИП с
ППП, съгласно чл. 11. (1), т. 2 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност
на инженерите, регистрирани в КИИП.

13. УС приема всяка НПС да актуализира квалификационните характеристики на
секцията, съгласно наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и
„магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в
инвестиционното проектиране".

14. УС не приема участието на КИИП в европейски проект ENGINE-HUBs

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 16:30 часа.

Председател на УС на КИИП /п/         Изготвил протокола /п/
инж. Марин Гергов инж. Маринела Цветкова
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Приложение 1

Таблица 1.1.

Рег.№ Име
О
К
С

Секция Част РК ПП
Ре
ше
ние

1. 15267 Гено Райчев Иванов м ГПГ ГПГ Бургас ППП Да
2. 15296 Нели Господинова Генова м ГПГ ГПГ Бургас ППП Да
3. 16226 Гергана Йорданова Стайкова м КСС КСС Варна ППП Да
4. 16337 Радослав Руменов Роев м ТЕХ Т-VII Варна ППП Да
5. 16372 Венцислав Красимиров Стоянов м ЕАСТ ЕАСТ Варна ППП Да
6. 17126 Калоян Михайлов Христов м КСС КСС Велико Търново ППП Да
7. 22094 Зоя Младенова Манева м ЕАСТ ЕАСТ Кърджали ППП Да
8. 22095 Нурай Мустафа Янък м ГПГ ГПГ Кърджали ППП Да
9. 26078 Силвестър Цветанов Величков м КСС КСС Пазарджик ППП Да
10. 27059 Илиан Владимиров Алексов м КСС КСС Перник ППП Да
11. 29344 Димитър Николаев Йорданов м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ППП Да
12. 29348 Пламен Иванов Мутафчийски м КСС КСС Пловдив ППП Да
13. 29349 Христо Стоянов Стоянов м КСС КСС Пловдив ППП Да
14. 29350 Божидар Кирилов Шильов м КСС КСС Пловдив ППП Да
15. 34045 Илия Николаев Хаджидончев м ЕАСТ ЕАСТ Смолян ППП Да
16. 34054 Десислава Евелинова Пехливанова м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Смолян ППП Да
17. 13650 Георги Любомиров Стоилов м ТЕХ Т-17 София град ППП Да
18. 42688 Елизабет Евгениева Лазарова м КСС КСС София град ППП Да
19. 42884 Тенчо Начков Тенев м КСС КСС София град ППП Да
20. 42886 Йоана Тодорова Емилова м ГПГ ГПГ София град ППП Да
21. 42950 Антон Каменов Зафиров м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да
22. 42973 Пламен Тодоров Добревски м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да
23. 43009 Деян Павликов Хаустов м ТЕХ Т-04, Т-05 София град ППП Да
24. 43017 Еница Данаилова Енчева м КСС КСС София град ППП Да
25. 43028 Димитър Томов Башкехайов м КСС КСС София град ППП Да
26. 43036 Атанас Георгиев Шопов м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да
27. 43315 Таня Цветанова Аврамова-Стоянова м ВС ВиК София град ППП Да
28. 43317 Десислава Стойкова Плачкова м КСС КСС София град ППП Да
29. 43318 Станислава Ангелова Младенова м МДГЕ ИГЗО София град ППП Да
30. 43319 Калин Васков Калинов м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да
31. 43322 Красимир Върбанов Димитров м ГПГ ГПГ София град ППП Да
32. 43323 Валентин Станчев Торчанов м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да
33. 43328 Тереза Владимирова Владимирова м КСС КСС София град ППП Да
34. 43330 Иво Николаев Христов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да
35. 43331 Наталия Здравчева Веселинова м ГПГ ГПГ София град ППП Да
36. 43332 Ива Георгиева Петрова м ГПГ ГПГ София град ППП Да
37. 43333 Петя Василева Делчева м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да
38. 36206 Жанета Георгиева Георгиева м ГПГ ГПГ Стара Загора ППП Да
39. 36229 Ивайло Петров Цвятков м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Стара Загора ППП Да
40. 36268 Павел Дечков Кацаров м ГПГ ГПГ Стара Загора ППП Да
41. 12979 Съби Стоянов Стоянов м КСС КСС Търговище ППП Да
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Таблица 1.2.

Рег.№ Име
О
К
С

Секция Част РК ПП
Ре
ше
ние

1. 15206 Ивайло Симеонов Цветков м ГПГ ГПГ Бургас ОПП Да
2. 15297 Георги Иванов Гърнев м ВС ВиК Бургас ОПП Да
3. 16453 Мартин Лазаров Маринов м ЕАСТ ЕАСТ Варна ОПП Да
4. 16454 Марин Красимиров Маринов м ЕАСТ ЕАСТ Варна ОПП Да
5. 17142 Катрин Рашкова Янева м ТЕХ Т-01 Велико Търново ОПП Да
6. 20054 Георги Колев Колев м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Габрово ОПП Да
7. 22036 Айшен Ергун Мехмед м ТЕХ Т-01 Кърджали ОПП Да
8. 22111 Ангел Здравков Хаджиев м ЕАСТ ЕАСТ Кърджали ОПП Да
9. 27063 Васил Бойков Астатков м ВС ВиК Перник ОПП Да
10. 28088 Наталия Николаева Николова м КСС КСС Плевен ОПП Да
11. 07244 Калин Иванов Милчев м КСС КСС Пловдив ОПП Да
12. 29287 Красимир Маринов Йорданов м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да
13. 29424 Мария Димитрова Ферсанова м ТЕХ Т-01 Пловдив ОПП Да
14. 29425 Методий Костадинов Манолов м ГПГ ГПГ Пловдив ОПП Да
15. 29426 Стела Диянова Христева м ВС ХМС Пловдив ОПП Да
16. 11372 Петранка Панайотова Нанева м ОВКХТТГ ТГ Сливен ОПП Да
17. 33081 Тошко Йорданов Велков м ЕАСТ ЕАСТ Сливен ОПП Да
18. 33082 Биньо Иванов Бинев м ТЕХ Т-IV Сливен ОПП Да
19. 16294 Тони Бориславова Борисова м ТСТС ТСТС София град ОПП Да

20. 43312
Елеонора Михайлова Михалева-
Ковашка м ГПГ ГПГ София град ОПП Да

21. 43314 Иван Йорданов Байчев м МДГЕ МТ ОД София град ОПП Да
22. 43316 Габриела Георгиева Найденова м КСС КСС София град ОПП Да
23. 43320 Анна Миткова Кайрякова м КСС КСС София град ОПП Да
24. 43324 Свилен Георгиев Томов м ТСТС ТСТС София град ОПП Да
25. 43325 Владимир Василев Маринковски м ГПГ ГПГ София град ОПП Да
26. 43327 Теодора Николаева Митева м ТЕХ Т-VII София град ОПП Да
27. 43329 Веселин Николов Бозов м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да
28. 35212 Мария Йорданова Горанова м КСС КСС София област ОПП Да
29. 35215 Йордан Станиславов Топалов м ГПГ ГПГ София област ОПП Да
30. 35216 Росен Иванов Керемидарски м МДГЕ МТ ПД София област ОПП Да
31. 35216 Росен Иванов Керемидарски м ТСТС ТСТС София област ОПП Да
32. 36149 Адриана Иванова Иванова м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ОПП Да
33. 36266 Владислав Георгиев Стоянов м КСС КСС Стара Загора ОПП Да
34. 36267 Стайко Симов Славов м ГПГ ГПГ Стара Загора ОПП Да
35. 36269 Дилян Георгиев Господинов м ТЕХ Т-VII Стара Загора ОПП Да
36. 36270 Пламена Живкова Николова м ГПГ ГПГ Стара Загора ОПП Да
37. 37014 Виктория Любомирова Русева м ВС ВиК Търговище ОПП Да
38. 38172 Митко Ангелов Димитров м ТЕХ Т-01 Хасково ОПП Да
39. 00213БЧ Румен Николаев Стоянов м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да
40. 02222БЧ София Мирославова Тенева м КСС КСС ЦУ ОПП Да
41. 02223БЧ Неда Калоянова Пъшева м КСС КСС ЦУ ОПП Да
42. 02224БЧ Николай Марио Динов м КСС КСС ЦУ ОПП Да
43. 02225БЧ Мариян Стоилов Димитров м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да
44. 02226БЧ Стефан Тонев Генчев м КСС КСС ЦУ ОПП Да
45. 02227БЧ Синан Мюмюнов Салиев м КСС КСС ЦУ ОПП Да
46. 02228БЧ Поля Иванова Митева м КСС КСС ЦУ ОПП Да
47. 02229БЧ Никола Галинов Иванов м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да
48. 02230БЧ Дария Илиянова Данева м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да
49. 02231БЧ Кристина Николаева Ганчева м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да
50. 02232БЧ Хава Сейфитин Хасан м КСС КСС ЦУ ОПП Да
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51. 02233БЧ Ивайло Николаев Христов м ТЕХ Т-01 ЦУ ОПП Да
52. 02234БЧ Яни Георгиев Вардаров м КСС КСС ЦУ ОПП Да
53. 02235БЧ Лилия Георгиева Дафинова м КСС КСС ЦУ ОПП Да
54. 02236БЧ Андрияна Симеонов м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да
55. 02237БЧ Хаджер Севгин Смайл м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да
56. 02238БЧ Мирослав Стефков Иринков м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да

57. 40086
Светлана Панайотова
Костадинова м ЕАСТ ЕАСТ Ямбол ОПП Да

58. 40087 Ваня Желязкова Желева м ТСТС ТСТС Ямбол ОПП Да


