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П Р О Т О К О Л 

 

№ ТК-03/ 19.05.2021 г. 

 
Днес 19.05.2021 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. Комисията, създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-

075/30.05.2016 г. на Председателя на УС на КИИП е в състав: 

Председател:        инж. Иван Гешанов  - НПС КСС  

Членове:        инж. Неделчо Ганчовски - НПС КСС  

       инж. Филип Бучков  - НПС КСС  

инж. Кирил Кърлиев  - НПС КСС   

инж. Иван Терзиев  - НПС КСС    

инж. Иванка Пейковска - НПС КСС   

инж. Стела Кирова  - НПС КСС   

инж. Валентина Дикова - НПС КСС   

инж. Николай Рангелов - НПС КСС  

инж. Ангел Захариев  - НПС ВС  

инж. Константин Жипонов - НПС ТСТС 

 

Секретар на Комисията е инж. Маринела Цветкова - експерт в ЦО на КИИП 

В заседанието взеха участие 7 от общо 11 члена на Комисията. Отсъстваха инж. Терзиев, инж. 

Бучков, инж. Жипонов и инж. Захариев. 

Заседанието премина при следния дневен ред. 

1. Разглеждане постъпилите, от регионалните колегии, документи за оправомощаване на 

лицата, упражняващи технически контрол по част “конструктивна“. 

2. Разглеждане писмо от инж. Пламен Иванов – Председател на РК Монтана. 

3. Обсъждане изготвените от инж. Ганчовски и инж. Гешанов формуляри за техническа 

оценка за съответствие по част „конструктивна“ на инвестиционен проект, съгласно чл. 

142, ал. 10 от ЗУТ. 

4. Разни 

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

Боян Димитров Дерибеев-РК Пловдив, Татяна Видева Георгиева-Манова-РК Ловеч, инж. 

Веселин Славчев Славчев-РК София-град и инж. Симеон Пенчев Симеонов-РК Хасково 

съгласно решението на ЦКТК от 19.03.2021 г. 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. 

Инж. Гешанов предложи обсъжданията да започнат с тези кандидатури, за които има 

забележки: 

 Инж. Станислав Стоилов Дунков, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ 

на инвестиционните проекти, РК Монтана.  

Решението, отразено в протокол № 01-ТК/2021 на Регионалната комисия за оправомощаване 

с технически контрол (РКОТК) към РК Монтана е: „Отказ! Колегите на РК Монтана не 

познават проектантската му работа, тъй като живее и работи на територията на друга 

РК. Препоръчваме да кандидатства в района на РК, в която работи.“ 
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Мнението на Комисията е, че нормативната уредба на КИИП не ограничава членовете си да 

работят на територията на РК, в която членуват.  

ЦКТК приема подадените документи за редовни, отговарящи на изискванията на ЗКАИИП и 

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, със 

забележката, допълнително да се представят доказателства за проектантски стаж, съгласно чл. 

11 (1) т. 3 от Наредба №2. 

Решението на ЦКТК е да се върнат документите на инж. Станислав Дунков в РК 

Монтана за преразглеждане от РКОТК, след представяне на допълнителните документи, 

с указание да се попълни и подпише заключението от регионалната комисия.  

 Инж. Боян Димитров Дерибеев, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на 

инвестиционните проекти, РК Пловдив.  

Решението на  ЦКТК от заседанието, проведено на 19.03.2021 г. е инж. Дерибеев 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. 

След като се запозна с допълнително представените материали, Комисията установи, че по-

голяма част от посочените проекти представляват Конструктивно укрепване по предписание 

на технически паспорт и Достъпна среда.  

ЦКТК отлага разглеждането кандидатурата за ТК на инж. Боян Димитров Дерибеев като 

изисква допълнително да се представят 2 проекта от представения списък декларация 

на проектираните обекти: № 75 „Жилищна сграда с Нк до 10 м и до 12 м от средното ниво 

на прилежащия терен в УПИ ХІІ-511.188, кв. 420 по регулационния план на гр. 

Асеновград“ и № 78 „Мост на ул. „Блато“ над р. Мътница в ПИ 38844.503.1791 и ПИ 

38844.503.1790 по КККР на гр. Костандово, Община Ракитово, Обл. Пазарджик“. 

 Инж. Веселин Славчев Славчев, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на 

инвестиционните проекти, РК София-град. 

Решението на  ЦКТК от заседанието, проведено на 19.03.2021 г. е инж. Славчев  да изясни 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 , граждански договор или друго основание. 

В допълнително представената справка инж. Славчев е посочил проекти, които е изготвил като 

проектант на свободна практика. Във връзка с това, ЦКТК отлага разглеждането на  

кандидатурата за ТК на инж. Славчев като изисква допълнително да се представят 

доказателства за проектантски стаж, съгласно чл. 11 (1) т. 3, подточки в) и д) от Наредба 

№2. 

 Инж. Илиян Стефанов Манчев, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на 

инвестиционните проекти, РК София-град. 

След като се запознаха с представените документи присъстващите членове на ЦКТК решиха: 

Инж. Манчев допълнително да представи в Комисията, от списъка декларация за 

изготвени конструктивни проекти, 2 значими проекта, по негов избор, на които е основен 

проектант. 

Решенията на ЦКТК са отразени в таблицата по-долу. 
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№ 
по 

ред 

№ по 
ППП 

Име, презиме, фамилия 
№ по 
рег. 

на ТК 
Част РК да/ не 

Забележка 
 

1 07780 Жанета Маркова Георгиева 1333 КСС Вц да   

2 00953 
Татяна Видева Георгиева-
Манова 

0665 КСС Лч да 
  

3 07725 Станислав Стоилов Дунков нов КСС Мн 
Допъл
ване 

Да се представят доказателства за 
проектантски стаж, съгласно чл. 11 
(1) т. 3 от Наредба №2 за 
проектантската правоспособност на 
инженерите, регистрирани в КИИП. 
ЦКТК връща документите в РК 
Монтана за преразглеждане, след 
представяне на допълнителните 
документи. 

4 11040 Боян Димитров Дерибеев нов КСС Пд 
Допъл
ване 

ЦКТК отлага разглеждането 
кандидатурата за ТК на инж. Боян 
Димитров Дерибеев като изисква 
допълнително да се представят 2 
проекта от представения списък 
декларация на проектираните обекти: 
№ 75 „Жилищна сграда с Нк до 10 м и 
до 12 м от средното ниво на 
прилежащия терен в УПИ ХІІ-511.188, 
кв. 420 по регулационния план на гр. 
Асеновград“ и № 78 „Мост на ул. 
„Блато“ над р. Мътница в ПИ 
38844.503.1791 и ПИ 38844.503.1790 
по КККР на гр. Костандово, Община 
Ракитово, Обл. Пазарджик“. 

5 07856 Христо Николов Кълвачев 1334 КСС Пз да   

6 13311 Веселин Славчев Славчев нов КСС Сф-гр 
Допъл
ване 

ЦКТК отлага разглеждането на 
кандидатурата за ТК на инж. Славчев 
като изисква допълнително да се 
представят доказателства за 
проектантски стаж, съгласно чл. 11 
(1) т. 3, подточки в) и д) от Наредба 
№2 за проектантската 
правоспособност на инженерите, 
регистрирани в КИИП. 

7 06390 Илиян Стефанов Манчев нов КСС Сф-гр 
Допъл
ване 

ЦКТК отлага разглеждането на 
кандидатурата за ТК на инж. Манчев 
като изисква допълнително да 
представи в Комисията, от списъка 
декларация за изготвени 
конструктивни проекти, 2 значими 
проекта, по негов избор, на които е 
основен проектант. 

8 06363 Анастас Енчев Колев 1324 КСС Сф-гр да   

9 01915 Камен Иванов Славнин 1338 КСС Сф-гр да   

10 23008 Лена Венциславова Пенева 1051 ТС Сф-гр да   

11 
06880 

Гергина Атанасова 
Драгиева-Тeмур 

1335 КСС Хс да 
  

12 06922 Симеон Пенчев Симеонов 1447 КСС Хс да   

13 05509 Борислав Василев Василев 1331 КСС Пк да   
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В ЦКТК постъпиха общо:                   13 бр. кандидатури за ТК  (от тях 5 нови)            

Одобрени:              9 бр. 

За допълване и доизясняване:             4 бр. 

Откази:             0 бр. 

В заключение Комисията реши: 

Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП за утвърждаване. 

По т. 2 от дневния ред: В писмото си инж. Пламен Иванов – Председател на РК Монтана 

поставя въпроса трябва ли конструктивните становища да се заверяват от проектанти с ТК. 

Присъстващите членове на ЦКТК се обединиха около следното решение: Писмено да се 

уведомят регионалните колегии на КИИП, общините и РДНСК, че за конструктивно 

становище по чл. 147 от ЗУТ е необходимо изготвяне на „оценка за съответствие“ и 

подпис на ТК. 

По т. 3 от дневния ред: инж. Гешанов представи на членовете на Комисията стандартните 

форми за изготвяне техническа оценка за съответствие по част „конструктивна“ на 

инвестиционен проект, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, които се отнасят само за сгради: 

- ІІІ-та и ІV-та категория по ЗУТ 

- V-та и VІ-та категория по ЗУТ 

Инж. Гешанов пое ангажимент до няколко дни да предложи такава стандартна форма и за 

обекти І-ва и ІІ-ра категория по ЗУТ. 

Присъстващите членове на ЦКТК единодушно решиха: инж. Гешанов да представи 

стандартните форми за изготвяне техническа оценка за съответствие по част 

„конструктивна“ на инвестиционните проекти пред УС, да се изпратят на регионалните 

колегии и да се публикуват на сайта на КИИП. 

По т. 4 от дневния ред: Инж. Пейковска отбеляза, че е много важно да има ясни критерии за 

оправомощаване с ТК. Това налага да се допълни Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, най-вече чл. 11 и да се разширят 

изискванията в таблицата за изготвени конструктивни проекти към списъка декларация от 

формулярите за оправомощаване с ТК. 

Инж. Гешанов каза, че след като получи писмено предложенията за промяна на наредбата ще 

ги внесе в УС на КИИП. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гешанов закри заседанието в 13:30 часа. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /п/                              ПРОТОКОЛИРАЛ:    /п/ 

 /инж. Иван Гешанов/    /инж. Маринела Цветкова/ 


