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ПРОТОКОЛ
№ ТК-05/ 15.09.2021 г.
Днес 15.09.2021 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-039/29.10.2020 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
На членовете на ЦКТК бяха предоставени сканирани копия на подадените документи.
В онлайн заседанието взеха участие 10 от общо 11 члена на Комисията. Не се включи инж.
Кърлиев.
Комисията се е запознала предварително с постъпилите от регионалните колегии документи
за оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол по част “конструктивна“.
Решенията на ЦКТК са отразени в таблицата по-долу.
№
по
ред

1

№ по
ППП

Име, презиме, фамилия

04647 Даниела Георгиева Иванова

№ по
рег.
на ТК

нов

Част

КСС

РК

Сл

да/ не

Забележка

Допъл
ване

ЦКТК отлага разглеждането на
кандидатурата за ТК на инж. Даниела
Георгиева Иванова със следния мотив:
1. Да допълни списъка-декларация за
изготвени конструктивни проекти с
категорията на строежите;
2. Да представи копие от диплома за
завършено висше образование с
приложението към нея, съгласно чл.
12, ал. 4, т. 4 от Наредба №2;
3. Да представи копие на трудова
книжка или доказателства,
удостоверяващи проектантски стаж
(договори за проектиране, актове,
заповедни книги и т.н.)
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13818

Милена Ганчева Михова

нов

КСС

Сфгр

Допъл
ване

Сфгр

да
да

3

13853 Иван Цветанов Костов

1341

КСС

4

Петър Любомиров
11971 Димитров

1451

КСС Ст.З

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

ЦКТК отлага разглеждането на
кандидатурата за ТК на инж. Милена
Ганчева Михова със следния мотив:
1. Да допълни списъка-декларация за
изготвени конструктивни проекти с
категорията на строежите;
2. Да представи доказателства за
проектантски стаж след 2016 г.

4 бр. кандидатури за ТК (от тях 3 нови)
2 бр.
2 бр.
0 бр.

В заключение Комисията реши: Да се внесат приетите предложения пред УС на КИИП за
утвърждаване.
Заседанието продължи с обсъждане промени в Раздел ІІ на Наредба № 2 за проектантската
правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. Всички членове на ЦКТК се
съгласиха, че е необходимо да се прецизират критериите за доказване на проектантски стаж.
Инж. Пейковска направи конкретно предложение: „Обектите VІ-та категория по ЗУТ да не се
включват в списъка-декларация на проектирани обекти“.
Членовете на ЦКТК се съгласиха с предложението на инж. Пейковска.
Инж. Гешанов призова членовете на Комисията, ако имат предложения за изменение и
допълнение на Раздел ІІ на Наредба № 2, в рамките на една седмица, да му ги изпратят, за да
може да ги обобщи и представи пред УС на КИИП.
Поради изчерпване на дневния ред инж. Гешанов закри заседанието в 11:50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Иван Гешанов/

ПРОТОКОЛИРАЛ:
/инж. Маринела Цветкова/
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