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ПРОТОКОЛ № 186 

 

от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 29.10.2021 г. 

 

Днес, 29.10.2021 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. Радостина Недялкова Богданова  и.д. 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. Дженко Георгиев Дженков 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                   

Инж. Радостина Богданова – и.д. Председател на НПС КСС е със съвещателен глас.  

В онлайн заседанието взеха участие 38 от общо 39 членове на УС. Не се включи инж. 

Илко Аврамов–Председател на РК Сливен. Не се включи и инж. Симеонов–Председател 

на КС.  

В заседанието взе участие адв. Мариана Якимова – юридически консултант на КИИП. 

По време на заседанието се направи 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 – 29.10.2021 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. Обсъждане на удостоверенията за проектантска правоспособност за 2022 г. 

Докладва: инж. М. Гергов 
3. Разни: 

Премина се към гласуване дневният ред.  

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема дневния ред.  

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 14-

15.10.2021 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за 

проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 58. 

Общият брой на разгледаните заявления от КР е 58. 
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От тях:  36 броя за ППП 

     22 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП:  

     32 броя за ППП  

               21 броя за ОПП, в това число  5 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 32 на брой с 

решение „ДА”. (Приложение 1) 

Гласували:   „За” – 32 

                „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  32 на брой с решение „ДА”. 

Инж. Чипев премина към следващата таблица с кандидати за проектантска 

правоспособност и предложи гласуване анблок 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 21 на брой с решение „ДА” (Приложение 1). 

Гласували:  „За” – 33 

               „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 21 

на брой с решение „ДА”.  

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. Любомир Бойков Бонев, рег. № 42744, РК София-град, кандидатства за 

ППП в секция КСС, по части „Конструктивна“ и ОИС. Секция КСС в КР е 

предложила да допълни документи като представи списък с обекти за 2017г. до 2020 г. 

 Инж. Чипев обърна внимание, при подаването на заявленията техническите 

сътрудници да следят за точната формулировка на посочените от кандидата части за 

проектиране, за които кандидатства. В случая инж. Бонев е заявил само част 

„Конструктивна“, но тъй като той притежава ОПП по части „Конструктивна“ и ОИС от 

2017 г., допускаме, че това е техническа грешка. Инж. Бонев е представил трудова 

книжка, че е народен представител от 26.03.2017 г. до 26.03.2021 г. и декларация 

Информационно приложение 6 от проектант с ППП за проекти през 2021 г.                      

За допълване. Ще му се изпрати писмо. 

 Таня Любомирова Никифорова, рег. № 13647, РК София-град, кандидатства 

за ППП в секция КСС, по части „Конструктивна“ и ОИС. Секция КСС в КР е 

предложила да допълни документи като представи трудова книжка за периода 2017 г.-

2021 г. или декларация Информационно приложение 6 от проектант с ППП за 2019 г. В 

заявлението отново е заявена само част „Конструктивна“. Тя има ОПП от 24.02.2017 г. 
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по части „Конструктивна“ и ОИС. Представила е само служебна бележка от фирма, 

където има проектантски стаж, без да е приложила трудова книжка. За допълване. Ще й 

се изпрати писмо. 

 Костадин Николаев Ралчев, рег. № 02288БЧ, кандидатства за ОПП в секция 

ГПГ. Секция ГПГ в КР е предложила отказ на основание чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП, защото 

дипломата му за висше образование, по специалност „Геодезия“,  с ОКС „бакалавър“ и 

няма изискуемите 4 години стаж по специалността. 

Заявлението е подадено на 21.09.2021 г. Приложена е диплома за висше образование с 

ОКС „бакалавър“ от Шуменския университет „Епископ Преславски“ от 2016 г., 

специалност „Геодезия“, с професионална квалификация (ПК) „Инженер по геодезия“. 

Има представено копие и от диплома за висше образование с ОКС „магистър“ от ВСУ 

„Любен Каравелов“ от 2018 г., специалност „Управление на инвестиционни проекти“, с 

ПК „Мениджър на инвестиционни проекти“. Инж. Ралчев би могъл да кандидатства с 

бакалавърската си диплома, ако има 4 години стаж по специалността, но представеното 

копие от трудова книжка, от фирмите където е назначен, както следва: от „Европроект 

Билдинг“ ЕООД е назначен на длъжност „Геодезист“ от 30.05.2016 до 05.07.2016г.; от 

„Булгарконф“ АД - на длъжност „Продавач консултант“ от 21.04.2017г. до 01.07.2018г.; 

от „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД - на длъжност „Геодезист“ от 09.07.2018г. до 10.08.2021г. и от 

„Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД - на длъжност „Геодезист“ от 23.08.2021г. – 

последната не е приключена. От така направената справка се вижда, че кандидатът няма 

4 години стаж по специалността.  

Инж. Чипев предложи да се премине към гласуване предложението за отказ на секция 

ГПГ в КР на основание чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП и във връзка с чл.13, ал. 1 от ЗКАИИП.  

Гласували:  „За” – 33 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Константин Николаев Ралчев, рег. № 41721 

в регистъра на КИИП за ОПП, секция ГПГ на основание чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП и 

във връзка с чл. 13, ал. 1 от ЗКАИИП. 

 Христо Димитров Златанов, рег. № 13647, РК София-град, кандидатства за 

ППП в секция КСС, по части „Конструктивна“ и ОИС. Секция КСС в КР е 

предложила отказ с мотив, че не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба 

№ 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, тъй като 

е възстановил ОПП с протокол на УС 171/16.10.2020 г. В заявлението е отбелязана само 

част „Конструктивна“. 

Регионалната колегия има следните забележки: „Няма 4 години непрекъснат трудов стаж 

в бюро с проектант с ППП, няма препоръка от проектант с ППП и няма категория на 

проектираните обекти“. 

Заявлението е подадено на 18.08.2021 г. Кандидатът има ОПП от 28.09.2012 г. по части 

„Конструктивна“ и ОИС. До 2015 г. е редовно отчетен, следва период на прекъсване без 

замразяване. С протокол на УС 171/16.10.2020 г. е възстановил ОПП. Проектантският му 

стаж започва да се брои от датата на възстановяване на ОПП.  Приложил е копие от 

диплома за висше образование от университета „Карлсруе“ – Германия от 2003 г. с ОКС 
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„магистър“ по специалността „Строително инженерство“, ПК „Строителен инженер“. 

Приложил е декларация Информационно приложение 6 от негово име за себе си за 

проекти само през 2021 г. Има и служебна бележка от фирма „Ицо 74“ ООД, че е 

назначен за Управител от 01.08.2018 г., но няма приложено копие от трудова книжка 

и/или трудов договор. Предвид датата на възстановяване на ОПП, кандидатът няма 

необходимия проектантски стаж и не отговаря на изискванията на ЗКАИИП и Наредба 

№ 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.  

Премина се към гласуване предложението за отказ на секция КСС в КР. 

Гласували:  „За” – 33 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Христо Димитров Златанов, рег. № 41721, 

РК София-град в регистъра на КИИП за ППП, секция КСС на основание чл. 5, ал. 

3, т. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП, чл.7, ал.5 на ЗКАИИП и във връзка с чл. 13, ал. 1 от 

ЗКАИИП. 

Инж. Чипев обърна внимание да се спазват сроковете от момента на подаване на 

заявлението до внасянето му в КР.  

 Георги Димитров Шаламанов, рег. № 10307, РК София-град, кандидатства за 

ППП в секция ОВКХТТГ. Секция ОВКХТТГ в КР е предложила отказ на основание чл. 

7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП. 

Заявлението е подадено на 08.07.2021 г. Регионалната колегия има забележка, че не е 

представено доказателство по чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП. Забележката в последствие е 

коригирана, че е представена служебна бележка, която са му изискали в РК София-град. 

Инж. Шаламанов има ОПП от 26.09.2014 г. по част ОВКХТТГ. Приложил е копие от 

диплома за висше образование по специалност „Топлинна и хидравлична техника“, ПК 

„машинен инженер“. Има и декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с 

ППП за участие в проекти, но без да е посочен периода на проектиране. Същият 

проектант с ППП му е дал референция, че от 2020 г. до момента са работили съвместно, 

т.е. тук се изяснява периода на проектиране. Представил е копие от трудови книжки, 

както следва: от „Минпроект“ ЕАД, където е назначен на длъжност „Машинен инженер“ 

от 01.04.2014г. до 21.03.2016г.; от „АТАРК“ ЕООД - на длъжност „инженер-

конструктор“ от 29.03.2016г. до 09.09.2016г.; от „Стимекс“ ООД - на длъжност 

„проектант-конструктор“ от 13.09.2016г. до 05.07.2018г.; от „ЕТЕМ алуминиум 

екстружънс“ ЕАД - на длъжност „инженер-механик“ от 13.05.2019г. до 19.10.2020г.; от 

„Химкомплект инженринг“ - на длъжност „проектант“ от 19.10.2020г. до 26.10.2020г. (7 

дни); от СВЕКО „Енергопроект“ АД - на длъжност „инженер-конструктор“ от 

28.10.2020г. – последната не е приключена. 

Допълнително представената служебна бележка е от фирма СВЕКО „Енергопроект“ АД, 

че е назначен на длъжност „Инженер конструктор“ в направление „Машинно-

електрически съоръжения“ и участва в изготвяне на проекти по част ОВК под 

ръководството на проектант с ППП, от който е подадената декларация „Информационно 

приложение 6“. 
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От така направената справка се оказва, че кандидатът няма две години проектантски 

стаж, на трудов договор с проектант с ППП и не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 5, 

т. 1 от ЗКАИИП, както и чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП и във връзка с чл. 13, ал. 1 от 

ЗКАИИП. 

Премина се към гласуване предложението за отказ на секция ОВКХТТГ в КР.  

Гласували:  „За” – 33 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Георги Димитров Шаламанов, рег. № 10307, 

РК София-град в регистъра на КИИП за ППП, секция ОВКХТТГ на основание чл. 

7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13, ал.1 от ЗКАИИП. 

По т. 2 от дневния ред: Обсъждане на удостоверенията за проектантска правоспособност 

за 2022 г. 

Инж. Гергов: В момента се подготвя новият регистър. При евентуално забавяне 

пускането му в действие, с цел да се избегне закъснение при издаването на 

удостоверенията за следващата година, предлагаме и втора възможност – всички 

удостоверения да се издават във формат PDF и да се разпращат от регионалните колегии 

на членовете им по електронни пощи. За тази цел в удостоверенията трябва да се 

направят някои промени: 

 Да отпадне подписът на Председателя на РК и печатът на РК; 

 Към текста „Председател на РК“ да се добави името на регионалната колегия. 

Всички удостоверения ще се получават в регионалните колегии по електронен път. От 

РК, след извършване на проверка, на редовно отчетените членове, по e-mail ще се 

изпраща съответното удостоверение. Който не желае да си получи удостоверението по 

мейла или не си е регистрирал имейла в регионалната колегия, отива на място в 

регионалната колегия, където попълва анкетна карта и декларация по GDPR. 

Инж. Бойчев обърна внимание, че в §3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Наредба 

№ 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП е 

указано, че удостоверението за проектантска правоспособност съдържа задължително 

името и подписа на Председателя на Регионалната колегия на КИИП и печата на 

регионалната колегия, в която проектантът членува. В тази връзка, преди да се променя 

удостоверението, трябва да се промени Наредбата. 

Инж. Пл. Радев: В момента коментираме основния документ, издаван от КИИП, 

задължение вменено от ЗКАИИП. Трябва да си зададем въпроса какви са 

задължителните атрибути на този документ и удостоверението трябва ли да има 

физическо изражение? Ако е така трябва да се запази досегашната практика. 

Инж. Гергов поясни, че удостоверението представлява извадка от регистъра на КИИП и 

не би трябвало да съдържа атрибути на официален документ. Удостоверенията, издавани 

от КАБ дори не съдържат подписи. 

Инж. Милева подкрепи инж. Гергов в предложението да отпаднат атрибутите на подписа 

и печата от РК. 
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Инж. Кинарев припомни идеята, удостоверенията да се подписват с електронен подпис, 

издаден от КИИП на съответния председател на РК. Ако PDF- файловeте се подпишат с 

електронен подпис те се заключват и могат да се изпращат на проектантите.  

Инж. Гергов отбеляза, че не е видял начин, по който голям брой файлове да се подпишат 

в пакет с електронен подпис. Процесът на подписване е трудоемък и ще се затруднят 

председателите на РК. 

Инж. Велева предложи на удостоверението да остане само подписът на Председателя на 

УС като отпадне и подписът на Председателя на КР. 

Инж. Лишковски и инж. Велев подкрепиха инж. Бойчев за промяна на Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, ако се прави 

промяна в удостоверението. 

Инж. Кабасанов: В Устава не е посочено кой подписва удостоверенията. Така, че бихме 

могли да направим промяната, която предлага инж. Гергов като променим само 

Наредбата. 

Дискусията продължи с участието на инж. Пл. Радев, инж. Драгов, инж. Атанасов, инж. 

Лишковски, инж. Бойчев.  

Инж. Богданова предложи, въпреки промените, удостоверенията максимално да запазят 

сегашния си вид като остане подписът на председателя на КР. 

Инж. Милева и инж. Бойчев подкрепиха инж. Богданова.  

Инж. Бойчев предложи същото да се отнесе и към удастоверенията за ТК.  

Премина се към гласуване промяната на Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Гласували:  „За” – 32 

               „Против” – 1 

   „Въздържали се“ – 4 

Решение: УС приема в §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП т. 10 да се 

измени, както следва: „името на регионалната колегия, в която проектантът 

членува и името на Председателя й“. 

Инж. Гергов предложи да се гласува начинът на издаване и изпращане на 

удостоверенията. 

Гласували:  „За” – 32 

               „Против” – 0 

   „Въздържали се“ – 1 

Решение: УС приема Удостоверенията за 2022 г. да се издават във формат PDF и да 

се разпращат от регионалните колегии на членовете на регистрираните им 

електронни пощи. 
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Уточни се, че името на всеки PDF файл ще съдържа регистрационния номер на 

проектанта в КИИП и вида на правоспособността му (ППП или ОПП) като ще бъдат 

групирани по секции.  

По т. 3 от дневния ред: Разни 

 Във връзка с подготовката на печатни материали за вътрешно ползване в КИИП, 

инж. Гергов напомни на членовете на УС, който не е изпратил снимка, да я изпрати на e-

mail kiip@mail.bg 

 Инж. Атанасов информира УС, че КИИП и КАБ съвместно са изготвили 

предложение за изменение на ЗОП, относно прилагането на инженеринг в обществените 

поръчки (ОП). Използвайки момента, че МФ сформира работна група за промените на 

ЗОП, от името на КИИП и КАБ е изпратено писмо до МФ, с копие до МРРБ. В писмото 

се изразява желание в работната група да се включат представители на двете камари. В 

тази връзка се е провела съвместна среща с Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, на която са били обсъдени направените предложения и формулирани 

текстовете за промяна на ЗОП. 

Относно кординационния съвет на браншовите организации, инж. Атанасов подчерта, че 

Камарата се опитва да бъде балансьор при вземане на решения. От страна на проф. 

Борисов, който на ротационен принцип, в момента е Председател на съвета, има заявка, 

че ще подготви концепция за ново законодателство в областта на инвестиционното 

планиране и проектиране. Това от което КИИП няма да отстъпи е да няма отпадане на 

проектни части при издаване на разрешение за строеж. 

 Инж. Гергов съобщи, че днес от СК „Прециз“ до регионалните колегии са 

изпратени съответните финансови отчети за 9-месечието на 2021 г. При възникнали 

въпроси, председателите на РК да се уточнят с г-жа Витанова. 

Инж. Велева зададе въпроса кога председателите на НПС ще бъдат информирани за 

реалните им финансови отчети за 2020 г. 

Инж. Гергов отговори, че в отчета на Централно управление ще бъдат отразени и тези на 

НПС. 

 Инж. Велева отправи молба към председателите на регионалните колеги, когато 

получат информация за предстоящо мероприятие на НПС да я свеждат до всички 

членове на съответната секцията.  

В тази връзка инж. Гергов сподели практиката в Централен офис. 

УС честити рождения ден на инж. Арнаудски. 

В заключение на днешното заседание се приеха следните 

решения: 

1. УС приема дневния ред.  

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  32 на брой с решение „ДА”. 

mailto:kiip@mail.bg
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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 21 на брой с 

решение „ДА”. 

4. УС отказва вписване на инж. Константин Николаев Ралчев, рег. № 41721 в регистъра 

на КИИП за ОПП, секция ГПГ на основание чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП и във връзка с 

чл. 13, ал. 1 от ЗКАИИП. 

5. УС отказва вписване на инж. Христо Димитров Златанов, рег. № 41721, РК София-

град в регистъра на КИИП за ППП, секция КСС на основание чл. 5, ал. 3, т. 1 от 

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в 

КИИП, чл.7, ал.5 на ЗКАИИП и във връзка с чл. 13, ал. 1 от ЗКАИИП. 

6. УС отказва вписване на инж. Георги Димитров Шаламанов, рег. № 10307, РК София-

град в регистъра на КИИП за ППП, секция ОВКХТТГ на основание чл. 7, ал. 5, т. 1 

от ЗКАИИП и във връзка с чл. 13, ал.1 от ЗКАИИП. 

7. УС приема в §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП т. 10 да се измени, както 

следва: „името на регионалната колегия, в която проектантът членува и името на 

Председателя й“. 

8. УС приема Удостоверенията за 2022 г. да се издават във формат PDF и да се 

разпращат от регионалните колегии на членовете на регистрираните им електронни 

пощи. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 13:20 часа. 

 

 

 

 

 

Председател на УС на КИИП              Изготвил протокола      

инж. Марин Гергов                                                     инж. Маринела Цветкова 
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Приложение 1 

   

  Таблица 1.1. 

 
    Забележка: 

      * ПП по Интердисциплинарна част „Пожарна безопасност – Техническа записка и графични материали“ 

 

 

 

 

 

Рег.№ Име 

О

К

С 

 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  16096 Ивелин Стоянов Иванов м ВС ХТС Варна ППП Да 

2.  16390 Милена Живкова Петкова м ЕАСТ ЕАСТ Варна ППП Да 

3.  16333 Марин Василев Вълчев м ЕАСТ ЕАСТ Варна ППП Да 

4.  16408 Димитър Бориславов Борисов м КСС КСС Варна ППП Да 

5.  12677 Панайот Иванов Янков м ЕАСТ ЕАСТ* Габрово ППП Да 

6.  26087 Даниела Стефанова Мацева м ТСТС ТСТС Пазарджик ППП Да 

7.  35120 Васил Маринов Василев м КСС КСС София - област ППП Да 

8.  43119 Александър Дамянов Дамянов м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

9.  43412 Алексей Димитров Костов м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

10.  42359 Ваня Кирева Делчева-Герова м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

11.  42850 
Владимир Александров 

Младенов 
м ТЕХ Т-07 София град ППП Да 

12.  43011 Данаил Йорданов Терзийски м МДГЕ МТ-ОД София град ППП Да 

13.  43101 Даниел Иванов Йорданов м КСС КСС София град ППП Да 

14.  43408 Денчо Стоянов Марчев м ВС ВиК София град ППП Да 

15.  43031 Елена Сергеева Василева м КСС КСС София град ППП Да 

16.  43415 Елисавета Калинова Зарева м КСС КСС София град ППП Да 

17.  41923 Иван Давидов Иванов м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

18.  43409 Калоян Валентинов Керменов  м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

19.  42998 Кирил Божидаров Кирилов м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

20.  43411 Любомир Христов Божинов м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

21.  42229 Михаил Антониев Стефанов м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

22.  43033 Мюмюн Сали Исмаил м КСС КСС София град ППП Да 

23.  43407 Росина Николаева Георгиева м КСС КСС София град ППП Да 

24.  43404 Румяна Сашова Илиева м ВС ВиК София град ППП Да 

25.  41820 Руслан Христов Янев м ТЕХ Т-VII София град ППП Да 

26.  43414 Симеон Миленов Иванов м ТСТС ТСТС София град ППП Да 

27.  43086 Теодора Йорданова Илиева м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

28.  43410 Тодор Николаев Тодоров м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

29.  43037 Тоньо Димитров Полонов м КСС КСС София град ППП Да 

30.  12980 Светослав Иванов Славов м ВС ХТС Търговище ППП Да 

31.  38116 
Ивана Стратимирова 

Димитрова-Лозева 
м ГПГ ГПГ Хасково ППП Да 

32.  38108 Димитър Стефанов Петров м МДГЕ ИГХГ ЗО Хасково ППП Да 
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Таблица 1.2. 

 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  15304 Велизар Тодоров Тодоров м ЕАСТ ЕАСТ Бургас ОПП Да 

2.  15305 Айше Хюсеин Тахирова м ЕАСТ ЕАСТ Бургас ОПП Да 

3.  17145 Пламен Трифонов Богданов м ЕАСТ ЕАСТ 
Велико 

Търново 
ОПП Да 

4.  19065 Димитър Кирилов Петков м ГПГ ГПГ Враца ОПП Да 

5.  22114 Юсуф Хамди Мурад м ВС ВиК Кърджали ОПП Да 

6.  22113 Ебру Ерджан Мехмед м КСС КСС Кърджали ОПП Да 

7.  29445 Илияна Стоянова Брайкова м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

8.  29446 Румен Николов Михайлов м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

9.  34089 Гьокхан Музафер Чавдарлъ м ЕАСТ ЕАСТ Смолян ОПП Да 

10.  43405 Ангел Христов Стайков м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

11.  43406 Борислав Пламенов Борисов м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

12.  43413 Димитър Григоров Иванов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ОПП Да 

13.  37032 Петър Благоев Панчев м ВС ВС-ПБ Търговище ОПП Да 

14.  38179 Христо Христов Маджаров м ЕАСТ ЕАСТ Хасково ОПП Да 

15.  38177 Неджатин Айдън Шакир м КСС КСС Хасково ОПП Да 

16.  38178 Петър Владимиров Русев м КСС К Хасково ОПП Да 

17.  02286БЧ Мартин Асенов Димитров м ОВКХТТГ ОВКХТТГ ЦУ ОПП Да 

18.  02287БЧ 
Виктория Александрова 

Минковска 
м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

19.  02289БЧ Павлин Иванов Данов м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

20.  02290БЧ Петър Бойков Танчев м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

21.  02291БЧ 
Томислав Красимиров  

Атанасов 
м ОВКХТТГ ОВКХТТГ ЦУ ОПП Да 

 

 

 

 

 


