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ПРОТОКОЛ № 188 

 

от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 28.01.2022 г. 

 

Днес, 28.01.2022 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 

36 инж. Любен Младенов Христов Председател на РК Търговище 
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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                   

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

Илко Аврамов – Председател на РК Сливен. 

Представено е пълномощно за участие в заседанието на УС от инж. Николай Жечев – 

Председател на РК София-област за инж. Константин Проданов. Упълномощените лица 

са с право само на съвещателен глас. 

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

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

Включи се и инж. Иван Гешанов – Председател на ЦКТК, във връзка с докладвана 

информация по т. 3 от дневния ред. 

По време на заседанието се направи аудио запис със съгласието на всички членове на 

УС на КИИП.  

След като откри заседанието инж. Гергов съобщи, че ще се наложи провеждането на 

извънреден УС на 02.02.2022 г. за обсъждане и приемане на предложения за изменения 

и допълнения в ЗУТ, които да се изпратят в Координационния съвет, което  ще се 

коментира в т. Разни. 

Преди заседанието на всички членове на УС е изпратен проект на  
 

ДНЕВЕН РЕД на неприсъствено заседание на УС на КИИП – 28.01.2022 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. Преразглеждане кандидатурата за ОПП на инж. Детелин Христов, съгласно решение на 
ВАС от 25.11.2021 г., потвърждаващо решение на АС-Велико Търново от 27.04.2021 г. 

Докладва: инж. А. Чипев 

3. 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 

4. Обсъждане дата за провеждане на ОС на КИИП, 2022 г. 

Докладва: инж. М. Гергов 

5. Разни 

 Информация за членство на КИИП в Европейския съвет на строителните 

инженери (ЕССЕ) 
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 (нова) Информация за направени предложения на пресконференцията на 

Координационния съвет на 19.01.2022 г. и за проведена среща с министъра 

на МРРБ. 

Премина се към гласуване на дневния ред:  

Гласували:   „За” – 31 

                „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 13-

14.01.2022 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за 

проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 132. 

Общият брой на разгледаните заявления от КР е 132. 

От тях:  45 броя за ППП 

     87 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП:  

     43 броя за ППП  

               84 броя за ОПП, в това число 23 броя проектанти без членство в КИИП.  

Инж. Чипев предложи гласуване анблок Табл. 1.1, в която са отразени предложенията 

на КР до УС за вписване в регистъра на проектанти с ППП, които са 43 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  43 на брой с решение „ДА”. 

Инж. Чипев съобщи, че има допълнителна Таблица 1.1*, в която се отразяват, внесени в 

КР от регионалните колегии, заявления за кандидатстване за ППП, на кандидати, които 

към деня на подаване на документи и деня на разглеждане от комисията не изпълняват 

изискванията за кандидатстване, съгласно решение на УС от протокол №134/01.2017г. 

„Приема се задължително условие за всички кандидати за ПП, подаващи заявления за 

ППП да се спазва изискването, което е по закон - 2г. за работа на трудов договор и 4г. 

минимум за работа на свободна практика“.  

В таблицата е включен един кандидат – инж. Вельо Петков Мърхов с рег. № 26103, РК 

Пазарджик, секция ВС. Кандидатът е придобил ОПП на УС № 144/26.01.2018 г. и е 

подал документи за ППП на 03.12.2020 г. 
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Предлага се инж. Вельо Петков Мърхов да бъде отложен за следващото заседание на 

УС през м. 02.2022 г.  

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 82 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 82 

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. Делчо Христов Тодоров, рег. № 12755, РК Кърджали кандидатства за 

ОПП в секция ОВКХТТГ. Заявлението е подадено на 09.12.2021 г. Регионалната 

колегия няма забележки. Кандидатът е приложил копие от диплома за висше 

образование от ТУ – София от 2002 г. с шест годишен курс на обучение, ОКС 

„магистър“, специалност „Електроника“, ПК „Инженер по електроника“. Приложил е и  

копие от диплома за висше образование от ТУ-Габрово от 2021 г. с продължителност 2 

години с ОКС „магистър“ по специалност „Отоплителна, вентилационна, климатична и 

газова техника“, ПК „Магистър инженер“. Представил е и академична справка за 

магистратурата по специалност „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова 

техника“, която отразява предметите от дипломата и не носи допълнителна информация. 

Предложението на секция ОВКХТТГ в КР е отказ като писмено са представени 

мотивите, предварително изпратени на членовете на УС и които инж. Чипев прочете на 

глас. 

„Отказ на основание: 

-чл.3(3)  от Наредба №2 на КИИП 

Според Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от 

регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, приета с 

постановление № 318  ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 г. на Министерски съвет и допълнена с  

постановление № 183  ОТ 21 АВГУСТ 2017г. минималният хорариум за общо 

топлотехническа подготовка и  за специализиращи дисциплини в ОКС ”бакалавър” и 

ОКС ”магистър” в образователните изисквания за части: “Отопление, вентилация, 

хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“ и „Енергийна ефективност“ е 

1480 часа, а от дипломата за ОКС ”магистър” по специалността 

„Отоплителна,вентилационна ,климатична и газова техника”на Делчо Тодоров има 

817 часа.  

-липсват специализиращи дисциплини като: Топлинно стопанство, Топло и 

газоснабдяване, Охлаждане и замразяване, Възобновяеми енергийни източници, 
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Системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, Газоснабдителни 

системи 

-хорариумът в дисциплини по общо топлотехническа подготовка  като: 

Механика на флуидите, Термодинамика и Топлопренасяне е 90 часа при минимум 230 

часа; 

-хорариумът в основни специализиращи дисциплини като:  

Отоплителна техника е 50 часа при минимум 90 часа; 

Климатизация на въздуха е 50 часа при минимум 90 часа; 

Промишлена вентилация и обезпрашаване е 30 часа при минимум 60 часа; 

Хладилна техника е 38 часа при минимум 60 часа; 

Хладилни инсталации е 30 часа при минимум 90 часа; 

Енергийни характеристики на сградите е 32 часа при минимум 60 часа;“  

От представените документи на кандидата е видно, че има несъответствие между 

специалността в дипломата му и специалността, съответстваща на изискванията за 

изработване на инвестиционни проекти по част ОВКХТТГ. Изучаваните дисциплини не 

са достатъчни за упражняване на регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране“. Задължителните учебни дисциплини, отговарящи на изискванията за 

регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ са записани в 

квалификационните характеристики на НПС ОВКХТТГ, утвърдени са от УС на КИИП и 

съответстват на учебните дисциплини, записани в наредбите за държавни изисквания 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър" и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране". Кандидатът е завършил магистратура 2021 г., т.е. е 

започнал обучението си след влизане в сила на цитираните наредби. 

Секция ОВКХТТГ в КР счита, че са налице обстоятелства, които препятстват 

вписването на инж. Делчо Христов Тодоров в регистъра на КИИП за ОПП. 

КР предлага отказ на основание чл. 13 от ЗКАИИП, във връзка с чл. 3 (3) от Наредба №2 

за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Премина се към гласуване предложението за отказ на КР. 

Гласували:  „За” – 35 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Делчо Христов Тодоров, рег. № 12755, РК 

Кърджали в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП, във връзка с чл. 3 (3) от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

  Инж. Михаил Атанасов Михайлов, рег. № 43041, РК София-град 

кандидатства за ППП в секция ОВКХТТГ. Заявлението е подадено на 23.11.2021 г. 

РК няма забележки. Инж. Михайлов притежава ОПП от 28.02.2019 г. по част ОВКХТТГ. 

Приложил е декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с ППП за 
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проекти с негово участие за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., както и референции от проектант с 

ППП.  

Предложението на секция ОВКХТТГ в КР е отказ, като писмено са представени 

мотивите, предварително изпратени на членовете на УС и които инж. Чипев прочете на 

глас: 

„Отказ на основание: 

-чл.7(5) т.1  от ЗКАИИП 

Няма две години като служител по трудов договор с проектант с ППП.“ 

Секция ОВКХТТГ в КР счита, че са налице обстоятелства, които препятстват 

вписването на инж. Михаил Атанасов Михайлов в регистъра на КИИП за ППП. 

Премина се към гласуване предложението за отказ на КР. 

Гласували:  „За” – 35 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Михаил Атанасов Михайлов, рег. № 43041, 

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

13 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 7, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗКАИИП. 

 Инж. Галина Генчева Тодорова, рег. № 25022, РК Монтана кандидатства за 

ОПП в секция ОВКХТТГ. В заявлението, подадено на 01.12.2021 г., инж. Тодорова е 

посочила, че кандидатства по част „Газоснабдяване“. РК няма забележки. Кандидатката 

е приложила копие от диплома за висше образование от ТУ-Габрово от 2001 г. с 

шестгодишен курс на обучение, ОКС „магистър“ по специалност „Автоматика, 

компютърна техника и технологии“, ПК „Електроинженер“. Приложила е и копие от 

диплома за висше образование от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ от 

2015 г. с 2,5 години курс на обучение с ОКС „магистър“ по специалност 

„Газоснабдяване“, ПК „Инженер по газоснабдяване“. 

Предложението на секция ОВКХТТГ в КР е предварително изпратено на членовете на 

УС и инж. Чипев го прочете на глас: 

„-дипломата за образователно-квалификационна степен „магистър”- 

Специалността е „Автоматика, компютърна техника и технологии”, с професионална 

квалификация “Електро инженер “ 

-дипломата за образователно-квалификационна степен „магистър”- 

Специалността е „Газоснабдяване” 

Кандидатства за НПС”ОВКХТТГ” за част: „Газоснабдяване“ – ОПП. 

Обичайно такива случаи се разглеждат в НПС “Технологии“, но понеже в заявлението 

е записано изрично НПС”ОВКХТТГ”, документите се разгледаха в НПС „ОВКХТТГ”. 

- чл.1(6) от Наредба №2 на КИИП 

Не покрива изискванията на квалификационната характеристика на 

НПС”ОВКХТТГ”  

Въз основа на горе изложеното не може да се даде проектантска правоспособност по 

части: Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и 

газоснабдяване. 
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Може да се даде проектантска правоспособност само по част „Газоснабдяване“. 

КР счита, че предвид изложените мотиви, са налице обстоятелства, които препятстват 

вписването на инж. Галина Генчева Тодорова в регистъра на КИИП за ОПП по част 

ОВКХТТГ. Може да бъде вписана само по част „Газоснабдяване“ на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП и във връзка с чл. 1, ал. 6 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност 

на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Инж. Иванов припомни, че изричното желание на инж. Тодорова е да получи част 

„Газоснабдяване“. 

Инж. Кожухарова изказа мнение, че трябва да се помисли в повече секции да се въведе 

част „Газоснабдяване“, например в секция ВС, защото има кандидати с магистратура по 

ВиК и след това магистратура по „Газоснабдяване“. 

Премина се към гласуване предложението на КР. 

А) само по част: „Газоснабдяване“ – „За” – 35 

Б) по всички части: „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, 

топло-и газоснабдяване“ – „За” – 0 

Решение: УС приема вписване на инж. Галина Генчева Тодорова, рег. № 25022, РК 

Монтана, в регистъра за ОПП, секция ОВКХТТГ само по част „Газоснабдяване“.  

 Инж. Тодор Здравков Ангелов, рег. № 29450, РК Пловдив кандидатства за 

ОПП в секция ЕАСТ, част „Електрическа“. Заявлението е подадено на 10.12.2021 г. 

за част „Телекомуникационни и информационни системи“. РК няма забележки. 

Приложил е копие от диплома за висше образование от ТУ-София, филиал Пловдив от 

2002 година с петгодишен курс на обучение ОКС „магистър“ по специалност 

„Транспортна техника и технологии“, ПК „Машинен инженер“. Приложил е и копие от 

диплома за висше образование от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

Физико-технологичен факултет от 2021 г. с продължителност 1 година, ОКС 

„магистър“, специалност „Телекомуникационни и информационни системи“ и ПК 

„Инженер по телекомуникационни и информационни системи“. 

Предложението на секция ЕАСТ в КР е отказ като писмено са представени мотивите, 

предварително изпратени на членовете на УС и които инж. Чипев прочете на глас: 

„Отказът на Тодор Здравков Ангелов за получаване на ОПП на основание изискванията 

на ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 г. за приемане на Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия 

„Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания 

за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране“ 

Отказът е на основание Чл. 13, ал.3. и Чл. 14 от НАРЕДБА за държавните изисквания 

за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране“ по част „Електрическа“. 
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Съгласно Чл. 13. (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране“ от секция „Електротехника, автоматика, 

съобщителна техника“ по част „Електрическа“ на инвестиционните проекти се 

осъществява във висши училища, получили програмна акредитация поне по едно от 

професионалните направления „Електротехника, електроника и автоматика“, 

„Комуникационна и компютърна техника“ и „Енергетика“ от Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, приет с 

Постановление No 125 на Министерския съвет от 2002 г.   

Кандидатът не е изучавал дисциплини в направление, съвпадащо с направления 

„Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна 

техника“ и „Енергетика“. 

Съгласно Чл. 13. (3) Кандидатът не е получил подготовка, включваща знания по 

Електрически машини и апарати, Електрически мрежи и системи, Електроснабдяване 

и електрообзавеждане, Техника на високите напрежения и осигуряваща необходимата 

база за разкриване на физиката на основните процеси при производството, преноса и 

разпределението на електрическата енергия. 

В обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 

не са изучавани дисциплините за специализираща електротехническа подготовка и 

кандидатът не е получил специализираща електротехническа подготовка, включваща 

знания по Електрическа част на централи и подстанции, Автоматизация на 

електрозадвижването, Осветителна и инсталационна техника, Роботизирани 

системи, Електрически транспорт, Регулиране и управление на преходни процеси, 

Електромагнитна съвместимост, Проектиране на електрически централи и 

подстанции, електропроводи, ел. транспорт, Комуникационни технологии и 

Компютърни технологии, която е предпоставка за формиране на базови знания в 

областта на електротехническите науки и проектиране на системообразуващите 

елементи и системи. 

Съгласно Чл. 14 от същата наредба се изисква за тези, които проектират част 

"Електрическа" непременно да са изучавали (поне) 90 часа Теоретична 

електротехника. 

От приложената справка се вижда, че кандидатът не е изучавал Теоретична 

електротехника. 

 

Отказът е и на основание Чл. 4, ал.5 от НАРЕДБА за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране“ 

Лицето е придобило образователно-квалификационна степен „ магистър “, но в 

учебния план за магистър не са включени и групите дисциплини, определени с 

държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ по съответната част от инвестиционния проект.“ 
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От представените документи на кандидата е видно несъответствие между изучаваните 

дисциплини по дипломата му и тези, съответстващи на изискванията за изработване на 

инвестиционни проекти по част „Електрическа“. Всички тези дисциплини са отразени в 

Наредбата за държавните изисквания и секция ЕАСТ в КР счита, че са налице 

обстоятелства, които препятстват вписването на инж. Тодор Здравков Ангелов в 

регистъра на КИИП за ОПП по част „Електрическа“. 

Премина се към гласуване предложението за отказ на КР. 

Гласували:  „За” – 35 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Тодор Здравков Ангелов, рег. № 29450, РК 

Пловдив в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ, на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП, във връзка с чл.13, ал. 3 и чл. 14  от Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен „бакалавър" по специалности от регулираната професия 

„Инженер в инвестиционното проектиране" и във връзка с чл. 4, ал. 5 от 

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен „магистър" по специалности от 

регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране". 

 Инж. Александър Любомиров Любенов, рег. № 28091, РК Плевен 

кандидатства за ОПП в секция ЕАСТ. Заявлението е подадено на 17.11.2021 г. за част 

„Електрическа“. РК има забележка: „Кандидатът не изпълнява изискванията на чл.3, 

ал.1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в 

КИИП – няма стаж по специалността“. 

Кандидатът е приложил копие от диплома за висше образование от ТУ-Габрово от 

2020г., четиригодишен курс на обучение с ОКС „бакалавър“, специалност “Автоматика, 

информационна и управляваща техника“, ПК „Инженер по автоматика“. Няма 

представена диплома за магистратура. От представените документи на кандидата е 

видно, че няма 4 години стаж по специалността след завършване на ОКС „бакалавър“, 

каквото е изискването на чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП. 

Секция ЕАСТ в КР счита, че са налице обстоятелства, които препятстват вписване на 

кандидата в регистъра на КИИП за ОПП. КР предлага отказ на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП, във връзка с чл. чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП и във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба 

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

Премина се към гласуване предложението за отказ на КР. 

Гласували:  „За” – 35 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Александър Любомиров Любенов рег. № 

28091, РК Плевен в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ, на основание чл. 13 

от ЗКАИИП, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 
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Инж. Чипев продължи с Табл. 1.4., в която са представени предложенията на КР до УС 

за възстановяване на вписване в регистъра за ограничена и пълна проектантска 

правоспособност. 

 Инж. Валери Василев Недялков – редовен член до 2017 г. вкл., рег. № 10783, 

секция ОВКХТТГ, РК София-град, възстановява ППП. Предложението на КР е за 

възстановяване на ОПП. 

Инж. Чипев прочете писмено предоставените мотиви на секция ОВКХТТГ в КР:  

„От 2017г. до 2021г. инж. Недялков не е плащал членски внос. 

Отказ на основание: 

-чл.8(5)  от Наредба №2 на КИИП 

Възстановяването става по общия ред определен в ЗКАИИП, Устава на КИИП и 

Наредба №2 на КИИП. 

Не може да се възстановява ППП. 

Инж. Валери Недялков може да получи ОПП.“ 

Инж. Чипев представи и фактите около подаденото заявление от 07.12.2021 г. Инж. 

Недялков от 2017 г. до 2021 г. не е плащал членски внос, без да е замразил 

правоспособността си, но е приложил  декларация „Информационно приложение 6“ от 

проектант с ППП за проекти с негово участие през този период, което е в нарушение на 

нормативната уредба. 

Секция ОВКХТТГ в КР счита, че са на лице обстоятелства, които препятстват 

възстановяването на кандидата в регистъра на КИИП за ППП и предлага възстановяване 

на ОПП на основание чл. 8 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП, по реда на Процедурата за възстановяване членски 

права на инженери, отписани от регистрите на КИИП. 

Инж. Чипев обърна внимание, регионалните колегии да следят за подобни случаи, 

писмено да уведомяват нередовните членове, че предстои отписване от КИИП, с което 

се прекратяват правата му като проектант. 

Инж. Пл. Радев предложи да се проведе персонален разговор от страна на РК София-

град с инж. Недялков за изясняване на ситуацията.    

Инж. Кинарев пое ангажимент да провери случая и да докладва на следващото 

заседание на УС. 

Обсъждането продължи с участието на инж. Атанасов, инж. Драгов, инж. Лишковски, 

инж. Александров, инж. Толев, инж. Бойчев, инж. Кожухарова, инж. Кабасанов като 

постъпиха предложения: за сезиране на КДП; за отлагане на разглеждането; да му се 

предложи ОПП, да не му се дава непоискано ОПП. 

Инж. Деянов предложи да се гласува отказ за възстановяване на ППП без да му се 

предлага друго решение, което той не е поискал. 

Премина се към гласуване предложението на инж. Деянов. 

Гласували:  „За” – 33 

               „Против” – 0 
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Решение: УС отказва възстановяване на ППП на инж. Валери Василев Недялков, 

рег. № 10783, РК София-град, секция ОВКХТТГ, на основание чл. 13 от ЗКАИИП, 

във връзка с чл. 8 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП. 

По т. 2 от дневния ред: Преразглеждане кандидатурата за ОПП на инж. Детелин 

Христов, съгласно решение на ВАС от 25.11.2021 г., потвърждаващо решение на АС-

Велико Търново   

Инж. Чипев припомни случая на инж. Детелин Христов. Той е получил отказ за ОПП от 

УС през 2019г., който е потвърден от Контролния съвет. АС-Велико Търново е отменил 

решението на УС и е върнал преписката за ново произнасяне. КИИП е обжалвал, ВАС е 

потвърдил решението на АС. Последното решение на ВАС - № 12092/25.11.2021г. е, че 

остава в сила решение № 135/27.04.2021 г., постановено по административно дело 

65/2021 г. на АС-Велико Търново, което е, че връща делото на УС на КИИП за ново 

произнасяне по подаденото от жалбоподателя заявление, при спазване на указанията, 

дадени в мотивите на решението. 

Инж. Чипев прочете становището на инж. Михаил Толев-председател на НПС 

ОВКХТТГ относно преразглеждане кандидатурата за ОПП на инж. Детелин Христов, 

съгласно решение на ВАС от 25.11.2021г., потвърждаващо решение на АС-Велико 

Търново от 27.04.2021г.: 

„ 1. Дипломи на Детелин Христов  

Дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър”- 

Специалността е „Стопанско управление”, не е от областта”Технически науки”. 

Дипломата за образователно-квалификационна степен „магистър”- 

Специалността е „Топлотехника”. Магистърската степен е разширена.  

Кандидатства за НПС”ОВКХТТГ” за част: „ОВКХТТГ” – ОПП. 

2.Основания за отказ досега 

2.1 Дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър”- 

Специалността е „Стопанско управление”, не е от областта”Технически науки”. 

2.2 Според квалификационните характеристики на НПС”ОВКХТТГ” минималния брой 

за общо специализиращи дисциплини в ОКС”бакалавър” и ОКС”магистър” е 209 

кредита, а от дипломата за ОКС”магистър” Детелин Христов има 120 кредита.  

-липсват общоинженерни дисциплини като: Физика, Химия, Материалознание, 

Механика, Съпротивление на материалите, Машинни елементи, Електротехника и 

електроника, Основи на конструирането и CAD системи и Техническа безопасност. 

-липсват специализиращи дисциплини като: Хладилна техника, Промишлена 

вентилация и обезпрашаване, Топлинно стопанство, Топло и газоснабдяване, 

Хладилници и хладилни инсталации, Възобновяеми енергийни източници, Енергийни 

характеристики на сгради. 

-хорариумът в основни специализиращи дисциплини като: Отоплителна техника, 

Климатизация на въздуха е по малък от минималните изисквания в квалификационните 

характеристики. 
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2.3 За да се придобие проектантска правоспособност трябва дипломите да покриват 

определени изисквания. 

Устава на КИИП и Наредба №2 на КИИП определят тези изисквания. 

Мотиви: 

- ал. 11 ДИРЕКТИВА 2005/36/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 

7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации) 

…………….Общата система за признаване обаче не е пречка за държавите-членки да 

въвеждат специални изисквания за лицата, упражняващи определена професия на 

тяхната територия, на основание на професионални правила, мотивирани с 

обществения интерес……………………… 

Закон за признаване на професионални квалификации 

…………………………………………….. 

§ 5. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г., бр. 27 от 2016 г.) Законът въвежда 

разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент ……………. 

За съжаление съдът за втори път не приема нашите мотиви за отказ за даване на 

ОПП на инж. Детелин Христов. 

Обичайна  практика в НПС “ОВКХТТГ“ да се дава  проектантска правоспособност по 

части: Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и 

газоснабдяване. 

Въз основа на горе изложеното в т. 2 и преглед наново на изучаваните учебни 

дисциплини в ОКС “магистър“, предлагам да се даде проектантска правоспособност 

само по части: Отопление и топлоснабдяване.“ 

Инж. Чипев добави, че в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти като отделни части са посочени Отопление, Газоснабдяване, Енергийна 

ефективност, така че би могло на инж. Христов да се даде ОПП по части „Отопление и 

топлоснабдяване“. 

Премина се към гласуване направеното предложение.  

Гласували:  „За” – 30 

               „Против” – 1 

Решение: УС приема вписване на инж. Детелин Валентинов Христов, рег. № 17129, 

РК Велико Търново в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ само по 

части „Отопление“ и „Топлоснабдяване“, с отказ на останалите части: 

„Вентилация“, „Климатизация“, „Хладилна техника“ и „Газоснабдяване“, на 

основание чл. 13 от ЗКАИИП. 

По т. 3 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 предложенията на Централната 

комисия по оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол (ЦКТК) от 

заседанието, проведено на 18.01.2022 г.  
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Постъпили са общо 28 бр. кандидатури за ТК  (от тях 6 нови). Одобрени са 27 броя, 

върнати за допълване и доизясняване – 1 бр. 

Инж. Гешанов представи новите кандидати, които са върнати за допълване от минали 

заседания и са включени в Таблица 1, в която са отразени предложенията на ЦКТК до 

Управителния съвет за вписване в регистъра за Технически контрол или подновяване на 

регистрация за ТК 

 Инж. Анелия Терзиева е била поканена да представи пред ЦКТК два нейни 

проекта. След събеседването членовете на Комисията са се убедили, че тя е фактическият 

проектант на обектите и предлагат на УС на КИИП инж. Анелия Терзиева за вписване в 

регистъра за ТК. 

 Инж. Даниела Георгиева Иванова, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на 

инвестиционните проекти, РК Сливен, чиято кандидатура беше отложена за доизясняване, 

поради особеността, че е проектант и е упражнила надзор в строителството на един и същ 

обект. Комисията установи, че няма нормативна забрана за това и предлага вписването й в 

регистъра за ТК. 

 Инж. Диана Стефанова Накова, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ на 

инвестиционните проекти, РК Русе. Инж. Накова е представила всички допълнително 

изискани документи и ЦКТК предлага да бъде вписана в регистъра на КИИП за ТК.  

 Инж. Бисерка Кирилова Георгиева, нов кандидат за ТК по част „конструктивна“ 

на инвестиционните проекти, РК Русе. Кандидатурата й е разглеждана на заседанието на 

17.03.2021 г. и Комисията й е отказала с мотив, че към момента на подаване на документите 

няма 10 години проектантски стаж като член на КИИП с ППП. Към настоящия момент тя 

отговаря на това изискване и предложението на ЦКТК е за вписване на инж. Бисерка 

Кирилова Георгиева в регистъра на КИИП за ТК. 

Инж. Гешанов премина към Таблица 2, в която са включени предложенията на ЦКТК до 

Управителния съвет за допълване и доизясняване на документи, както и откази.  

 Инж. Пламена Миткова Балева-Йосифова, нов кандидат за ТК по част 

„конструктивна“ на инвестиционните проекти, РК София-град. Комисията е установила 

недостатъчни основания на този етап за вписването й в регистъра за ТК, поради което се е 

приело допълнително да представи хронологията на трудовия си стаж със спазена 

последователност на заеманите професионални позиции и посочени доказателства за 10 

години проектантски стаж. 

Инж. Гешанов предложи да се гласува анблок Таблица 1.  

Гласували:  „За” – 32 

               „Против” – 0 

Решение: УС приема Таблица 1, в която са отразени предложенията на ЦКТК с 

решение „ДА“ за оправомощаване на 27 кандидати, упражняващи технически 

контрол по част „конструктивната“ на инвестиционните проекти,  съгласно 

протокола от 18.01.2022 г.  

Премина се към гласуване на инж. Пламена Миткова Балева-Йосифова.  

Гласували:  „За” – 33 

               „Против” – 0 
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Решение: УС приема отлагане разглеждането на  кандидатурата за ТК на инж. 

Пламена Миткова Балева-Йосифова до представяне на допълнително изисканите 

от ЦКТК документи,  съгласно протокола от 18.01.2022 г. 

По т. 4 от дневния ред: Обсъждане дата за провеждане на ОС на КИИП, 2022 г. 

Предложението на инж. Гергов е да се обмисли датата на ОС на КИИП да е в края на м. 

юни 2022 г., а общите събрания на регионалните колегии – през м. май 2022 г. 

Има постъпило предложение от инж. Толев, ОС на КИИП през 2022 г. да се проведе в 

три дни: 27.05 (петък), 28.05 (събота) и 29.05 (неделя) като в петък след обяд са общите 

събрания на НПС, а в събота и неделя – ОС на КИИП. 

Инж. Лишковски предложи отчетните ОС на КИИП за 2020 и 2021 г. да се проведат 

заедно в рамките на три дни в края на м. юли. 

Инж. Драгов постави въпроса дали ще се избират нови делегати. 

Дискусията продължи с участието на инж. Кинарев, инж. Милева, инж. Богданова, инж. 

Пл. Радев, инж. Кабасанов, инж. Пенчева, инж. Велев, инж. Александров, инж. 

Лишковски, инж. Бойчев. 

Инж. Велева поиска ръководствата на националните професионални секции да бъдат 

запознати с полагащите им се бюджети. 

Инж. Гергов пое ангажимент да направи проверка по този въпрос.   

Стигна се до извода, че при настоящата извънредна ситуация регионалните колегии си 

провеждат събранията и избират делегати за ОС на КИИП. Регионалните колегии могат 

да си потвърдят избраните делегати и ако има такива, които имат обективна или 

субективна пречка да участват, то на тяхно място да се изберат нови. 

Инж. Кинарев предложи сега да се гласува датата за провеждане на ОС на КИИП, а по-

късно юридическият консултант да изготви становище, изясняващо подробностите и 

реда за провеждане на ОС. 

Гласуване дата за провеждане на ОС на КИИП, 2022 г.: 

А) 27 ÷ 29 май 2022 г. – „За” – 6 

В) 24 ÷ 26 юни 2022 г. – „За” – 23 

С) 29 ÷ 31 юли 2022 г. – „За” – 5 

Решение: УС приема ОС на КИИП да се проведе на 24 ÷ 26 юни 2022 г. 

По т. 5 от дневния ред: Разни. 

 Инж. Гергов представи информация за членство на КИИП в Европейския 

съвет на строителните инженери (ЕССЕ): През 2009 г. Съюзът на строителните 

инженери в България, чийто председател е инж. Начев, е станал член на ЕССЕ, 

където се допуска само един пълноправен член от една държава. КИИП може да 

стане асоцииран член.  

Инж. Гергов предложи на общите събрания на Националните професионални 

секции КСС, ТСТС и ВС да се вземе решение дали КИИП да стане асоцииран член 

на ЕССЕ като членският внос ще се плаща от бюджета на трите секции.  
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Инж. Кинарев представи кратко пояснение на дейността на организацията. 

 Информация за направени предложения на пресконференцията на 

Координационния съвет на 19.01.2022 г. и за проведена среща с министъра на 

МРРБ. 

Инж. Атанасов пое ангажимент да разпрати стенограмата от проведената 

пресконференцията на Координационния съвет. Той отбеляза, че в 

професионалните медии най-често не се отразява мнението на КИИП. 

Инж. Атанасов продължи: Ръководството на КИИП проведе среща с Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. Запознахме го с нашето становище за 

инженеринга и той потвърди, че е съгласен с нас. Министърът се ангажира проекти, 

финансирани от МРРБ или със средства от МРРБ, да не бъдат възлагани на 

инженеринг, освен в някои по-специфични случаи, които да бъдат писмено 

доказвани и с разрешение от него. Министърът декларира готовност да подкрепи 

инициативата на КИИП за промени в ЗКАИИП и относно техническата 

правоспособност засегната в ЗУТ. Ние направихме предложение, когато се изготвят 

методически указания по дадена програма, да се канят в работните групи и наши 

представители. 

Относно пресконференцията, която се е провела по инициатива на браншовия съвет 

за представяне на бъдещи изменения в строителното законодателство, 

предложението на арх. Борисов за направата на Кодекс за проектиране е изпратено 

до членовете на УС. На пресконференцията всяка една организация е изразила 

своите приоритети. Инж. Гергов е представил концепцията на КИИП относно 

инженеринга.  По представената концепция за издаване на разрешение за строеж, 

изразеното мнение от страна на КИИП е по тезата за двуфазното проектиране: 

облекчаването на І-та фаза да не касае намаляване на проектните части, а техния 

обем и за ІІ-та фаза – регистрацията на проекта да става пак по всичките части, 

които да са от същите проектанти, работили по І-та фаза и да става преди откриване 

на строителна площадка.  

Инж. Атанасов продължи, че Браншовият съвет е бил поканен в Комисията по 

регионално развитие в Народното събрание. Браншът е поискал бързи промени в ЗУТ. 

Комисията по нормативни документи към КИИП има изразени предложения, които ще 

се изпратят в табличен вид на членовете на УС и на извънредно заседание да бъдат 

обсъдени. 

Инж. Чипев съобщи, че Координационния съвет на браншовите организации 

единодушно са подкрепили предложението на КИИП за създаването на нова ал. 4 в 

чл.229 на ЗУТ, където се дефинират по-сериозни изисквания към проектантите. 

Арх. Борисов е заявил, че КАБ и КИИП заедно ще внесат предложенията за промени в 

ЗКАИИП. 

 Инж. Лишковски сподели, че изпратените в регионалната колегия удостоверения 

за 2022 г. са били с 26 по-малко, които са получени в последствие, но към днешна дата 

все още липсва 1 удостоверение.  
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Инж. Гергов съобщи, че въпросното удостоверение е изпратено вчера. Той използва 

повдигнатата тема, за да информира УС, че някои председатели на РК раздават 

удостоверенията в хартиен вид с подпис и печат. Това не трябва да се прави, защото се 

създава объркване в цялата система. В момента удостоверенията са електронно 

подписани и представляват цифров оригинал, който трябва да се изпраща по e-mail. 

 Инж. Велинов съобщи, че е представител на КИИП в Технически комитет (ТК) 54 

към БИС и би желал на негово място да се включи друг колега и попита какъв е редът. 

Инж.Кинарев обясни, че представителите в ТК се предлагат от професионалните секции, 

предложението се подписва от Председателя на УС и се изпраща в БИС. 

По този повод инж. Велева поиска Националните професионални секции да получат 

информация за членовете на КИИП, представители в ТК на БИС. 

Инж. Гергов потвърди. 

Той обяви, че извънредният неприсъствен УС ще се проведе на 02.02.2022 г. (сряда) от 

11:00 часа. 

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  43 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 82 на брой с 

решение „ДА”.  

4. УС отказва вписване на инж. Делчо Христов Тодоров, рег. № 12755, РК Кърджали 

в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ на основание чл. 13 от ЗКАИИП, 

във връзка с чл. 3 (3) от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП. 

5. УС отказва вписване на инж. Михаил Атанасов Михайлов, рег. № 43041, РК 

София-град в регистъра на КИИП за ППП, секция ОВКХТТГ на основание чл. 13 

от ЗКАИИП и във връзка с чл. 7, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗКАИИП. 

6. УС приема вписване на инж. Галина Генчева Тодорова, рег. № 25022, РК 

Монтана, в регистъра за ОПП, секция ОВКХТТГ само по част „Газоснабдяване“. 

7. УС отказва вписване на инж. Тодор Здравков Ангелов, рег. № 29450, РК Пловдив 

в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ, на основание чл. 13 от ЗКАИИП, във 

връзка с чл.13, ал. 3 и чл. 14  от Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър" по специалности от регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране" и във връзка с чл. 4, ал. 5 от Наредбата за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен „магистър" по специалности от регулираната професия 

„Инженер в инвестиционното проектиране". 
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8. УС отказва вписване на инж. Александър Любомиров Любенов рег. № 28091, РК 

Плевен в регистъра на КИИП за ОПП, секция ЕАСТ, на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗКАИИП и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

9. УС отказва възстановяване на ППП на инж. Валери Василев Недялков, рег. № 

10783, РК София-град, секция ОВКХТТГ, на основание чл. 13 от ЗКАИИП, във 

връзка с чл. 8 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП. 

10. УС приема вписване на инж. Детелин Валентинов Христов, рег. № 17129, РК 

Велико Търново в регистъра на КИИП за ОПП, секция ОВКХТТГ само по части 

„Отопление“ и „Топлоснабдяване“, с отказ на останалите части: „Вентилация“, 

„Климатизация“, „Хладилна техника“ и „Газоснабдяване“, на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП. 

11. УС приема Таблица 1, в която са отразени предложенията на ЦКТК с решение 

„ДА“ за оправомощаване на 27 кандидати, упражняващи технически контрол по 

част „конструктивната“ на инвестиционните проекти,  съгласно протокола от 

18.01.2022 г.  

12. УС приема отлагане разглеждането на кандидатурата за ТК на инж. Пламена 

Миткова Балева-Йосифова до представяне на допълнително изисканите от ЦКТК 

документи, съгласно протокола от 18.01.2022 г. 

13. УС приема ОС на КИИП да се проведе на 24 ÷ 26 юни 2022 г. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 14:35 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 
Реше 

ние 

1.  14133 Кристина Кирилова Янчева м ГПГ ГПГ Благоевград ППП Да 

2.  11417 Стефан Петров Кирчев м ВС СгрИ, К-СгрИ Варна ППП Да 

3.  16316 Лютфие Исмаилова Бехлюл м ГПГ ГПГ Варна ППП Да 

4.  16348 Ангел Митков Маринов м ЕАСТ ЕАСТ Варна ППП Да 

5.  22033 Илия Карамфилов Асенов б ЕАСТ ЕАСТ Кърджали ППП Да 

6.  23030 Кристиян Пламенов Калев м МДГЕ ИГ ХГ ЗО Кюстендил ППП Да 

7.  29134 
Веселин Иванов 

Мандраджийски 
м КСС КСС Пловдив ППП Да 

8.  29249 Кристиан Стоянов Кирков м ВС ВиК Пловдив ППП Да 

9.  29269 Веселин Руменов Гроздев м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Пловдив ППП Да 

10.  29343 Костадин Стоянов Стоянов м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ППП Да 

11.  29370 Димитър Иванов Йончев м КСС КСС Пловдив ППП Да 

12.  31026 Станислав Йорданов Данев м КСС КСС Русе ППП Да 

13.  31079 Илиян Стойчев Златев м ГПГ ГПГ Русе ППП Да 

14.  34067 Бисер Здравков Рушанов м ЕАСТ ЕАСТ Смолян ППП Да 

15.  10735 Стефан Георгиев Гергов м ТЕХ Т-01 София град ППП Да 

16.  41664 Николай Методиев Николов м КСС КСС София град ППП Да 

17.  42064 Михаел Христов Делийски м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

18.  42065 Христо Михаелов Делийски  м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

19.  42250 Димитър Юлианов Тошков м ТСТС ТСТС София град ППП Да 

20.  42972 Павел Иванов Рачев м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

21.  43026 Мария Тасева Беляшка  м ВС  ХТС София град ППП Да 

22.  43108 Милен Любенов Веселинов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да 

23.  43109 Борис Емилов Божинов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да 

24.  43110 Любослав Димитров Димитров м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да 

25.  43111 Браян Павлов Симов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да 

26.  43422 Александра Деянова Корназова м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да 

27.  43423 Виторио Едуард Павлов м ВС ВиК София град ППП Да 

28.  43424 Лора Данчева Райчева м КСС КСС София град ППП Да 

29.  43428 Цветелина Генчева Генчева м КСС КСС София град ППП Да 

30.  43430 Мария Стоянова Дюлгерова м КСС КСС София град ППП Да 

31.  43431 Лилия Божидарова Аткова  м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

32.  43434 Мая Пламенова Делчева м КСС КСС София град ППП Да 

33.  43438 Матей Севдалинов Буков м КСС КСС София град ППП Да 

34.  35010 Стефан Начев Стефанов м ЕАСТ ЕАСТ София област ППП Да 

35.  35106 Спас Атанасов Пенков м МДГЕ МТ-ПД София област ППП Да 

36.  35142 Иван Иванов Станчев м ТЕХ Т-07 София област ППП Да 

37.  40059 Иван Стоянов Митев м МДГЕ ИГ ЗО София област ППП Да 

38.  35206 Константин Банушев Банушев м МДГЕ ИГЗО София област ППП Да 

39.  35221 Благой Бойков Спасов м ГПГ ГПГ София област ППП Да 

40.  36167 Мария Петева Иванова м КСС КСС Стара Загора ППП Да 

41.  36184 Антоан Михайлов Желязков м ВС ВиК Стара Загора ППП Да 

42.  39094 Николай Живков Желев м ГПГ ГПГ Шумен ППП Да 

43.  39043 Юмер Мустафа Мустафа м ГПГ ГПГ Шумен ППП Да 
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Таблица 1.2. 

 

 Рег.№ Име 

О

К

С 

 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  16464 
Мартина Красимирова 

Михайлова 
м ГПГ ГПГ Варна ОПП Да 

2.  16466 
Даниел Красимиров 

Костадинов 
м ТЕХ Т-VІІ Варна ОПП Да 

3.  16467 Величка Росенова Георгиева м ТЕХ Т-VІІ Варна ОПП Да 

4.  17116 
Виктория Франчешкова 

Димитрова 
м ВС ВиК Велико Търново ОПП Да 

5.  20058 Любомир Диянов Димитров м ЕАСТ ЕАСТ Габрово ОПП Да 

6.  22115 Серкан Ариф Акиф м КСС КСС Кърджали ОПП Да 

7.  22116 Денис Росенов Кискинов м ЕАСТ ЕАСТ Кърджали ОПП Да 

8.  23057 Антон Николов Младенов м ГПГ ГПГ Кюстендил ОПП Да 

9.  24058 Евгени Василев Василев  м ЕАСТ ЕАСТ Ловеч ОПП Да 

10.  24059 Георги Христов Георгиев  м ГПГ ГПГ Ловеч ОПП Да 

11.  12818 Петър Илиев Петров м МДГЕ ХГ Монтана ОПП Да 

12.  25023 Светослав Цветанов Янев м МДГЕ ГТПДР Монтана ОПП Да 

13.  26128 Красимир Георгиев Бодуров м ТЕХ Т-07 Пазарджик ОПП Да 

14.  26129 Миглена Иванова Желева м ГПГ ГПГ Пазарджик ОПП Да 

15.  27021 Илиян Христофоров Симеонов м ВС ВиК Перник ОПП Да 

16.  27069 Светлин Красимиров Захариев  м ЕАСТ ЕАСТ Перник ОПП Да 

17.  28092 Йордан Красимиров Николов м КСС КСС Плевен ОПП Да 

18.  29448 Стоян Милев Белчев м ТЕХ Т-07 Пловдив ОПП Да 

19.  29449 
Владимир Владимиров 

Апостолов 
м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

20.  29451 Анна Пеева Пеева м ГПГ ГПГ Пловдив ОПП Да 

21.  29452 Асен Руменов Стамболов м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

22.  29453 Георги Иванов Палийски м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

23.  29454 Ивайло Недков Иванов м ЕАСТ ЕАСТ Пловдив ОПП Да 

24.  30050 Венко Снежанов Йорданов м ВС  ВиК Разград ОПП Да 

25.  31113 Веселина Кръстева Димитрова м ЕАСТ ЕАСТ Русе ОПП Да 

26.  31114 Георги Михайлов Михайлов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Русе ОПП Да 

27.  34009 Стефан Анастасов Пеевски м ЕАСТ ЕАСТ Смолян ОПП Да 

28.  34048 Станимир Христов Димитров м КСС КСС Смолян ОПП Да 

29.  34090 Васил Иванов Бодуров м ЕАСТ ЕАСТ Смолян ОПП Да 

30.  07618 Анжела Георгиева Димитрова м ТЕХ Т-17 София град ОПП Да 

31.  14054 
Ваня Асенова Недокланова-

Шулц 
м КСС КСС София град 

ОПП 
Да 

32.  41297 Кирил Константинов Димитров м ТСТС ТСТС София град ОПП Да 

33.  41328 Лозка Крумова Дянкова м КСС КСС София град ОПП Да 

34.  43425 Дочко Енчев Дочев м КСС КСС София град ОПП Да 

35.  43426 Антон Ангелов Величков м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ОПП Да 

36.  43429 Марияна Благомирова Борисова м ВС ВС-ПБ София град ОПП Да 

37.  43432 
Евгения Йорданова 

Ачкаканова-Димитрова 
д ТЕХ Т-10 София град 

ОПП 
Да 

38.  43433 Славчо Живков Василев м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

39.  43435 Здравко Георгиев Евстатиев м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

40.  43436 Ралица Младенова Златева м КСС КСС София град ОПП Да 

41.  43437 Ванина Иванова Кацарова м ТСТС ТСТС София град ОПП Да 

42.  43439 Йорданка Емилова Йорданова м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

43.  35220 Веселин Ивайлов Балев м МДГЕ МТ-ОД София област ОПП Да 

44.  35224 
Радослав Александров 

Симеонов 
м КСС КСС София област ОПП Да 

45.  35225 Георги Динев Колев м МДГЕ МТ-ОД София област ОПП Да 
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46.  35228 Александър Иванов Крилчев м МДГЕ МТ-ОД София област ОПП Да 

47.  35229 Веселин Иванов Шентов б ТЕХ Т-ІV София област ОПП Да 

48.  35230 Павлик Илиев Буров м ТЕХ Т-ІV София област ОПП Да 

49.  35231 Веселин Веселинов Грозданов м МДГЕ МТ-ОД София област ОПП Да 

50.  35232 Мартин Бориславов Младенов м ЕАСТ ЕАСТ София област ОПП Да 

51.  36283 Борис Даниелов Зъбчев м ТЕХ Т-01 Стара Загора ОПП Да 

52.  36286 Здравка Минева Минева  м КСС КСС Стара Загора ОПП Да 

53.  36287 
Христина Стефанова 

Стефанова 
м ТСТС ТСТС Стара Загора ОПП Да 

54.  36288 Райко Стойчев Георгиев м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

55.  36289 Мария Добринова Острева м ТСТС ТСТС Стара Загора ОПП Да 

56.  36290 Димитър Петков Арнаудов м ЕАСТ ЕАСТ Стара Загора ОПП Да 

57.  38056 Панайот Георгиев Панайотов м ЕАСТ ЕАСТ Хасково ОПП Да 

58.  01879БЧ Ива Петева Петкова м ВС ВС-ПБ ЦУ ОПП Да 

59.  02296БЧ 
Кремена Александрова 

Георгиева 
м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

60.  02297БЧ Инна Дончева Тодоринова  м ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

61.  02298БЧ Кристина Методиева Борисова м ВС ВиК ЦУ ОПП Да 

62.  02299БЧ Христо Пламенов Грозданов м ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

63.  02300БЧ Цветелина Петрова Милкова м ВС ВиК ЦУ ОПП Да 

64.  02301БЧ 
Иван-Александър Стефанов 

Цонев м КСС КСС ЦУ ОПП 
Да 

65.  02302БЧ Николай Пиер Стойков м ВС ВиК ЦУ ОПП Да 

66.  02303БЧ Филип Михайлов Атанасов м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

67.  02304БЧ 
Деница Атанасова Павлова-

Петрова 
м ВС ВиК ЦУ ОПП Да 

68.  02305БЧ Айлин Кадир Шабаналиева м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

69.  02306БЧ Емил Веселинов Мишев м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

70.  02307БЧ Тома Тончев Димитров м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

71.  02308БЧ Димитър Иванов Христев м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

72.  02309БЧ Светослав Димитров Дрохлев  м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

73.  02310БЧ Завен Такворов Астадуров м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

74.  02311БЧ Александър Евгениев Генов м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

75.  02312БЧ Бойко Любомиров Бранков м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

76.  02313БЧ Виктория Йовчева Дочева м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

77.  02314БЧ Боряна Димитрова Стойчева м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

78.  02315БЧ Гергана Петкова Балталийска м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

79.  02316БЧ Андреас Пламенов Петров  м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

80.  02317БЧ Фатмегюл  Седеф Кьосе м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

81.  40069 Таня Валентинова Братанова м ВС ВС-ПБ Ямбол ОПП Да 

82.  40090 Теодор Тодоров Димитров м ЕАСТ ЕАСТ Ямбол ОПП Да 

 

 

 

 


