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ПРОТОКОЛ № 196 

 

от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 29.07.2022 г. 

 

Днес, 29.07.2022 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. и допълнен след ОС на КИИП на 25.06.2022 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. Неделчо Живков Ганчовски  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. Любомир Асенов Захариев 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 
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35 инж. Стефко Бялков Драгов Председател на РК Ст. Загора 

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                   

В онлайн заседанието взеха участие 35 от общо 39 членове на УС. Не се включиха инж. 

Борислав Борисов-Председател на РК Видин, инж. Любомир Т. Захариев-Председател 

РК Кюстендил, инж. Любомир Ас. Захариев-Председател РК Сливен, инж. Дженко 

Дженков-Председател на РК Ямбол.  

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

инж. Константин Проданов. Упълномощените лица са с право само на съвещателен глас. 

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

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

по предложенията на ЦКТК. 

Като гост се включи инж. Румен Иванов – Зам.- Председател на РК Варна. 

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 – 29.07.2022 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. 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 

3. Предложение за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП в съответствие с прието решение от ОС на КИИП, 25.06.2022 г. (отпадане 

таксата за разглеждане на документи). 

Докладва: инж. М. Гергов 

4. Приемане на решение, относно събраните такси за разглеждане на документи до 25.06.2022 г. 

включително. 

Докладва: инж. М. Гергов 

5. Приемане предложение от НПС МДГЕ за отпускане на средства в рамките на наличния бюджет 

на НПС-МДГЕ за провеждане в гр. Варна на Национална научно-приложна конференция на 

тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“. 

Докладва: инж. Г. Франгов 

6. Представители на КИИП в Техническите комитети (ТК) на БИС. 

 Докладва: инж. М. Гергов 

7. Информация за съдебното дело срещу УС на КИИП, заведено до АС-Пловдив по молба от инж. 

Недьо Недев. 

Докладва: инж. М. Гергов 
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8. Запознаване с решенията на КС от заседанието, проведено на 21.07.2022 г. 

Докладва: инж. Г. Симеонов    

9. Разни. 

 

 Има постъпили предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред: 

 От инж. Соня Велева: Предложение за преразглеждане решение на УС на КИИП от 

28.04.2022 г., относно оправомощаване на инж. Васил Колев Тотев с ППП по част 

Пожарна безопасност и ППП по част ВиК 

 От инж.  Михаил Толев: Утвърждаване на предложение за промяна на 

Квалификационна характеристика на НПС ОВКХТТГ към КИИП. 

 От инж. Снежана Милева: Предложение от РР на РК Варна за провеждане на 

изнесен УС на КИИП на 30.09.2022 г. в гр. Варна. 

 От инж. Стефан Кинарев: Предложение за утвърждаване на новата таблица за 

членския внос, след решенията на ОС на КИИП, 25.06.2022 г. и ред за уведомяване 

по електронна поща на неплатилите членове във връзка с отписването им от 

регистрите на КИИП. 

Премина се към гласуване на дневния с направените допълнения 

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. 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 

3. Предложение за преразглеждане решение на УС на КИИП от 28.04.2022 г., относно 

оправомощаване на инж. Васил Колев Тотев с ППП по част Пожарна безопасност и ППП по 

част ВиК. 

Докладва: инж. С. Велева 
4. Предложение за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, 

регистрирани в КИИП в съответствие с прието решение от ОС на КИИП, 25.06.2022 г. (отпадане 

таксата за разглеждане на документи). 

Докладва: инж. М. Гергов 

5. Приемане на решение, относно събраните такси за разглеждане на документи до 25.06.2022 г. 

включително. 

Докладва: инж. М. Гергов 

6. Утвърждаване на предложение за промяна на Квалификационна характеристика на НПС 

ОВКХТТГ към КИИП. 

Докладва: инж. М. Толев 
7. Приемане предложение от НПС МДГЕ за отпускане на средства в рамките на наличния бюджет 

на НПС-МДГЕ за провеждане в гр. Варна на Национална научно-приложна конференция на 

тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“. 

Докладва: инж. Г. Франгов 
8. Представители на КИИП в Техническите комитети (ТК) на БИС. 

 Докладва: инж. М. Гергов 

9. Информация за съдебното дело срещу УС на КИИП, заведено до АС-Пловдив по молба от инж. 

Недьо Недев. 

Докладва: инж. М. Гергов 
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10.  Предложение от РР на РК Варна за провеждане на изнесен УС на КИИП на 30.09.2022г. в гр. 

Варна. 

Докладва: инж. С. Милева 
11. Запознаване с решенията на КС от заседанието, проведено на 21.07.2022 г. 

Докладва: инж. Г. Симеонов    

12. Приемане подновена таблица, с отразена промяна на членския внос. 

Докладва: инж. Ст. Кинарев 
13. Разни. 

 Напомняне на председателите на РК и НПС да си пускат отпуски. 

 Информация за писмо от инж. Димитър Куманов 

 Ред за уведомяване по електронна поща на неплатилите членове във връзка с отписването 

им от регистрите на КИИП. 

Гласували:   „За” – 34 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема дневния ред с направените допълнения.  

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 на предложения 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- 

15.07.2022 г. Общият брой на заявленията за вписване в регистрите на КИИП за 

проектантска правоспособност, които в срок са постъпили за разглеждане от КР е 68. 

Общият брой на разгледаните заявления от КР е 68 

От тях:  26 броя за ППП 

     42 броя за ОПП  

Общо предложени на УС за вписване в регистъра на КИИП:  

     24 броя за ППП, включително 2 души за възстановяване  

               41 броя за ОПП, в това число 1 брой за възстановяване и 16 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 22 на брой с решение 

„ДА”. (Приложение 1) 

Гласували:   „За” – 33 

                „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  22 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 
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членство в КИИП, които са 40 на брой с решение „ДА” (Приложение 1). 

Гласували:  „За” – 32 

               „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 40 

на брой с решение „ДА”. 

Инж. Чипев продължи с Таблица 1.3., в която са представени предложенията на КР до 

УС с указания за допълнително представяне на нови документи, особени случаи, както и 

откази за признаване на проектантска правоспособност.  

 Инж. Михаил Красимиров Алексиев, рег. № 33090, кандидатства за ОПП в 

секция ГПГ по част „ГПГ, Вертикално планиране, Трасировъчни проекти и 

планове, Планове за регулация“, РК Сливен. Секция ГПГ в КР предлага 

допълнително да представи диплома за ОКС „бакалавър“.  Остава за допълване. Ще 

бъде изпратено писмо.  

 Инж. Александър Василев Велев, рег. № 43236, РК София-град, 

кандидатства за ППП в секция ТСТС. Секция ТСТС в КР предлага отказ на 

основание чл. 7, ал. 5, т.1 от ЗКАИИП. 

Инж. Чипев представи фактите по случая на инж. Велев. 

Инж. Велев има ОПП от 27.05.2020г. по част „Транспортно планиране и проектиране, 

Конструктивна на транспортните съоръжения, Организация и безопасност на 

движението и ВОБД“. Приложил е копие от диплома за висше образование от УАСГ - 

София от 2016г. с 5 годишен курс на редовно обучение - ОКС  „магистър“ по 

специалност „Транспортно строителство“ с ПК „Строителен инженер“. 

Представил е копие от трудова книжка от „Пътстрой 92“ АД на длъжност „Организатор 

строителство“ от 2004г. с код НКПД 12236004 (кода е за Административни 

ръководители и р-ли в търговски дружества), след 2006г.е преназначен на длъжност 

„Ръководител обект и Р-л ПТО“ до 2019г. ; Представил е Удостоверение от Агенция по 

вписванията, че „Пътстрой 92“ АД с основна дейност строителство, вкл. и проектиране, 

с представител Александър Василев Велев  и съвет на директорите. Представил е списък 

с обекти на фирмата  - на  инженеринг. 

Приложил е и Декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с ППП – инж. 

Илия Бурда, за 1 проект с негово участие - ЛОТ 1 Мездра-Ботевград през  2019 - 2022г. 

Представил е копие от Договор от 18.10.2019г. между ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ 

ЛОТ1“- неперсонифицирано дружество по ЗЗД със съдружници, включващи и 

„Пътстрой 92“ АД, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „Илия БУРДА“ ЕООД, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна. ИНВЕСТИТОР е Агенция „Пътна 

инфраструктура“(АПИ). ИНВЕСТИТОРЪТ (АПИ) е избрал за ВЪЗЛОЖИТЕЛ по 

цитирания Договор „ГЕОПЪТ ЛОТ1“ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на Обществена поръчка с 

предмет „Определяне на изпълнител за актуализация на ТП и строителство на обект 

„Път I-1 (Е-79) ЛОТ 1 Мездра-Ботевград.  Към Договора има споразумение за 

осъществяване на авторски надзор и въвеждане в експлоатация. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
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(„ГЕОПЪТ ЛОТ1“), от своя страна е посочил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ („Илия БУРДА“ ЕООД), 

като подизпълнител в част „Проектиране и авторски надзор“. 

Представил е и копие от Договор от 31.12.2020г. между ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ 

ЛОТ1“- неперсонифицирано дружество по ЗЗД със съдружници включващи и 

„Пътстрой 92“ АД, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „Пътстрой 92“ АД, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна. (ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е партньор в ОБЕДИНЕНИЕ 

„ГЕОПЪТ ЛОТ1“, който е  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ по Договора). 

Представил е също така и копие от Договор за възлагане на управлението на член на 

съвета на директорите на „Пътстрой 92“ АД  от 14.07.2021г. – Александър Василев 

Велев за Изпълнителен директор с код НКПД 11207002. (код за управляващи и 

изпълнителни директори.) 

Представил е копие от Длъжностна характеристика на позицията Изпълнителен 

директор:  

1. Ръководи разработването на плана за развитие на дружеството, изготвя 

бюджети и участва в проекти и оферти за развитието на дружеството. 

2. Ръководи и взима решения за проектните решения и следи и контролира 

дейността по проектирането на обекти в дружеството.(без да има ППП ?) 

3. Осъществява координация между проектанти и инвеститори. 

4. И т.н. други, непроектантски дейности. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ : От изложеното до тук е видно следното: 

 Трудовата книжка отразява период преди придобиване на ОПП от 

кандидата. 

 Кандидатът не е назначен на трудов договор, а на договор за управление. 

 Договорът за управление, дори да отчетем че включва и проектантска 

дейност е от 14.07.2021г. и няма изискващите се от закона две години като 

служител по трудов договор с проектант с ППП.  

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Секция ТСТС в КР счита, че са налице обстоятелства, които 

препятстват вписването на кандидата в регистъра за ППП на КИИП.  КР предлага - 

ОТКАЗ на основание чл.13 от ЗКАИИП, във връзка с чл.7, ал.5, т.1 от ЗКАИИП. 

 

Инж. Чипев предложи да се премине към гласуване отказ на инж. Александър Василев 

Велев. 

Гласували:  „За” – 33 

               „Против” – 0 

Решение: УС отказва вписване на инж. Александър Василев Велев рег. № 43236, 

РК София-град в регистъра на КИИП за ППП, секция ТСТС на основание чл. 13 от 

ЗКАИИП и във връзка с чл. 7 (5), т. 1 на ЗКАИИП. 

 Инж. Георги Тодоров Акбашев, рег. № 36150, РК Стара Загора, кандидатства 

за ППП, секция КСС. Секция КСС в КР предлага допълнително да представи списък с 
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обекти с декларация „Информационно приложение 6“ от проектант с ППП. Остава за 

допълване. Ще бъде изпратено писмо.  

Инж. Чипев премина към Таблица 1.4., в която са отразени предложенията на 

Комисията по регистрите до УС за възстановяване на вписване в регистъра за ОПП и 

ППП. 

 Инж. Станислав Василев Василев, рег. № 10765, секция ГПГ, РК София-град, 

редовно отчетен до 2021 г. включително, кандидатства за възстановяване на ППП. 

Предложението на КР е възстановяване на ППП. 

 Инж. Пламен Светлозаров Еленков, рег. № 43138, секция ОВКХТТГ, РК 

София-град,  редовно отчетен до 2021г. включително, кандидатства за възстановяване 

на ППП. Предложението на КР е възстановяване на ППП. 

 Инж. Екатерина Георгиева Тодорова, рег. № 39040, секция ТСТС, РК Шемен,  

редовно отчетена до 2021г. включително, кандидатства за възстановяване на ОПП. 

Предложението на КР е възстановяване на ОПП. 

Инж. Чипев предложи възстановяването на ПП на гореизброените кандидати да се 

гласува анблок. 

Гласували:  „За” – 32 
               „Против” – 0 

Решение: УС приема възстановяване ППП на инж. Станислав Василев Василев и 

инж. Пламен Светлозаров Еленков от РК София-град и ОПП на инж. Екатерина 

Георгиева Тодорова от РК Шумен. 

Инж. Чипев премина към Таблица 2, в която е отразено предложение на Комисията по 

регистрите до Управителния съвет за вписване на Проектантски бюра в регистрите на 

КИИП. 

В таблицата е включено едно проектантско бюро: 

ЧЕЗ ЕСКО България, рег. № 0434ПБ, специализация-комплексно, РК София-град. 

КР е одобрила вписването на проектантското бюро в регистъра на КИИП. 

Инж. Чипев предложи да се премине към гласуване. 

Гласували:  „За” – 31 
               „Против” – 1 

Решение: УС приема вписване в регистъра на проектантските бюра към КИИП на 

ЧЕЗ ЕСКО България, рег. № 0434ПБ, РК София-град. 

По т. 2 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 19.07.2022 г. 

Постъпили са общо 41 броя кандидатури за ТК  (от тях 7 нови).  
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Съгласно приетото решение на ОС на КИИП на 25.06.2022 г., а именно: „Удължаването 

на правомощията на лицата, упражняващи ТК по част „Конструктивна“ на 

инвестиционните проекти в секции КСС, ВС и ТСТС да става служебно след подаване 

на заявление от лицето по досегашния ред, без да се обсъжда от ЦКТК. ЦКТК да 

разглежда само документите на новите кандидати“, в Таблица 1 са отразени 

постъпилите кандидатури за служебно утвърждаване от Управителния съвет 

(Приложение 2). 

За един кандидат за продължаване на ТК по част „Конструктивна“ от РК Габрово инж. 

Рачо Димитров Костадинов се установи, че не е подновявал техническия си контрол от 

2017 г. ЦКТК прие, да се отложи кандидатурата му и съгласно изискванията на чл. 13, 

ал. 5 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в 

КИИП,  да му се изиска да подаде заявление-Образец № 4, придружено със съответните 

изискуеми документи.  

Инж. Гешанов предложи да се гласува анблок Таблица 1. 

Гласували:  „За” – 31 

              „Против” – 0 

Решение: УС приема Таблица 1, в която са отразени постъпилите кандидатури за 

продължаване на ТК за служебно утвърждаване от Управителния съвет - 33 на 

брой, съгласно протокол № ТК-07/19.07.2022. 

В Таблица 2 са отразени предложенията на ЦКТК, без забележки, до Управителния 

съвет за вписване в регистъра за Технически контрол на новите кандидати. Те са 

четирима от общо 7 кандидатури. (Приложение2)  

Премина се към гласуване анблок на Таблица 2. 

Гласували:  „За” – 31 

              „Против” – 0 

Решение: УС приема Таблица 2, в която са отразени предложенията на ЦКТК, без 

забележки, до Управителния съвет за вписване в регистъра за Технически контрол 

на новите кандидати – 4 на брой, съгласно протокол № ТК-07/19.07.2022. 

Инж. Гешанов премина към Таблица 3, в която са включени предложенията на ЦКТК до 

Управителния съвет за допълване, отлагане и доизясняване на документи, както и 

откази. 

 Инж. Рачо Димитров Костадинов, който беше докладван по-горе. 

 Инж. Ивайло Михайлов Перкович, нов кандидат за ТК по част 

„Конструктивна“ от РК Варна. ЦКТК предлага отлагане вписването му в регистъра 

за ТК със забележката:  

1. Да допълни списъка-декларация  с изготвени конструктивни проекти с година на 

проектиране.    

2. Да допълни списъка с обекти изцяло проектирани от кандидата. В него фигурират 

такива като: смяна на предназначение; временен преместваем обект; основен ремонт на 

силози; пристройка на навес и др.  
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 Инж. Никола Иванов Бочуков,  нов кандидат за ТК по част „Конструктивна“ 

от РК София-област. Прехвърлил се е от РК Пловдив. Документите са му разглеждани 

веднъж от ЦКТК на 17.05.2022 г. и има отказ за вписването му в регистъра за ТК на 

основание чл. 11, т. 2 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП, който е потвърден от УС на 27.05.2022 г.   

След като са обсъдили подадените документи, членовете на Комисията единодушно са 

приели отлагане вписването на инж. Бочуков в регистъра за ТК като отправят писмена 

покана до кандидата да присъства на следващото заседание на ЦКТК и представи пред 

Комисията 2 проекта от списъка-декларация с изготвени конструктивни проекти: № 8 

„Хотел Зорница“, проектиран 2018 г. и един по негово усмотрение.  

 Инж. Иван Александров Стоянов, нов кандидат за ТК по част 

„Конструктивна“ от РК София-град. ЦКТК предлага отлагане вписването му в 

регистъра за ТК, със забележката да представи допълнително доказателства (копие от 

трудова или осигурителна книжка) за проектантски стаж за периода 2010 - 2012 г. 

Инж. Гергов предложи да се гласува анблок Таблица 3 като на всекиго от колегите ще се 

изпрати писмо. 

Гласували:  „За” – 30 

              „Против” – 1 

Решение: УС приема Таблица 3, в която са включени предложенията на ЦКТК до 

Управителния съвет за отлагане - 4 на брой кандидатури, съгласно протокол № 

ТК-07/19.07.2022г. 

Инж. Гешанов продължи като информира УС, че инж. Терзиев е внесъл в ЦКТК 

предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП, съобразно приетите решения от ОС на КИИП, 

проведено на 25.06.2022 г. 

Инж. Терзиев е предложил да се възстановят старите текстове в Наредбата, които бяха 

променени във връзка с въвеждането на такса за разглеждане на документи и която 

такса беше отменена от ОС на КИИП. Предложил е също текст, с който да се 

регламентира какви необходими технически данни да съдържат включените в списъка 

обекти по чл.12., ал.4, т.3 от Наредба № 2. 

На заседанието на Комисията допълнително се е коментирала темата, свързана с 

професионална застраховка на ТК за І и ІІ категория на строежите.  

Инж. Гешанов обясни, че в тази връзка членовете на ЦКТК са му възложили да внесе 

предложение пред УС и ЦР на КИИП да се инициират разговори със застрахователите 

за промяна на нормативната им уредба в тази насока. 

Инж. Гергов отговори, че в дневния ред на днешното заседание има точка за промяна на 

Наредба № 2, където ще се дискутира този въпрос. Предложението, относно текста за 

техническите данни на обектите, е препратено на председателите на трите секции КСС, 

ТСТС и ВС за обсъждане и одобрение. 

По отношение на въпроса за професионалната застраховка на ТК за І и ІІ категория на 

строежите, инж. Гергов обясни, че в КИИП има предложена оферта от застраховател, 
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която ще се публикува на сайта. Той добави, че позовавайки се на чл. 171 от ЗУТ няма 

да има проблем при застраховането и за високите категории. 

Инж. Драгов и инж. Янко Радев обърнаха внимание, че в Наредбата за застраховането не 

фигурира застрахователна сума за лице, упражняващо технически контрол за І и ІІ 

категория на строежите. 

Инж. Кинарев изказа мнение, че при договорите със застрахователните компании този 

въпрос може да се изясни конкретно. 

Инж. Гергов се ангажира да направи писмено предложение за актуализация на Наредба 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.  

 По т. 3 от дневния ред: Предложение за преразглеждане решение на УС на КИИП от 

28.04.2022 г., относно оправомощаване на инж. Васил Колев Тотев с ППП по част 

Пожарна безопасност и ППП по част ВиК. 

Инж. Велева докладва, че мотивите за включване на тази точка в дневния ред са 

отстраняване на допусната техническа грешка при оправомощаването на инж. Тотев с 

ОПП още през 2013 г. 

Той е завършил през 1991 г. Висш институт „Георги Димитров“ към МВР с две 

специалности: основна – „Противопожарна техника и безопасност“ и втора – 

„Строителен инженер по Водоснабдяване и канализация“. 

През 2013 г. е оправомощен с ОПП по две части на проекта: Интердисциплинарна част 

Пожарна безопасност и част Водоснабдяване и канализация, конструктивна на ВК 

системи. И двете части са му дадени на база ОКС „магистър“, ПК „Строителен инженер 

по Водоснабдяване и канализация“ т.е. не е отчетена основната му специалност 

„Противопожарна техника и безопасност“. 

Инж. Велева предлага да се преразгледа решението на УС от 28.04.2022 г., за да се 

изправи тази техническа грешка, каквото е и желанието на инж. Тотев и предлага 

следния текст за решение: УС приема вписване на инж. Васил Колев Тотев, рег. № 

16210, РК Варна в регистъра на проектантите с ППП по: 

- Част: Интердисциплинарна част пожарна безопасност, изпълнена съгласно ЗУТ и 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и 

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № Із 1971 за СТПНОБП. Пожарна 

безопасност – техническа записка и графични материали. Схеми и ситуационни 

планове. 

- Част: Водоснабдяване и канализация – сградни инсталации. 

Инж. Гергов поясни, че е разговарял по телефона с инж. Тотев и му е предложил частта 

„Водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения“, с което той 

се е съгласил. 

След съгласуване на частта с инж. Велева, която потвърди, че смисълът е същият се 

премина към гласуване. 

Гласували:  „За” – 32 

              „Против” – 0 
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Решение: УС приема отстраняване на технически грешки в удостоверенията за 

ППП по ПБ и по ВиК на Васил Колев Тотев, рег. № 16210, РК Варна. Изписва се:  

За ПБ - Техническа записка и графични материали. Схеми и ситуационни планове                  

За ВиК - Водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения. 

По т. 4 от дневния ред: Предложение за промяна на Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП в съответствие с прието 

решение от ОС на КИИП, 25.06.2022 г. (отпадане таксата за разглеждане на 

документи). 

Инж. Гергов предложи да отпаднат приетите изменения в Наредбата, свързани с 

приетите такси за разглеждане на документи т. е. да си останат старите текстове. 

Инж. Чипев цитира стария текст на чл. 8, ал. 2, т. 6 на Наредба № 2, а именно: Когато 

на един кандидат за член на КИИП, с решение на УС е отказано членство и вписване в 

регистрите за проектантска правоспособност (ПП), той не заплаща годишен членски 

внос, но встъпителната му членска вноска не се възстановява.   

Според инж. Чипев този текст не е коректен. Той предлага текстът „но встъпителната 

му членска вноска не се възстановява“ да отпадне.    

След разискването, в което се включиха инж. Кинарев, инж. Франгов и инж. Кабасанов, 

инж. Гергов заяви, че след като този казус се обсъди с юридическия консултант на 

КИИП, предложението на инж. Чипев ще се внесе за разглеждане на следващото 

заседание на УС. 

Инж. Гергов предложи сега да се гласува само отпадане на въведените промени в 

Наредба № 2, свързани с таксите за разглеждане на документи. 

Гласували:   „За” – 31 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 1 

Решение: УС приема промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност 

на инженерите, регистрирани в КИИП - да отпаднат текстовете, свързани с 

таксите за разглеждане на документи. 

 

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение, относно събраните такси за 

разглеждане на документи до 25.06.2022 г. включително. 

Мнението на инж. Гергов е, че тези суми трябва да се възстановят на кандидатите. 

Според инж. Велева тези пари не би трябвало да се връщат. 

Инж. Жекова, инж. Кабасанов, инж. Милева, инж. Опърлаков, инж. Лишковски 

подкрепиха инж. Велева. 

Премина се към гласуване: 

Събрани пари от такса за разглеждане на документи: 

А) Не се връщат на кандидатите:  „За” – 25 

В) Връщат се на кандидатите:        „За” –   7 
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Решение: УС приема събраните пари от такси за разглеждане на документи да не 

се връщат на кандидатите.  
 

По т. 6 от дневния ред: Утвърждаване на предложение за промяна на 

Квалификационна характеристика на НПС ОВКХТТГ към КИИП. 

Инж. Гергов даде думата на инж. Толев. 

Инж. Толев: Предложението за промяна на Квалификационната характеристика на НПС 

ОВКХТТГ е прието на ОС на секцията. Промяната се изразява в следното: 

- Минималните изисквания към хорариума (часове) са променени в съответствие с  

Наредба за държавните изисквания на придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната 

професия „Инженер в инвестиционното проектиране и на Наредба за държавните 

изисквания на придобиване на висше образование на образователно-квалификационна 

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

инвестиционното проектиране“, приети с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. и допълнени с 

ПМС № 183 от 21.08.2017 г. 

- Допуска се да не се дава проектантска правоспособност по всички части: 

„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника топло- и газоснабдяване“ и 

„Енергийна ефективност“ (съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност 

на сгради) в зависимост от изучаваните специализиращи дисциплини. 

Инж. Гергов уточни, че квалификационната характеристика на НПС ОВКХТТГ, с 

изрично указаните промени, ще се публикува на сайта на КИИП. 

Инж. Велинов предложи малка корекция в направеното предложение за промяна: в т. 1 

от изискванията към кандидата с ОКС „бакалавър“ да се уточни номера на цитираното 

професионално направление, за да се избегне двусмислие. 

Инж. Гергов съобщи, че професионалното направление е 5.4. и ще бъде отразено. 

Премина се към гласуване. 

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 1 

Решение: УС утвърждава квалификационната характеристика на НПС ОВКХТТГ 

с направените изменения и допълнения. 

 

По т. 7 от дневния ред: Приемане предложение от НПС МДГЕ за отпускане на 

средства в рамките на наличния бюджет на НПС-МДГЕ за провеждане в гр. Варна на 

Национална научно-приложна конференция на тема: „АКТИВНОСТ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“. 

До всички членове на УС предварително е изпратено предложението на инж. Франгов. 

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 
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Решение: УС утвърждава предварителната план-сметка на НПС МДГЕ за разходи 

по провеждане на Национална научно-приложна конференция. 

Инж. Франгов благодари на УС за подкрепата и на инж. Милева за желанието й да 

участва като съорганизатор на конференцията и отправи покана към колегите от 

другите секции, за които темата представлява интерес, да се включат в конференцията. 

Инж. Франгов се обърна с молба към председателите на регионални колегии да 

подпомогнат мероприятието като поемат разходите за командировка на своите членове, 

изявили желание да участват в конференцията. 

По т. 8 от дневния ред: Представители на КИИП в Техническите комитети (ТК) на 

БИС. 

Инж. Гергов съобщи, че е подготвил таблица с представители на КИИП в ТК на БИС, 

след съгласуване с председателите на НПС. Негово конкретно предложение е в ТК 101 

като представител на КИИП да се впише инж. Любомир Илиев като най-активен и 

полезен в областта на BIM технологиите. 

Инж. Кинарев се изказа, че до този момент в ТК 101 представител е била инж. Мария 

Стефанова, която е участвала в превеждането на два стандарта и държи тя да продължи 

да участва в ТК 101. 

Инж. Гергов допълни таблицата с името на инж. Стефанова в ТК 101 „Устойчиво 

строителство“. 

Премина се към гласуване на таблицата с направеното допълнение. 

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема предложените представители на КИИП в Техническите 

комитети (ТК) на БИС с направеното допълнение. 

 

По т. 9 от дневния ред: Информация за съдебното дело срещу УС на КИИП, заведено 

до АС-Пловдив по молба от инж. Недьо Недев. 

Инж. Гергов информира, че съдебното дело, заведено от адвоката на инж. Недев е 

срещу членовете на УС за налагане на наказание за неизпълнение на задължение, 

произтичащо от съдебно решение. АС Пловдив изисква обяснение от всеки член на УС 

като физическо лице. 

Инж. Кинарев предложи, ако на кандидатът се дадат всички части съгласно 

абревиатурата ОВКХТТГ, то в удостоверението изрично да се запише, че е съгласно 

решение на съда. 

Инж. Франгов подкрепи инж. Кинарев. 

Инж. Чипев обърна внимание, че Университетът, който е завършил инж. Недев, има 

отделни магистратури: „Енергийна ефективност“; „Хладилна и климатична техника“; 

„Енергиен мениджмънт“. Инж. Недев е завършил само една от тях - „Топлотехника“. 
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Инж. Кинарев: В удостоверението не се вписва секцията, а частта от проекта. Бихме 

могли да поискаме от съда тълкуване на решението му. 

Инж. Толев и инж. Кабасанов считат, че УС е изпълнил решението на съда и инж. 

Недев е вписан в секция ОВКХТТГ. 

Инж. Атанасов предложи всеки член на УС да подпише обяснение до съда и ако 

решението не е удовлетворително ще бъде обжалвано. 

Инж. Янко Радев: При приемане на решението УС е следвал преди всичко обществения 

интерес. 

Инж. Кинарев предложи да се гласува следният текст: Членовете на УС считат, че са 

изпълнили решението на съда и ще отговорят писмено на АС Пловдив до 05.08.2022 г. 

Гласували:   „За” – 29 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 3 

Решение: Членовете на УС приемат, че са изпълнени решенията на АС-Пловдив, 

за което съда ще бъде писмено уведомен до 05.08.2022 г. (крайна дата на клеймото 

за изпращане). 

 

По т. 10 от дневния ред: Предложение от РР на РК Варна за провеждане на изнесен 

УС на КИИП на 30.09.2022г. в гр. Варна. 

Инж. Гергов даде думата на инж. Милева. 

Инж. Милева съобщи, че на 25.11.2021 г. са се навършили 10 години от официалното 

откриване на офиса на РК Варна. Поради действащите ограничителни мерки в страната 

по това време, тържественото мероприятие не е било проведено. По този повод инж. 

Милева отправя покана заседанието на УС през м. септември да се проведе в 

конферентната зала на РК Варна. 

Гласували:   „За” – 34 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 0 

Решение: УС приема провеждането на изнесен УС на 30.09.2022 г. в гр. Варна. 

 

По т. 11 от дневния ред: Запознаване с решенията на КС от заседанието, проведено 

на 21.07.2022г. 

Поради възникнал технически проблем с включването на инж. Симеонов, инж. Гергов 

докладва решенията на КС от заседанието, проведено на 21.07.2022 г. 

На заседанието са разгледани получени жалби от инж. Деница Видева Йовчева, инж. 

Детелин Валентинов Христов и инж. Недьо Недев. 

КС е приел следните решения: 

 КС потвърждава решението на УС на КИИП от 27.05.2022 г. за отказ за вписване 

на инж. Деница Видева Йовчева в регистъра на КИИП за ОПП, секция 

„Технологии“. 
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 КС потвърждава решението на УС на КИИП от 28.01.2022 г. за 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. 

 КС отлага разглеждането на жалбата на инж. Недьо Недев като прие единодушно 

да му се напише писмо да представи доказателства кога се е получило 

уведомителното писмо за решението на УС, за да се прецени дали жалбата е 

представена в срок.   

 

По т. 12 от дневния ред: Приемане подновена таблица, с отразена промяна на 

членския внос. 

Инж. Кинарев е подготвил и представи таблица за промяната на членския внос за 2023г. 

в съответствие с приетото решение на ОС на КИИП, 25.06.2022 г. 

Инж. Гергов предложи УС да приеме таблицата. 

Гласували:   „За” – 32 

                „Против” – 0 

   „Въздържали се” – 1 

Решение: УС приема таблицата с промените в членския внос след ОС на КИИП, 

25.06.2022 г. 

Такса регистрация БЧ - 150 лв. 

Възстановителен членски внос – 150 лв. 

Членски внос за ТК – 150 лв. 

Членски внос ОПП – 150 лв. 

Членски внос ППП – 150 лв. 

Членски внос 2 ОПП – 150 лв. 

Членски внос 2 ППП – 150 лв. 

Замразено членство – 30 лв.  

Встъпителен чл. внос – 150 лв. 
 

По т. 13 от дневния ред: Разни. 

 Инж. Гергов напомни на председателите на РК и НПС да си заявяват платените 

отпуски. 

 Информация за писмо от инж. Димитър Куманов – инж. Гергов съобщи, че 

писмото е във връзка с приетия в Комисията по регионална политика на Парламента за 

първо гласуване в зала ЗИД на ЗОП, чрез който се ограничава така наречения пълен 

инженеринг за строежи, изпълнявани по ЗОП. 

В писмото си инж. Куманов критикува изказването на инж. Младен Шишков, член на 

КИИП и депутат от ГЕРБ, в подкрепа на инженеринга и предлага на КИИП да обмисли, 

дали да не освободи от членство в КИИП инж. Шишков. 

Мнението на инж. Гергов е, че това предложение е доста емоционално, но счита, че 

юридически е некоректно УС да се занимава с депутат, който е в позицията да изразява 

собствено мнение и вероятно и мнението на парламентарната група.  
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Преобладаващото мнение на членовете на КИИП не съвпада с изразеното такова от инж. 

Шишков. 

Инж. Александров подкрепи инж. Гергов, но допълни, че на ОС на РК Пловдив инж. 

Шишков се е изказал против инженеринга. 

Инж. Атанасов съобщи, че на първо четене законопроектът за обществените поръчки е 

бил отхвърлен. Той е изслушал изказването на инж. Шишков, чието мнение е по-

различно от това на повечето членове на КИИП. Във всяка една от предложените от 

КИИП точки за промяна инж. Шишков е намерил недостатъци, които трябва да бъдат 

отстранени т.е. заема по-балансирана позиция. 

Инж. Атанасов припомни за оказваната през годините помощ, от страна на инж. 

Шишков като народен представител, с контакти и съдействие при организиране на 

срещи между КИИП и държавни институции. 

Инж. Чипев информира, че с изказването си в Комисията по регионална политика той е 

защитил позицията на КИИП против инженеринга като е подчертал, че трябва да има 

диференциран подход при прилагането на инженеринга в ОП.  

 Ред за уведомяване по електронна поща на неплатилите членове във връзка с 

отписването им от регистрите на КИИП. 

Инж. Гергов съобщи, че по смисъла на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги електронните писма съставляват еквивалент на писмена 

кореспонденция и адресатът се счита за уведомен, но трябва да се е съгласил да получи 

изявлението в електронна форма. В случая с членовете на КИИП, за вписването им в 

регистрите за ОПП и ППП се изисква попълване на заявление, в което има графа 

„електронна поща“. Това е недвусмислено обстоятелство, че изпращането на съобщение 

на този адрес ще се счита за редовно връчване на документ на лицето. 

Инж. Кинарев потвърди, че ежегодно проектантите актуализират информацията за 

контакт с тях. Всеки, който е представил електронна поща означава, че е съгласен да 

контактува с КИИП чрез нея.  

Стигна се до извода, че на посочените от членовете на КИИП електронни адреси, могат 

да се изпращат съобщения, подписани с електронен подпис, което е достатъчно да се 

считат за редовно връчени. 

 Инж. Атанасов информира, че по програма на МОН за училищата и детските 

градини, условието да се финансира проект е задължително той да е на инженеринг. На 

среща в МОН, на която са присъствали той и инж. Чипев като представители на КИИП, 

Зам.-министърът на МОН, Зам.-министърът на финансите Андрей Цеков, който отговаря 

за Агенцията за ОП и ЗОП, арх. Владимир Милков – Председател на УС на КАБ, 

Валентин Николов – Изпълнителен директор на КСБ.  

Инж. Атанасов и инж. Чипев са защитили позицията на КИИП против инженеринга. 

Направили са предложение да се пускат едновременно в една поръчка проектирането и 

строителството, с две обособени позиции като проектантите (архитект и инженер) ще 

могат да упражняват независимия авторски надзор. Усилията са насочени в тази 

програма да се премахне инженеринга като задължително условие. 
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По темата се изказаха инж. Чипев и инж. Кинарев. 

 Инж. Парлъкова заяви, че ще подаде информация за колега-геодезист, който се 

рекламира в интернет пространството като проектант на пътища.  

 Инж. Кинарев постави въпрос за признаване, от страна на КАБ, на проектантски 

стаж от ОПП към ППП само ако е удостоверен от регистрирано в КАБ проектантско 

бюро. В КИИП има регистрирани проектантски бюра с комплексна специализация, 

където работят и архитекти. При опита тези бюра да се регистрират и в КАБ се оказва, 

че архитектурният правилник допуска регистрация на проектантски бюра само, ако 

собственикът на бюрото е архитект. 

Инж. Гергов пое ангажимент да проведе разговор с КАБ за уеднаквяване на критериите. 

В заключение на днешното заседание се приеха следните 

 

решения: 

1. УС приема дневния ред с направените допълнения. 

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  22 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 40 на брой с 

решение „ДА”. 

4. УС отказва вписване на инж. Александър Василев Велев рег. № 43236, РК София-

град в регистъра на КИИП за ППП, секция ТСТС на основание чл. 13 от ЗКАИИП и във 

връзка с чл. 7 (5), т. 1 на ЗКАИИП. 

5. УС приема възстановяване ППП на инж. Станислав Василев Василев и инж. 

Пламен Светлозаров Еленков от РК София-град и ОПП на инж. Екатерина Георгиева 

Тодорова от РК Шумен. 

6. УС приема вписване в регистъра на проектантските бюра към КИИП на ЧЕЗ 

ЕСКО България, рег. № 0434ПБ, РК София-град. 

7. УС приема Таблица 1, в която са отразени постъпилите кандидатури за 

продължаване на ТК за служебно утвърждаване от Управителния съвет - 33 на брой, 

съгласно протокол № ТК-07/19.07.2022. 

8. УС приема Таблица 2, в която са отразени предложенията на ЦКТК, без 

забележки, до Управителния съвет за вписване в регистъра за Технически контрол на 

новите кандидати – 4 на брой, съгласно протокол № ТК-07/19.07.2022. 

9. УС приема Таблица 3, в която са включени предложенията на ЦКТК до 

Управителния съвет за отлагане - 4 на брой, съгласно протокол № ТК-07/19.07.2022г. 

10. УС приема отстраняване на технически грешки в удостоверенията за ППП по ПБ 

и по ВиК на Васил Колев Тотев, рег. № 16210, РК Варна. Изписва се:  

За ПБ - Техническа записка и графични материали. Схеми и ситуационни планове                  

За ВиК - Водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения. 



Протокол на УС на КИИП № 196 / 29.07.2022 г. 

 

18 

11. УС приема промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП - да отпаднат текстовете, свързани с таксите за 

разглеждане на документи 

12. УС приема събраните пари от такси за разглеждане на документи да не се връщат 

на кандидатите. 

13. УС утвърждава квалификационната характеристика на НПС ОВКХТТГ с 

направените изменения и допълнения. 

14. УС утвърждава предварителната план-сметка на НПС МДГЕ за разходи по 

провеждане на Национална научно-приложна конференция. 

15. УС приема предложените представители на КИИП в Техническите комитети (ТК) 

на БИС с направеното допълнение. 

16. Членовете на УС приемат, че са изпълнени решенията на АС-Пловдив, за което 

съда ще бъде писмено уведомен до 05.08.2022 г. (крайна дата на клеймото за 

изпращане). 

17. УС приема провеждането на изнесен УС на 30.09.2022 г. в гр. Варна. 

18. УС приема таблицата с промените в членския внос след ОС на КИИП, 

25.06.2022г.: 

Такса регистрация БЧ - 150 лв. 

Възстановителен членски внос – 150 лв. 

Членски внос за ТК – 150 лв. 

Членски внос ОПП – 150 лв. 

Членски внос ППП – 150 лв. 

Членски внос 2 ОПП – 150 лв. 

Членски внос 2 ППП – 150 лв. 

Замразено членство – 30 лв.  

Встъпителен чл. внос – 150 лв. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Гергов закри заседанието на УС в 15:00 часа. 

 

 

 

 

Председател на УС на КИИП   /п/           Изготвил протокола     /п/ 

инж. Марин Гергов                                                     инж. Маринела Цветкова 
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Приложение 1 

 

Таблица 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рег.№ Име 

О

К

С 

Секция Част РК ПП 

Ре

ше

ние 

1.  
16173 

Даниела Михайлова 

Крамарска 
м ТСТС ТСТС Варна ППП Да 

2.  16426 Павлета Николова Унджиева м ТСТС ТСТС Варна ППП Да 

3.  16434 Стоян Петров Андреев м ГПГ ГПГ Варна ППП Да 

4.  24048 Илиян Димитров Джобов  м МДГЕ МТ ОД Ловеч ППП Да 

5.  31073 Делян Цанков Настев м КСС КСС Русе ППП Да 

6.  31076 Боян Евгениев Маринов м ЕАСТ ЕАСТ Русе ППП Да 

7.  32002 Андрей Николов Андреев м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Силистра ППП Да 

8.  34069 Емил Росенов Димитров м ТЕХ Т-01 Смолян ППП Да 

9.  13582 Петър Иванов Първов м ОВКХТТГ ОВКХТТГ София град ППП Да 

10.  31093 Петромира Яворова Янакиева м КСС КСС София град ППП Да 

11.  42590 Шенер Али Ахмед м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

12.  43174 
Николай Радославов 

Арнаудов 
м КСС КСС София град ППП Да 

13.  43175 
Александър Веженов 

Владимиров 
м КСС КСС София град ППП Да 

14.  43212 
Екатерина Христова 

Кирилова-Борисова 
м ГПГ ГПГ София град ППП Да 

15.  43501 Ива Васкова Петкова м КСС КСС София град ППП Да 

16.  43506 
Валентин Драгомиров 

Веселинов 
м 

ВС ВиК София град ППП 
Да 

17.  43508 Диана Веселинова Стойчева м ВС ВиК София град ППП Да 

18.  43511 Антония Емилова Панова м ЕАСТ ЕАСТ София град ППП Да 

19.  35048 Жива Костова Стаменова м КСС КСС София област ППП Да 

20.  35150 Емил Живков Стаменов м ТСТС ТСТС София област ППП Да 

21.  35244 Димитър Йорданов Гошев м КСС КСС София област ППП Да 

22.  39107 Стоян Станиславов Стоянов 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.  14157 
Александрина Николаева 

Айкова 
м ВС ХМС Благоевград ОПП Да 

2.  15321 Георги Кирчев Георгиев м ВС ВиК Бургас ОПП Да 

3.  16488 Радина Красимирова Стоянова м ГПГ ГПГ Варна ОПП Да 

4.  16489 Виктор Тинков Коцев м КСС КСС Варна ОПП Да 

5.  16490 Боян Емилов Боев м ВС ВиК Варна ОПП Да 

6.  17153 Паскал Пламенов Николов м ЕАСТ ЕАСТ Велико Търново ОПП Да 

7.  19070 Ирена Георгиева Христова м ЕАСТ ЕАСТ Враца ОПП Да 

8.  26134 Димитър Георгиев Ташков м ЕАСТ ЕАСТ Пазарджик ОПП Да 

9.  29469 Станислав Николаев Николов м ГПГ ГПГ Пловдив ОПП Да 

10.  31118 Йордан Красимиров Пенев м ОВКХТТГ ОВКХТТГ Русе ОПП Да 

11.  33089 Михаил Георгиев Михнев м ЕАСТ ЕАСТ Сливен ОПП Да 

12.  34098 Атанас Иванов Йовков м ЕАСТ ЕАСТ Смолян ОПП Да 

13.  34099 Катерина Иванова Милушева м ТСТС ТСТС Смолян ОПП Да 

14.  10272 Ангелина Гергинова Атанасова м ГПГ ГПГ София град ОПП Да 

15.  43236 Александър Василев Велев м ВС ВС-ПБ София град ОПП Да 

16.  43502 Георги Георгиев Славов м ВС ВС-ПБ София град ОПП Да 

17.  43503 Елизар Мариянов Запрянов м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

18.  43504 Диян Христов Георгиев м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

19.  43505 Христо Николаев Дормишев м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

20.  43507 
Николай Владимиров 

Димитров 
м ТСТС ТСТС София град ОПП Да 

21.  43509 Силвия Стоянова Златанова м ВС ВС-ПБ София град ОПП Да 

22.  43510 Елица Тодорова Цонева м ВС ВС-ПБ София град ОПП Да 

23.  43512 Божидар Данчев Златанов м ЕАСТ ЕАСТ София град ОПП Да 

24.  43513 Красимира Денчева Петкова м КСС КСС София град ОПП Да 

25.  02360БЧ Петър Марков Марков м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

26.  02361БЧ Едоард Григоров Веселинов м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

27.  02362БЧ Стоян Иванов Радков м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

28.  02363БЧ Росен Иванов Тотин м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

29.  02364БЧ Стефан Георгиев Станчев м ЕАСТ ЕАСТ ЦУ ОПП Да 

30.  02365БЧ Ирка Димитрова Владева м ГПГ ГПГ ЦУ ОПП Да 

31.  02366БЧ Ванеса Златанова Рогачева м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

32.  02367БЧ Пламен Димитров Найденов м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

33.  02368БЧ Диляна Руменова Градишка м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

34.  02369БЧ Любка Илиева Маркова м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

35.  02370БЧ Християн Владимиров Бибов м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

36.  02371БЧ Благовест Петков Политов м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

37.  02371БЧ Благовест Петков Политов б ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

38.  02372БЧ Цветозара Бориславова Петкова м КСС КСС ЦУ ОПП Да 

39.  02373БЧ 
Теодора Христова Славчева-

Семерджиева 
м ТСТС ТСТС ЦУ ОПП Да 

40.  02374БЧ Георги Николаев Христов м КСС КСС ЦУ ОПП Да 
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Приложение 2 

 

           Таблица 1 

 

№ по 

ред 

№ по 

ППП 
Име, презиме, фамилия 

№ по 

рег. на 

ТК 

Част РК 

1 03752 Янчо Зафиров Славов 0238 КСС Бс 

2 05175 Марияна Георгиева Петрова-Андонова 0462 КСС Ва 

3 05078 Иван Петров Пецински 0469 КСС Ва 

4 05098 Петранка Койчева Маринова 0474 КСС Ва 

5 05207 Пламен Христов Христов 0475 КСС Ва 

6 05332 Красимир Драганов Димитров 1000 ТС Ва 

7 05056 Красимир Маринов Маринов 1010 ТС Ва 

8 05060 Любомир Димитров Събев 1245 КСС Ва 

9 05674 Валентина Иванова Куртева 0544 КСС Вд 

10 05672 Шели Майер Владева 0604 КСС Вд 

11 05969 Георги Александров Геров 0701 КСС Пз 

12 04616 Константин Николов Костадинов 0253 КСС Сл 

13 00058 Георги Йорданов Кордов 0003 КСС Сф-гр 

14 01091 Николай Любомиров Дерелиев 0128 КСС Сф-гр 

15 01988 Валентина Стоянова Стоянова 0133 КСС Сф-гр 

16 00170 Николай Георгиев Ковачев 0339 КСС Сф-гр 

17 00309 Катя Христова Матеева 0344 КСС Сф-гр 

18 01258 Любен Георгиев Илиев 0361 КСС Сф-гр 

19 06036 Пеню Недялков Чернев 0431 КСС Сф-гр 

20 00852 Йордан Христов Йорданов 0450 КСС Сф-гр 

21 00369 Таня Петрова Николова 0488 КСС Сф-гр 

22 06274 Росица Христова Тодорова 0522 КСС Сф-гр 

23 00479 Вълко Каменов Вълков 0529 КСС Сф-гр 

24 06212 Ганчо Александров Колев 1228 КСС Сф-гр 

25 01070 Велислав Петров Михов 1235 КСС Сф-гр 

26 01084 Пламен Йорданов Петков 1240 КСС Сф-гр 

27 09789 Петранка Неделчева Фетваджиева 1243 КСС Сф-гр 

28 00869 Вера Василева Василева 1255 КСС Сф-гр 

29 10226 Александър Лазаров Мишев 1364 КСС Сф-гр 

30 05663 Георги Йорданов Гурев 1366 КСС Сф-гр 

31 10321 Петя Емилова Дилова 1533 ХТС Сф-гр 

32 06133 Светла Цветанова Спасова 0534 КСС Сф-обл 

33 04317 Снежанка Цонева Пенчева 0321 КСС Шн 
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          Таблица 2 

 

№ по 

ред 

№ по 

ППП 
Име, презиме, фамилия 

№ по 

рег. на 

ТК 

Част РК Решение 

1 05367 Светла Веселинова Евтимова-Кърлиева 1478 КСС Ва да 

2 00507 Николай Кирилов Попов 1541 ХТС Сф-гр да 

3 00735 Виолета Стефанова Цановска 1542 ХТС Сф-гр да 

4 03408 Васил Георгиев Василев 1479 КСС Мн да 

 


