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Временна инструкция  
 

за работа на ЦКТК и РКТК при вписване в регистрите на  лицата упражняващи технически 
контрол по част конструктивна на инвестиционните  проекти в КИИП  

от НПС - КСС, НПС - ТСТС и НПС – ВС 

Приета на заседание на УС на 24.02.2017 г. 

 

       I. Общи условия на инструкцията 

1. Физическите лица упражняващи технически контрол по част конструктивна на 
инвестиционните проекти са членове на КИИП, регистрирани с ППП и придобита 
образователно-квалификационна степен „магистър-инженер“ по съответната 
специалност като първо или следващо висше образование. Притежаваната 
квалификационна степен „магистър-инженер“ да е придобита при едностепенно 
обучение, както и при двустепенно обучение, при което придобитата 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ да е от същата или сродна 
специалност. 

2. Физическите лица упражняващи технически контрол по част конструктивна на 
инвестиционните проекти са с най-малко десет години трудов стаж в 
инвестиционното проектиране, като членове на КИИП с ППП, от които три през 
последните пет непосредствено преди момента на оправомощаване. Стажът се 
доказва с удостоверения, списък-декларация, списък с проекти, регистрирани 
договори, а при подновяване – списък с проекти на които е бил проектант или ТК. 
 
II. Условия за кандидатстване 
 

3. Кандидатите за вписване в регистрите на лицата упражняващи технически 
контрол по част конструктивна са задължени да декларират, че  не са допускали и 
извършвали нарушения на действащите нормативни документи в проектирането и 
в дейността си като технически контрол за последния петгодишен период. 

4. Не се допуска вписване в регистрите на лицата упражняващи технически контрол 
по част конструктивна, които са осъждани за дейности, свързани с проектиране и 
оценяване на проекти. 

5. Не се допуска вписване в регистрите на лицата упражняващи технически контрол 
по част конструктивна, които са собственици или служители във фирми, 
извършващи дейности „строителство”, „строително предприемачество” или 
„търговия с недвижими имоти”. 

6. Не се допуска вписване в регистрите на лицата упражняващи технически контрол 
по част конструктивна, които са служители в органи на администрации със 
съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни и други регулаторни 
правомощия. 
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    III. Необходими документи за кандидатстване 

7. За вписване в регистъра на КИИП физическите лица подават Заявление - 
Образец №4, чрез РК на КИИП,  в която членуват към момента на подаване на 
заявлението (без лицата – чуждестранни граждани).  

Заявлението /Образец №4/ се придружава от следните документи: 

1)  Свидетелство за съдимост. 

2)  Документ за доказване на проектантски стаж в съответствие с чл. 5, ал. 3, т. 1 
от Наредбата за ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 
ИНЖЕНЕРИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В КИИП 

3)  Анкетна карта за доказване на проектантска практика в областта на 
инвестиционното проектиране, в това число списък - декларация за изготвени 
конструктивни проекти 

4)  Допълнителни доказателства за проектантска практика с ППП, като препоръки, 
референции от лица, упражняващи ТК, рецензенти на проектите изработени от 
лицето кандидат. 

5) Декларации, че за кандидата не са налице обстоятелствата от раздел II, точки 
3,4,5 и 6 от Инструкцията. 

6) Хронология на трудовия стаж, съгласно Образец №5. 

7) Копие от документ за направена вноска за регистрация. 

    IV. Необходими документи при подновяване на регистрацията 

8. За подновяване на  регистрацията в КИИП физическите лица подават Заявление - 
Образец №4а, чрез РК на КИИП,  в която членуват към момента на подаване на 
заявлението (без лицата – чуждестранни граждани). 

Заявлението /Образец №4а/  се придружава от следните документи: 

1) Свидетелство за съдимост. 
2) Списък - декларация за изготвени конструктивни проекти и/или на такива, на 

които упражнили технически контрол, съгласно Образец №4а. 
3) Декларации, че за кандидата не са налице обстоятелствата от раздел II, точки 

3,4,5 и 6 от инструкцията. 
4) Копие от документ за направена вноска за регистрация. 

 
Неразделна част от настоящата инструкция са заявленията образци 4 и 4а. 
 
 
 
     Заместник-председател на КИИП: 
         инж. Светлана Николчева 
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