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През 2007 г. е сформиран Техни-
чески Експертен съвет към КИИП 
София-град, работещ по възлагане 
на Възложителя за решаване спорни 
въпроси и оценка на проекти. 

От месец май 2006 г. по догово-
рено споразумение, КИИП РК София-
град предоставя на РДНСК София 
квалифицирани специалисти с Пъл-
на Проектантска Правоспособност 
по всички части на инвестицион-
ния проект за участие в Технически 
Експертни Комисии, които се на-
значават със заповед на Началника 
на РДНСК. Състава на ТЕС се опре-
деля според задачата и на принци-
па за балансирано представяне на 
проектанти и хабилитирани лица. 
Като принцип е прието неучастие 
на членове на ръководството в Тех-
ническите Експертни Комисии. Из-
готвени са над 15 експертизи.

От ноември 2008 г. работи и 
Технически Експертен Съвет (ТЕС) 
на КИИП София-град съвместно със 
специалисти от ДАГ със задача пред-
варително разглеждане и изготвяне 
на техническо експертно становище 
за проекти по част Конструктивна 
на всички сгради с височина над 74 
м. и тези с височина над 50 м. с не-
регулярна конфигурация в план. 

ТЕС е създаден след съвместно 
обсъждане с МРРБ и ДАГ и съгласу-
вана оценка за необходимостта да 
бъде засилен контрола върху качест-
вото на проекти на такива сгради. 

КИИП София-град получи кате-
горичната подкрепа на МРРБ и ДАГ 

теХнически ексПертен 
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за ангажирането на висококвали-
фицирани експерти на Камарата, 
компетентни да оценят проектни-
те решения за такъв тип високи 
сгради и да се справят със същест-
вуващите празноти в нормативна-
та база за тях. 

От ТЕС на КИИП София-град са 
изготвени 9 технически експертни 
становища. 

Освен заплащането на хонорари-
те на членовете на комисиите са 
предвиждани и средства за КИИП 
София-град. 

Реализираните приходи за КИИП 
София-град от работа на ТЕС са в 
размер на 45 000 лв.

Отчитайки успеха и опита на 
КИИП София-град в дейността на 
Техническите Експертни Съвети, 
през октомври 2010 г., УС приема 
„Правилник за работа на експертни-
те технически съвети към КИИП“.


