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За работата на Регионалното ръководство на КИИП – Ямбол 
 
 

  Уважаеми колеги, 
  Настоящият отчет за работата на Регионалното ръководство на 
КИИП – гр.Ямбол се отнася за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. – 
за обичайната и стопанската дейност на регионалната колегия. 
  В РК – Ямбол през 2010 г. членуваха 140 инженери. Някои се 
отказаха от членство и в края на 2010 г. броят на членовете в РК-Ямбол е 
138, един от които е със замразено членство в съответствие с измененията 
на Устава на КИИП, приети на ОС през 2010 г. От всички членове 125 са  с 
пълна (от тях – двама с по две), а 12 – с ограничена проектантска право–
способност. Те са разпределени по секции, както следва: 
 КСС  35 
 ВС    19 
 ТС   7 
 ГПГ  16 
 ОВКХТГ  14 
 ЕАСТ  30 
 МДГЕ  7 (в т.ч.-1 замр.) 
 Технологии  10 
  Важно е да се отбележи, че през 2010 г. се обърна тенденцията 
и по-голямата част от новоприетите членове са млади хора, което дава 
надежда за възраждането на град Ямбол като голям център на 
проектантската дейност, какъвто беше доскоро. 
  През 2010 г. са регистрирани шест проектантски бюра, с което 
общият им брой в РК-Ямбол става седем. 
  Препоръчваме на колегите да регистрират проектантски бюра, 
тъй като все повече възложителите предпочитат комплексната услуга, 
вместо да сключват договори с отделни проектанти за всяка част. Особено 
важно е за младите колеги с ограничена правоспособност работата в 
проектантско бюро, тъй като това не само ще ги подпомогне при 
получаване на пълна проектантска правоспособност, но и ще им даде 
възможност за придобиване на опит в работата. Регистрацията на 
проектантско бюро е много улеснена, с минимум документи и напълно 
безплатна за членовете на Камарата. 
  По-малкото членове естествено означават по-малко приходи. 
Ограничаването на разходите, което ръководството на Регионална колегия 
Ямбол започна още от началото на 2009 г. във връзка с икономическата 
криза, беше задълбочено през 2010 г. след решението на ОС на КИИП за 
сериозно намаляване на членския внос. По този начин осигурихме 
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значителен резерв - остатък от внесения членски внос за 2010 г. Този 
резерв ще се ползва, след решение на ОС на регионалната колегия, за 
покриване на недостига през 2011 и следващата година. Осигурена е 
възможност за следващото регионално ръководство с достатъчно средства 
спокойно да навлезе в работата и задълженията си през 2012 година. 
  И през 2010 г. РК – Ямбол продължи установените си 
традиционно добри връзки с ръководството на общините Ямбол и 
„Тунджа”. Камарата чрез Регионална колегия – Ямбол се наложи като 
търсен и уважаван партньор за общините. В регионалното ръководство се 
получават покани за всички мероприятия на общините „Тунджа” и Ямбол, 
свързани със строителството и управлението в тях – напр. обсъждане на 
бюджетите и обектите за финансиране. 
  През месец юли 2010 г. председателят инж. П.Пейчев направи 
официална съвместна среща с главния архитект на Община Ямбол – 
арх.Й.Терзиева и Началника на сектор Ямбол към РДНСК-Югоизточен 
район – инж.Г.Георгиев. Срещата беше продиктувана от многото неясноти 
при влизането в сила на Наредба № Із – 1971, което в крайна сметка доведе 
до блокиране на инвестиционния процес в Община Ямбол – напълно спря 
издаването на разрешения за строителство. В резултат на проведената 
среща беше постигнато разбирателство и основните пречки от страна на 
администрацията пред колегите бяха премахнати. 
  Освен включените в експертните съвети на общините 
представители на регионалната колегия (инж. Живко Желязков - в община 
„Тунджа” и инж. Елена Дженкова в община Ямбол), наши представители 
бяха поканени и включени на доброволни начала в създадените от двете 
общини консултативни съвети (в община „Тунджа” - 1 и в община Ямбол – 
7 души). На тези съвети се обсъждат важни за общините проекти. 
Решенията им имат не задължителен, а консултативен характер за 
кметовете. Независимо от това тези решения винаги досега са вземани 
предвид от ръководствата на общините, което е сигурен признак за 
авторитета и уважението към нашите представители. Присъствието на 
колегите при предварителното разглеждане на проектите за Общ 
устройствен план на град Ямбол и Пречиствателна станция, както и 
направените от тях съществени забележки, имаха сериозен принос за 
отстраняване на някои недостатъци на проектите и подобряване на 
качеството им. 
  През 2009 година започнахме създаването на библиотека в 
регионалната колегия. Събрани са материали от провежданите 
квалификационни курсове в Ямбол и на други места, както и изданията на 
Бюлетина за строителство и архитектура за 2008, 2009 и 2010 г. Имаме 
абонамент за Бюлетина за 2011 година. При получаване на всяка нова 
книжка страницата със съдържанието й се копира и закача на таблото на 
регионалната колегия, за да се запознават колегите с него и при 
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необходимост могат да копират нормативните документи. Освен тези 
материали събираме книги, които са продавани от Регионалната колегия. 
Закупихме десетте книги – пълен сборник с Еврокодове, издание на БИС. 
За съжаление Еврокодовете не могат да бъдат копирани, но могат да се 
ползват от всички колеги на място – в офиса на Регионалната колегия. 
Пълен списък със заглавията на всички материали във файл ще бъде 
пратен по електронна поща на всички членове. Молбата ни е, ако някой 
притежава книга, за която смята, че е интересна и би могъл да я предостави 
на колегите си за копиране или ползване, да я запише във файла и да го 
върне в Регионалната колегия, откъдето ще бъде пратен на останалите 
колеги. По този начин можем да създадем голяма библиотека, без да имаме 
нужда от специално помещение за тази цел. 
  През 2010 г. поставихме и едно ново начало – издадохме две 
книжки – едната е лекционен курс по Еврокод 7 с автори проф.д-р Георги 
Илов и гл.ас.д-р Андрей Тоцев, втората е Наредба № Із – 1971 с 
приложения, писма и корекции към нея. Двете книжки са издадени в 
минимален тираж с цел да се покрият разходите по издаването им, но са от 
полза на колегите в работата им. 
  През 2010 г. от РК-Ямбол бяха организирани следните курсове 
и семинари, посетени от колеги от цялата страна: 
  - на 12 февруари 2010 г. в град Ямбол – семинар по енергийна 
ефективност - за членовете на секции КСС, ОВКХТГ, Технологии от РК-
Ямбол. 
  - на 18 и 19 юни 2010г. в м.Узана край град Габрово – курс по 
важни приложни въпроси в инженерно-геоложките проучвания - за 
членовете на секция МДГЕ от цялата страна. 
  - на 3 и 4 юли 2010г. в м.Карандила край град Сливен – курс с 
приложни въпроси в геотехниката: укрепване на дълбоки изкопи,  суфозия, 
фундиране в наклонени терени, армирани почви - за членовете на секции 
КСС и МДГЕ от цялата страна. 
  - на 28 юли 2010 г. в град Ямбол – семинар по Наредба № Iз-
1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар - за членовете на секции ВС, ЕАСТ и Технологии 
от РК-Ямбол и РК-Сливен. 
  През 2010 г. е извършена регистрация на 31 проекта от 17 
проектанти. Вече се регистрират проекти от инженери от всички секции, 
докато през предните години бяха почти само от колегите от секция ГПГ. 
Тази регистрация е напълно безплатна за проектантите. При необходимост 
от издаване на удостоверение за регистрирани договори Възложителите 
заплащат суми според категориите на обектите по ЗУТ. Тези суми са 
включени в стопанската дейност и носят допълнителни приходи на РК. 
  Съвместната и много добра работа на регионалната колегия със 
ЗАД „Виктория” продължи и през 2010 г. за задължителната застраховка 
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„Професионална отговорност в проектирането и строителството”. Въз 
основа на договора, сключен със ЗАД „Виктория”, РК – Ямбол получава 
сума от всяка застраховка, сключена в офиса ни. Тези суми се отнасят в 
стопанската дейност на колегията. 
  Всички съобщения, които получаваме за курсове, семинари и 
др. мероприятия, включително и за организираните от нас, изменения  на 
нормативни документи, отнасящи се до Камарата, както и списъка с 
нормативната уредба за строителство, публикуваме в страницата на КИИП 
– в раздела на РК – Ямбол. Там има също пълен списък с всички членове 
на Регионалната колегия, с данни за техните адреси, телефони и 
електронна поща. Това дава възможност за пряка връзка с проектантите 
при желание от страна на възложители. Всички данни, посочени в списъка, 
са предоставени лично от членовете чрез специална декларация. Списъкът 
може да се променя и обновява постоянно. За целта всеки, който желае да 
добави или промени данните за себе си, трябва да се свърже с офиса на РК 
– Ямбол, за да представи нова декларация. 
  От месец октомври 2010 г. заработи новият електронен 
регистър на Камарата. Пускането му в действие беше съпроводено с много 
усилия от страна на ръководството на КИИП, впоследствие – от 
техническите сътрудници в регионалните колегии за проверка на данните 
на всеки член, и накрая – от служителите в централния офис за 
отпечатване, обработка и изпращане на новите удостоверения на всички 
членове. Всички участници в този процес заслужават специална 
благодарност.  
  Предвижда се след средата на 2011 г. всеки сам да може да 
въвежда и следи личните си данни в регистъра, а към края на 2011 г. да 
бъдат подменени печатите на всички членове на Камарата. 
 
  Благодаря за вниманието! 
 
 
04.02.2011г. 
гр.Ямбол 
 
 
   Председател на РК на КИИП – Ямбол:  (п) 
          инж. П. Пейчев 

 


