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           Проект 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за работата на Управителния съвет на КИИП 

през 2017г.  
 

от инж. Иван Каралеев – Председател на УС 

приет на заседание на УС на КИИП на ……….2018 г. 
 

 

Уважаеми делегати на Общото събрание на КИИП, 

Уважаеми колеги, 

Приветствам всички делегати, присъстващи на поредното редовно общо 

събрание на КИИП и съм убеден, че ще проявите висока активност, добронамереност и 

колегиалност, което е условие за успешната ни работа. 

Основните цели на КИИП, в навечерието за отбелязване на 15-тата годишнина 

на Камарата, са свързани с утвърждаване на национална политика за развитие на 

проектното дело у нас, защита на обществения интерес в областта на инвестиционното 

проектиране, издигане на престижа на инженера проектант в обществото, което е пряко 

свързано с утвърждаване на добрата проектантска практика и недопускане на 

некачествено проектиране. Във връзка с това, през изтеклата 2017 година, Камарата 

предприе редица стъпки, чиято цел беше утвърждаване на ролята на КИИП в 

обществото, като организация на високо квалифицирани инженери-проектанти, 

защитаващи обществения интерес и предлагащи качествени проекти.  

Основните проблеми, които КИИП имаше да реши през изтеклия период бяха 

изготвянето на множество становища, свързани с промените в нормативните актове.  

Главният акцент на работата беше промяната на Устава на КИИП и „Наредба № 

4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”. Обсъжданията по тези теми 

бяха продължителни. В тях участваха всички РК, НПС и Централното ръководство.  

По време на обсъждането на Наредба 4 възникна и един проблем между секции 

Геодезия и ТСТС, продължил дълго. Едва в началото на 2018, на среща продължила 8 

часа, с активното участие на Председателя на УС на КИИП, беше постигнато 

единомислие по отношение общата част на Наредбата, касаеща двете секции.  

Успоредно с това, през годината бяха обсъждани и много други важни 

нормативни актове, а именно – Закон за устройство на територията, Закон за 

устройство и застрояване на столична община; множество наредби свързани с 

транспортното строителство, водоснабдяването, пожарната безопасност, включително 

проблеми за използваните материали за топлоизолация и други.  

Особено наложително и съществено за изпълнение на една от основните задачи 

на КИИП определена от чл. 6 на ЗКАИИП, беше приемане на изменението на Наредба 
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№2, част I, за Проектантската правоспособност. Беше създадена работна група в състав 

инж. Чипев, инж. Станоева, инж. Николчева и инж. Каралеев, при активното участие на 

адвокат Драганова. Наредбата бе обсъдена текст по текст, със съдействие на 

участниците в Комисията по регистрите и се прие от УС (протокол №143/24.11.2017).   

В началото на 2017 г. инж. Николчева, подготви и УС прие Временна 

инструкция за оправомощаване на лицата ТК, която да действа до приемане на Наредба 

№2, част II. Временната инструкция бе изготвена, за да отговори на исканията на 

редица членове на КИИП оправомощени да извършват ТК по част Конструктивна на 

инвестиционните проекти. 

В момента върви обсъждане на подготвената от инж. Николчева Втора част на 

Наредбата за ПП, която се отнася за ТК. Планирано е да се обсъди и приеме на 

заседанието на УС през м. април. 

Под ръководството на инж. Чипев започна подготовката за актуализиране на 

Методиката за ценообразуването в КИИП. В подготовката  активното участват 

председателите на НПС, регионална колегия София-град и експертът в ЦО инж. 

Цветкова.  

На основание на решение на ОС от 2016 г., УС прие график за подготовка за 

приемане на промени в Устава на КИИП. РК София-град извърши първоначалната 

подготовка на материалите за обсъждане. Предложенията бяха подробно разгледани от 

КНА с активното съдействие на инж. Николчева, инж. Драгов, инж. Опърлаков, инж. 

Иван Терзиев и много други колеги. След задълбочени обсъждания във всички РК и 

последни редакции на текстовете, на днешното събрание ще бъдат внесени 

предложените промени в Устава на КИИП. 

През изтеклата година, УС прие Инструкция за активите на КИИП, изготвена от 

Централното ръководство.  

В края на 2017 г., по решение на УС се създаде работна група за разработка на 

Стратегия за развитие на КИИП. Групата ще работи през настоящата година.  

Промените, които се правят в Нормативните актове изискват изключително 

внимателна оценка на това, до какви последствия те ще доведат в бъдеще.  

 

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КИИП 

През 2017 г., в съответствие с предварително приетия от УС график, бяха 

проведени 10 редовни заседания на УС. Заседание на 27.10.2017 г. бе проведено в гр. 

Пловдив. 

Присъствието на членовете на УС или техни представители в заседанията е 

представено в таблицата по-долу. 

  

 

Членове на Управителния съвет 

Присъствие –  

брой заседания от 

общо проведени 10 

Председател на УС, Зам.-председател на КИИП, Гл. секретар на 

КИИП, Председател на РК Бургас, Председател на РК Варна, 

Председател на РК В.Търново, Председател на РК Габрово, 

Председател на РК Кърджали, Председател на РК Ловеч, 

Председател на РК Пловдив, Председател на РК Пазарджик, 

10 
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Председател на РК Перник, Председател на РК Плевен, 

Председател на РК Разград, Председател на РК Русе, 

Председател на РК Силистра, Председател на РК Смолян, 

Председател на РК София-град, Председател на РК София-обл., 

Председател на РК Хасково, Председател на НПС ГПГ, 

Председател на НПС ТЕХ, Председател на НПС ОВКХТТГ, 

Председател на НПС МДГЕ,  Председател на НПС ТСТС, 

Председател на КС. 

Председател на РК Благоевград, Председател на НПС ВС, 

Председател на РК Враца, Председател на РК Добрич, 

Председател на РК Монтана, Председател на РК Ст. Загора, 

Председател на РК Ямбол, Председател на РК Търговище, 

9 

Председател на НПС ЕАСТ,  Председател на РК Шумен. 
8 

Председател на РК Кюстендил 
7 

Председател на РК Сливен 
6 

Председател на РК Видин 
5 

От таблицата е видно, че посещаемостта на УС се е подобрила в сравнение с миналата 

година. Убедени сме, че по-големият брой отсъствия на някои членове на УС са поради 

неотложни причини. 

Работата на УС на КИИП и помощните комисии в Камарата е свързана с активното 

участие на избраните в тях членове на организацията. Особено важно е тези 

проектанти, поели отговорността да работят за Камарата, да изпълняват съвестно 

своите задължения и да участват редовно в заседанията. Така ще се подобри 

значително работата на съответните звена. За жалост не липсват и примери, при които 

избраните колеги, поради различни причини отсъстват и не взимат участие в 

дейностите, които трябва да изпълняват.  

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ КИИП 

Комисия по регистрите към КИИП (КР) 

 Комисия по регистрите е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-076/30.05.2016 г., 

допълнена със Заповед №КИИП-ЦУ-088/16.06.2016г. на Председателя на УС на КИИП 

е определен новият състав на КР, който е следният: 

Председател:        инж. Антони Чипев     – Главен секретар на КИИП 

Секретар:                   инж. Маргарита Станоева     – експерт в ЦО на КИИП. 

Членове:                 инж. Балчо Балчев     – секция ВС 

                                   инж. Зорница Петрова    – секция ВС 

инж. Николай Главинчев    – секция ГПГ 

инж. Иван Деянов     – секция ГПГ 

инж. Мария Попова     – секция ЕАСТ 

инж. Любомир Грънчаров     – секция ЕАСТ 

    инж. Пламен Попов       – секция КСС 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2017 г. 

 

ОС на КИИП, 01 Април 2018 г.                                                                         Page 4 of 98 

 

        инж. Йордан Милев     – секция КСС 

инж. Марин Гергов      – секция КСС 

   инж. Евгения Кърджиева    – секция КСС 

инж. Веселин Миланов     – секция КСС 

инж. Георги Франгов              – секция МДГЕ 

инж. Нейко Нейков      – секция МДГЕ 

инж.Никола Чушков               – секция МДГЕ 

   инж. Грета Йорданова     – секция ОВКХТТГ 

   инж. Михаил Толев      – секция ОВКХТТГ 

   инж. Райна Кожухарова     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Илка Симиджиева     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Надежда Парлъкова     – секция ТСТС 

инж. Асен Попадийски      – секция ТСТС 

 

  

            Със Заповед №КИИП-ЦУ-042/22.03.2017г. на Председателя на УС на КИИП е 

направена промяна в състава на КР, като е допълнена нов член инж.Янка Петкова – 

секция ЕАСТ. Със Заповед №КИИП-ЦУ-054/13.04.2017г. на Председателя на УС на 

КИИП е направена промяна в състава на КР, като е заменен инж. Пламен Попов – 

секция КСС от инж.Радостина Богданова – секция КСС. 

 От състава на КР отпада инж. Йордан Милев – секция КСС поради смърт.   

 

 Състав на Комисията по регистрите след направените промени : 

Председател:        инж. Антони Чипев     – Главен секретар на КИИП 

Секретар:                   инж. Маргарита Станоева      – експерт в ЦО на КИИП. 

Членове:     инж. Балчо Балчев     – секция ВС 

                                   инж. Зорница Петрова    – секция ВС 

инж. Николай Главинчев    – секция ГПГ 

инж. Иван Деянов     – секция ГПГ 

инж. Мария Попова     – секция ЕАСТ 

инж. Любомир Грънчаров     – секция ЕАСТ 

инж.Янка Петкова                  – секция ЕАСТ 

    инж.Радостина Богданова      – секция КСС 

        инж. Марин Гергов      – секция КСС 

   инж. Евгения Кърджиева    – секция КСС 

инж. Веселин Миланов     – секция КСС 

инж. Георги Франгов              – секция МДГЕ 

инж. Нейко Нейков      – секция МДГЕ 

инж.Никола Чушков               – секция МДГЕ 

   инж. Грета Йорданова     – секция ОВКХТТГ 

   инж. Михаил Толев      – секция ОВКХТТГ 

   инж. Райна Кожухарова     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Илка Симиджиева     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Надежда Парлъкова     – секция ТСТС 

инж. Асен Попадийски      – секция ТСТС 

 

 В състава на новата Комисия по регистрите (КР) са включени по двама 

представители от професионални секции (ПС): „ВС”, ”ГПГ”, ”ОВКХТТГ”, ”ТЕХ” и 

„ТСТС”. Изключение правят секция „МДГЕ” и секция „ЕАСТ” – по трима души,  и 

секция „КСС” - четирима. 
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 Работата на комисията се основава на действащите нормативни документи : 

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране(ЗКАИИП), Наредба за  държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и 

„специалист” от 2006г., както и приетите с постановление № 318  от 24 ноември 2016 г. 

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“,  ЗУТ,  ЗВО,  Наредба за условията и реда за 

поддържане на списъка на регулираните професии в РБ,  Устава на КИИП,  Наредба   

№3 за регистрационната дейност в КИИП и Наредба №2 за проектантската 

правоспособност (ПП) на инженерите - раздел I. 

 Комисията по регистрите е провела 10 редовни заседания през 2017г.  

 Комисията по регистрите проведе и едно извънредно заседание, за приемане на 

предложението за изменение на Наредба 2 за проектантската правоспособност (ПП) на 

инженерите - раздел I, разработено от юридическият консултант на КИИП. Приетият 

текст на Наредбата от КР, беше утвърден с решение на УС на 24 Ноември 2017г.  

 Редовните заседания се провеждат 9 дни преди заседанията на Управителния 

съвет на КИИП, съгласно предварително приет от УС на КИИП годишен график. През 

м.Август и м.Декември, КР не провежда заседания. Общата продължителност на 

заседанията е 35 часа, с присъствен лист на членовете на Комисията както следва : 

Име, Фамилия Общ брой 

заседания 

инж. Антони Чипев 11 

инж. Балчо Балчев 11 

инж. Зорница Петрова 10 

инж. Николай Главинчев 11 

инж. Иван Деянов 10 

инж. Мария Попова 10 

инж. Любомир Грънчаров 8 

инж. Янка Петкова  8 

инж. Марин Гергов   9 

инж. Радостина Богданова  5 

инж. Евгения Кърджиева 4 

инж. Веселин Миланов 9 

инж. Георги Франгов 9 

инж. Нейко Нейков 8 

инж. Никола Чушков 10 

инж. Грета Йорданова 9 

инж. Михаил Толев 10 

инж. Райна Кожухарова 7 

инж. Илка Симиджиева 10 

инж. Надежда Парлъкова 9 

инж. Асен Попадийски 9 
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 През 2017 г. са разгледани общо 1022 броя заявления на български граждани за 

вписване в регистрите на КИИП за проектантска правоспособност. В това число :  

 441 броя за Пълна проектантска правоспособност (ППП),  

 581 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП), от които  

 Като резултат от всяко заседание на КР е изготвян протокол. Протоколите са 

внасяни като предложения до УС на КИИП, за вземане на решение за присъждане на 

ПП или за отказ.  

 

 С решения на УС, в регистрите на КИИП са вписани 877 души: 
 

 350  души, инженер –  проектанти в инвестиционното проектиране с ППП; 

 527 души, инженер – проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП, в това 

число 183 души ОПП-Без членство. 

 Поради несъответствие между приложените към заявлението документи и 

изискванията на чл. 7 и чл. 12, ал. 2 от ЗКАИИП, Наредба за  държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 

„бакалавър”, „магистър” и „специалист”, ЗУТ, ЗВО, Наредба за условията и реда за 

поддържане на списъка на регулираните професии в РБ, както и изискванията, 

предвидени в Устава на КИИП и Наредба № 2 за проектантската правоспособност, е 

отказано вписване в регистрите на 145 души. На всеки един от тях е изпратен 

мотивиран писмен отказ с копие до ръководството на регионалната колегия, през която 

кандидатът си е подал документи за вписване в регистрите на КИИП. 

През 2017 г. в регистрите на КИИП бяха включени 4 /четири/ чужди граждани, 

за конкретен обект и двама  кандидати за  ОПП с българско гражданство, завършили в 

чужбина, са включени в регистъра на  КИИП.  

 

 

 

рег. № Име Държава ПП Секция Обект 

00026EU 
инж  Василиос 

Яннопулос 
Гърция ППП КСС 

За обект:“Вътрешна реформация на 

"София Хотел Балкан" 

00027EU 
инж.Николаос 

Барцакуляс 

Гърция ППП ЕАСТ За обект:“Вътрешна реформация на 

"София Хотел Балкан" 

00028EU 
инж.Константинос 

Андонопулос 

Гърция ППП ОВКХТТГ За обект:“Вътрешна реформация на 

"София Хотел Балкан" 

00029EU 
инж. Георгиос 

Дуняс 

Гърция ППП ВС За обект:“Вътрешна реформация на 

"София Хотел Балкан" 

 

 През 2017 г. бяха разгледани 12 заявления за вписване в регистъра на 

проектантските бюра. От тях отговарящите на изискванията на Наредба 2 и Инструкция 

№ 5 за регистрация на проектантски бюра в КИИП са 11 броя проектантски бюра и 

бяха вписани в регистрите на КИИП и едно проектантско бюро за разширяване на 

дейността. По този начин общият брой на регистрираните проектантски бюра в КИИП 

до края на 2017 година е  403 броя. 
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 През 2017 г. в Комисия по регистрите са одобрени общо 36 заявления за ПП по 

интердисциплинарна част Пожарна безопасност /ПБ/, раздел „Техническа записка и 

графични материали”, както следва: 

  23 бр. удостоверения за ОПП по интердисциплинарна част Пожарна 

безопасност, раздел „Техническа записка и графични материали”  

 13 бр. удостоверения за ППП по интердисциплинарна част Пожарна безопасност, 

раздел „Техническа записка и графични материали” 

 Постъпилите в КР чрез Регионалните колеги  заявления за отписване от 

регистрите на КИИП от проектанти, желаещи да прекратят членството си в Камарата са 

заличени от регистрите. 

 Комисията по регистрите, по време на заседанията си взема решения в помощ на 

работата на Управителния съвет на Камарата и в съответствие с приетите на ОС на 

КИИП решения. 

 През м. Декември 2017 г. бяха отпечатани и подписани всички удостоверения за 

проектантска правоспособност за 2018 г. на всички проектанти, вписани в регистрите 

на КИИП. Удостоверенията бяха изпратени до 21.12.2017г. към всички регионални 

колегии по куриер с обратна разписка. РК София – град и РК София – област получиха 

удостоверенията за ПП на своите членове на ръка от Централния офис на КИИП. 

 През 2017 г. продължи да действа създадената през 2013 г. процедура за 

отписване на нередовните членове от регистрите на КИИП за проектантска 

правоспособност. Съгласно процедурата, на всеки член на КИИП, който не е заплатил 

дължимия за текущата година членски внос в срок до 20 декември на предходната 

година, РК да изпрати писмо, с което го поканва или да си заплати членския внос, или 

да подаде заявление за замразяване или отписване от регистрите на КИИП. 

 

Необходимо е да се отбележи, че огромният обем от работата на КР в 

Централния офис включващ, обработка на постъпилите от РК и на място заявления за 

ПП, както и подготовка на работата на КР в ЦО и последваща обработка на данните с 

предложения към УС, се извършва с помощта на инж. Маргарита Станоева и инж. 

Бинка Михайлова. Всяко заседание на КР завършва с протокол, подготвен от секретаря 

на КР инж. Станоева. Всички предложения до УС се съгласуват с юридическия 

консултант на КИИП преди всеки УС. Протокола с решенията от УС се подготвя от 

маг. Моника Златинова. След всеки УС, съобразно взетите решения се подготвят и 

изпращат персонални писма до кандидатите, получили отказ или е необходимо 

допълване на информацията в приложените документи.  Копия от писмата се изпращат 

и до съответните РК.  

 

 Въпреки някои ненавременно постъпващи заявления в ЦО, както и неправилно 

или непълно комплектувани документи , благодарение на високия професионализъм, 

организираност и желание за изпълнение на задачите, експертите към КР  успяха да 

осъществят дейността си. 
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Статистически данни 

Табл.1: Справка за ПП на проектантите в КИИП по години 

 

КИИП 

Година ОБЩ БРОЙ ППП ОПП 

2004 7913 5498 966 

2005 8982 7337 1242 

2006 9061 7560 1198 

2007 10617 8876 1513 

2008 10972 9093 1651 

2009 12471 9887 2369 

2010 11759 9415 2344 

2011 12135 9759 2376 

2012 12135 9961 2174 

2013 12620 10369 2251 

2014 13348 10419 2929 

2015 13979 10785 3194 

2016 14646 11158 3488 

2017 14567 вкл.438 замр. 11167 2962 

 

 

Графика 1 към Табл.1 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Справка за проектантите членове на КИИП
по ПП и по години

КИИП ОБЩ БРОЙ

КИИП ППП

КИИП ОПП

 

 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2017 г. 

 

ОС на КИИП, 01 Април 2018 г.                                                                         Page 9 of 98 

 

 

Табл.2:Справка на ПП, вписани в регистрите на КИИП  през 2017 г. по месеци  

2017 Вписани 

ППП 

Вписани 

ОПП 

Януари 21 85 

Февруари 57 111 

Март 49 80 

Април 45 51 

Май 29 37 

Юни 27 61 

Юли 27 47 

Септември 33 22 

Октомври 36 17 

Ноември 26 16 

Общо 350 527 

 

Графика 2 към Табл.2 

 

 Както е видно от графика 2, в началото на годината желаещите да получат ОПП 

са значително повече от проектантите, подали заявление за ППП, докато след м. 

Септември тенденцията се обръща. Както всяка година и през 2017 година, Комисията 

разглежда най-голям брой заявления за проектантска правоспособност през първите 

месеци от годината. Това е обяснимо с факта, че размера на годишния членски внос е 

константен независимо по кое време на годината се кандидатства за проектантска 

правоспособност. 
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Табл.3: Сравнителна таблица за 2016 и 2017г. по правоспособности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 3 към Табл.3 

 

 

В сравнителната между 2017 и 2016 година графика 3 на вписаните в КИИП 

проектанти може да се забележи, че през м. януари 2017 година се наблюдава 

значителен спад в подадените и разгледани заявления за проектантска правоспособност 

в сравнение със същия месец 2016 г.  

2017/2016 Вписани 

ППП 2017 

Вписани 

ОПП 2017 

Вписани 

ППП 2016 

Вписани 

ОПП 2016 

Януари 
21 85 

75 166 

Февруари 57 111 74 127 

Март 49 80 0 0 

Април  45 51 78 129 

Май 29 37 45 68 

Юни 27 61 35 65 

Юли 27 47 34 58 

Септември 33 22 28 45 

Октомври 36 17 27 27 

Ноември 26 16 27 3 

Общо 350 527 423 688 
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В следващите таблица и графиката към нея, се вижда съотношението между 

получилите проектантска правоспособност през 2017 година по секции: 

Табл.4: 

Справка за проектантите към КИИП  получили ПП през 2017година вкл. без членство  

2017 ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГЕ ОВКХТТГ ТСТС ТЕХ 

ППП 41 65 47 92 10 27 37 19 

ОПП 59 77 86 145 14 32 55 35 

Графика 4 към Табл.4 

 

През 2017 г. най-много проектанти са получили проектантска правоспособност в 

национално професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения”. Това 

затвърждава факта, че най-многобройната национално професионална секция в 

Камарата е НПС КСС. 

Табл.5: Сравнителна таблица на проектантите получили проектантска 

правоспособност през 2016г. и 2017г. по секции 

2016/2017 ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГE 
ОВКХТТ

Г 
ТЕХ ТСТС 

ППП - 2016 76 60 71 101 17 18 27 47 

ОПП - 2016 156 97 108 208 32 40 45 66 

ППП - 2017 41 65 47 92 10 27 19 37 

ОПП - 2017 59 77 86 145 14 32 35 55 
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Графика 5 към Табл. 5 
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 В следващата таблица е направена справка на проектантите към КИИП с ППП 

по професионални секции и по години. 

Табл.6: 

Справка за проектантите членове на  КИИП  по професионални секции, по години  

Година ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГE ОВКХТТГ ТЕХ ТСТС 

2005 983 731 1328 2283 255 746 626 385 

2006 976 757 1400 2343 254 770 662 398 

2007 1147 933 1659 2662 297 844 834 500 

2008 1199 962 1699 2716 306 836 863 512 

2009 1331 1070 1842 2928 320 901 932 563 

2010 1300 814 1842 2891 315 884 825 544 

2011 1354 868 1912 2999 317 880 843 586 

2012 1346 890 1932 2953 305 859 879 587 

2013 1645 929 2045 3044 310 883 902 611 

2014 1916 976 2122 3121 352 910 937 639 
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2015 1992 1036 2193 3222 369 928 964 686 

2016 2045 1111 2264 3286 382 956 993 726 

2017 2286 1176 2311 3378 392 983 1012 763 

Графика 6 към Табл.6 

  

 В следващата таблица е направена справка на проектантите към КИИП с ОПП 

по професионални секции и по години.    

В следващата графика  е посочено процентно разпределение на проектантите в 

КИИП по правоспособности за 2017 г.  

         Графика 8 

22%

78%

ОПП ППП
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Като общо заключение от направените по-горе анализи в цифри, прави 

впечатление увеличението на отказите за правоспособност, гласувани в УС, спрямо 

миналите години. 

 Годишният график за провеждане на заседанията на Комисиите към КИИП е 

утвърден от УС на КИИП. През 2017 година, документите за всяко заседание на 

Комисията, са изпращани също по определен график, одобрен от УС на КИИП.  

Основни проблеми, които имаше КР при изпълнение на своите 

задължения през 2017 година: 

1. Особено важен проблем за нормалната работа на КР е неспазването на 

изискванията на нормативните документи, имащи отношение към ПП. 

2. Не са малко случаите на подаване на непълни комплекти от Регионалните 

колегии (РК), към Централен офис (ЦО), респективно към КР, както и комплекти 

документи с лошо качество на копията. Това създава поводи за различни тълкувания от 

членовете на КР и затруднява взимането на решения. Това забавя и процеса на вземане 

на решение от УС и съответното издаване на ПП.  

3. Не винаги становищата на комисиите по регистри към РК съвпадат с мнението 

на КР в ЦО. 

4. Изключителен проблем за работата на КР се явяват дипломите за висше 

образование, които се издават от висшите училища. Много университети изписват 

специализация различна от наименованието на специалността, която са завършили 

кандидатите. Званието „инженер” постепенно отпада от речника на ВУ. Това 

затруднява Комисията и забавя издаването на удостоверения за проектантска 

правоспособност. 

5. Въпреки влизането в сила на приетите с постановление № 318  от 24 ноември 

2016 г. Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от 

регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ най-голям си 

остава проблемът в работата на КР, произтичащ от огромното многообразие на 

специалности, несъответстващи на инженерните части в инвестиционното проектиране.  

ВУ в Р България приемат студенти за обучение по магистърски програми, различаващи 

се значително от специалността и от професионалното им направление по време на 

бакалавърското им обучение. Това би следвало да е съобразено и да има изравнително 

обучение, което кандидатите за ПП да прилагат към документите. Тези различия между 

специалностите в бакалавърската и магистърската дипломи затруднява членовете на КР 

в определянето на компетентността на кандидатите, преминали през такъв тип 

обучение, за получаване на ОПП. 

6. Не на последно място трябва да се отбележи необходимостта от актуализация на 

базата данни, с която работи  КР.  Необходимо е да се направи  съвместяване на базите 

данни на отделните регионални колегии с възможност за своевременна актуализация на 

данните.  
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Основни мерки, които ръководството предприе,  с цел подобряване 

дейността на КР през 2018 година : 

 След изпратените до РК, през Декември 2016 година, „Изисквания” за 

окомплектоване на документите на кандидатите за ПП, за внасяне към  Комисията по 

регистрите, ръководството предприе допълнителни мерки за актуализация на 

вътрешните нормативни документи свързани с ПП.  

 През 2017г.  беше направена актуализация на Наредба №2 за проектантската 

правоспособност (ПП) на инженерите – раздел I и приета от Управителния съвет на 24 

Ноември 2017г. Промяната е съгласувана с юридическият  консултант на КИИП. 

Наредба 2 влезе в сила от 01 Януари 2018г. и е качена на сайта на КИИП – ЦО. 

Предвидено е и са актуализирани Заявленията за кандидатстване за ПП. Подготвени са 

и Указания за подаване на документи за ПП, които заедно със заявленията за 

кандидатстване за ПП също ще бъдат качени на сайта на КИИП – ЦО до ОС през 2018г.   

 

Централна комисия за оправомощаване на лицата, упражняващи 

Технически контрол по част „Конструктивна” 

на инвестиционните проекти (ЦКТК) 
 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-075/30.05.2016 г. и е в състав: 

 Председател:        инж. Константин Проданов  – секция КСС 

Зам.-председател: инж. Светлана Николчева   – секция КСС 

Секретар:              инж. Маринела Цветкова  – експерт в КИИП 

Членове:        инж. Валентина Дикова – секция КСС 

  инж. Емил Крумов   – секция КСС 

инж. Иван Гешанов  – секция КСС 

инж. Иван Терзиев  – секция КСС 

инж. Иванка Пейковска – секция КСС 

инж. Стела Кирова  – секция КСС 

инж. Филип Бучков  – секция КСС 

инж. Константин Жипонов – секция ТСТС 

  инж. Стойно Венков  – секция ВС 

Общо през 2017 година са проведени 10 заседания. Разгледани са 477 броя заявления на 

кандидати за ТК. От тях 4 бр., което представлява 0,83%, са отказите. 

Основни мотиви за отказите са, че кандидатите не отговарят на изискванията, посочени 

във Временната инструкция или на изискваната квалификация за ТК. 

През 2017 г. Комисията прие и предложи за утвърждаване от УС на КИИП Временна 

инструкция за ТК, която да е в помощ на РКТК и ЦКТК. 

 

В таблицата по-долу са отразени присъствията на заседанията на членовете  на 

Комисията.  
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Име, фамилия 
Брой 

заседания 

инж. Константин Проданов    9 

инж. Светлана Николчева 7 

инж. Валентина Дикова  9 

инж. Емил Крумов  10 

инж. Иван Гешанов 7 

инж. Иван Терзиев 10 

инж. Иванка Пейковска  10 

инж. Стела Кирова 6 

инж. Филип Бучков 9 

инж. Константин Жипонов 9 

инж. Стойно Венков  10 

 

 

Справка за 
Новоприети технически контроли по години и по специалности 

 

година КСС ТСТС ВС 
общо 

по 
години 

2004 572 10 0 582 

2005 289 21 11 321 

2006 49 8 3 60 

2007 37 2 1 40 

2008 41 2 0 43 

2009 14 5 1 20 

2010 10 0 1 11 

2011 14 2 3 19 

2012 26 0 2 28 

2013 25 0 4 29 

2014 38 0 2 40 

2015 15 1 2 18 

2016 20 2 0 22 

2017 25 0 4 29 
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Справка за  

Действащи ТК към 31.12.2017 година по специалности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

година КСС ТСТС ВС общо 

2017 832 30 25 887 
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Справка за броя на техническите контроли към 31.12.2017 г. по РК 

 

 
РК Бл Бс Вн Вд В.Т. Вц Гб Дч Кж Кн Лч Мн Пд Пз Пк Пл Рз Рс С.обл. Сил Сл См С.З. Сф Тщ Хс Шн Яб 

Бр. ТК 18 39 44 4 16 11 10 9 8 11 9 4 76 10 10 16 5 28 18 8 10 10 36 434 5 18 7 12 
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Комисия по нормативните актове (КНА) на КИИП 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-074/30.05.2016 г. на Председателя на УС 

на КИИП и е в състав: 

Председател: инж. Иван Каралеев  - Председател на УС на КИИП 

Членове:  инж. Светлана Николчева - Зам.- председател на КИИП 

   инж. Антони Чипев  - Гл. секретар на КИИП 

      инж. Ивайло Банов  - Председател на КС на КИИП 

   инж. Георги Кордов  - Председател на РК София-град 

   инж. Таню Димитров  - Председател на РК Варна 

   инж. Душко Опърлаков - Председател на РК Бургас 

   инж. Стефко Драгов  - Председател на РК Стара Загора 

   инж. Богомил Белчев  - Председател на РК Габрово 

   инж. Райна Кожухарова       - Председател на НПС ТЕХ 

   инж. Мария Попова              - Председател на НПС ЕАСТ 

   инж. Балчо Балчев                - Председател на НПС ВС  

   инж. Румен Иванов               - РК Варна 

   инж. Огнян Огнянов             - РК Кюстендил 

   инж. Надежда Парлъкова     - Председател на НПС ТСТС 

   инж. Гергана Кривошапкова - РК Пловдив 

   инж. Николай Главинчев      - Председател на НПС ГПГ 

   инж. Георги Франгов            - Председател на НПС МДГЕ 

   инж. Нина Киркова-Хаджо  - РК Плевен 

През 2017 г., комисията е провела четири заседания на 26.01.2017 г., 27.07.2017 г., 

21.09.2017 г. и на 15.11.2017 г., на  които се:  

 Реши ЦКТК  да излезе с предложение за инструкция, въз основа на материала, 

който е изготвен и да я внесе в УС. 

 Обсъдиха предложенията за допълнение на наредбите за държавните изисквания 

за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната професия 

„Инженер в инвестиционното проектиране“. 

 Обсъди разходването, на разпределения между регионалните колегии, 

допълнителен фонд от 10% от приходите от членски внос. 

 Обсъдиха се предложенията за изменения и допълнения на ЗКАИИП, промените 

на Устава на КИИП. 

 Представиха предложенията за промени на ЗУТ и на Наредба № 3 за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. 

 

Комисия по активите (КА) на КИИП 
 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-078/30.05.2016г. на Председателя на 

УС на КИИП  в състав: 

 

Председател :  инж. Иван Каралеев             - Председател на УС на КИИП 

Членове:          инж. Светослав Дренски      - Зам.-председател на РК София-град 
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             инж. Емил Бойчев             - Председател на РК Пловдив 

                         инж. Душко Опърлаков        - Председател на РК Бургас 

                         инж. Таню Димитров            - Председател на РК Варна  

                         инж. Калин Рангелов            - Председател на РК Перник  

                         инж. Любен Бостанджиев    - Председател на РК Кърджали     

 

 Секретар на Комисията през 2017г. е маг. Светлана Божашка – експерт в ЦО на 

КИИП.  

 

 През 2017г. , в този състав, Комисията е заседавала на 23.02.2017г., 27.04.2017г., 

23.06.2017г. и 27.07.2017 г., на които: 

 е приета Инструкция за управление на активите на КИИП и извършване на 

ремонтни дейности в имотите на КИИП 

 са приети преференциални цени на наличната техническа литература в ЦО на 

КИИП  

 е приет  Регламент за разпределение и разходване на фонда „10%“ за 2017г. 

 са разгледани предложения за договори от служби по трудова медицина 

 е приета таблица  (ВАРИАНТ 1) за размера на максималните възнаграждения в 

КИИП 

 е приет финансов анализ за разходите за ОС на КИИП и е определена квота за 

разпределение на делегатите за ОС на КИИП 

 е обсъждано разпределението на сумите от встъпителната вноска (150 лв.) и 

таксата за ТК  и печати между РК и ЦО  

 са обсъждани възнагражденията на участниците в комисиите в КИИП и 

разпределението на разходите за комисии и работни групи извън постоянните  

 

Поради неочакваната кончина на инж. Таню Димитров – Председател на РК 

Варна  със Заповед № КИИП-ЦУ-121/27.09.2017г. на Председателя на УС на КИИП в 

състава на Комисията е включен инж. Румен Иванов – и.д. Председател на РК Варна .  

В новия състав до края на 2017г. Комисията не е заседавала.  

 

 

Комисията за изготвяне на приложения към Методиката за 

определяне размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги в устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-077/30.05.2016 г. на Председателя на 

УС на КИИП в състав: 

 

Председател:    инж. Антони Чипев  – Гл. секретар на КИИП 

Секретар:     инж. Маринела Цветкова  – експерт в ЦО на КИИП 

Членове:        инж. Балчо Балчев  – секция ВС 

                   инж. Ангел Марков  – секция ВС  

         инж. Николай Главинчев  – секция ГПГ 

                                 инж. Мария Попова  – секция ЕАСТ 

         инж. Светослав Дренски  – секция ЕАСТ 

инж. Георги Франгов  – секция МДГ    

инж. Никола Чушков  – секция МДГ 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2016 г. 

ОС НА КИИП, 02 Април 2017 г.                                                         Page 22 of 98 

        инж. Стефко Драгов – секция КСС  

                             инж. Димитър Куманов  – секция КСС 

        инж. Огнян Огнянов   – секция ОВКХТ 

       инж. Михаил Толев  – секция ОВКХТ 

                              инж. Илка Симиджиева  – секция ТЕХ     

      инж. Евдокия Стоянова  – секция ТЕХ 

        инж. Надежда Парлъкова – секция ТСТС 

През 2017 г. Комисията е провела едно заседание на 26.01.2017 г., на което се приеха 

предложенията на НПС за промени в съответните приложения:  

 Приложение № 1 на секция КСС 

 Приложение № 3 на секция ВС 

 Приложение № 6 на секция МДГЕ 

 Приложение № 10 на секция ТЕХ 

Гласуваните промени са публикувани в  Държавен вестник бр. 27/31.03.2017 г. 

Започна се подготовка по издаването на Методиката, с включени всички направени 

промени до момента и отпечатването й в притурката на ДВ. 

 

Експертна комисия по признаване на професионалните 

квалификации 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-079/30.05.2016 г. на Председателя на 

УС на КИИП в състав: 

Председател: инж. Иван Каралеев     –  Председател на УС на КИИП 

Секретар:  инж. Маринела Цветкова    –  експерт в ЦО на КИИП 

Членове:  инж. Светлана Николчева       –  Зам. председател на КИИП 

   инж. Антони Чипев        –  Гл. секретар на КИИП 

   инж. Пламен Попов       – секция КСС 

   инж. Надежда Парлъкова      – секция ТСТС 

   инж. Балчо Балчев      – секция ВС 

   инж. Николай Главинчев        – секция ГПГ 

   инж. Георги Франгов      – секция МДГЕ 

   инж. Мария Попова       – секция ЕАСТ 

   инж. Михаил Толев                  – секция ОВКХТТГ 

   инж. Райна Кожухарова           – секция ТЕХ 

В последствие, със Заповед № КИИП-ЦУ-054/13.04.2017 г. на Председателя на УС на 

КИИП на мястото на инж. Пламен Попов в състава на Комисията беше включен инж. 

Емил Крумов. 

През 2017 г., Комисията е провела четири заседания  на 18.04.2017 г., 16.05.2017 г., 

20.06.2017 г. и 18.07.2017 г. 

Общо на всички заседания са разгледани документите на 9 кандидати и е призната 

професионална квалификация на 6 от тях: четирима от Гърция и двама българи 

завършили висшето си образование в чужбина.  

Основен мотив за отказите е съществено несъответствие между професионалните 

квалификации на кандидатите и обучението, провеждано в Република България за 

упражняването на професията инженер-проектант. 
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ВРЕМЕННИ КОМИСИИ, РАБОТНИ ГРУПИ И ЕКСПЕРТНИ 

СЪВЕТИ КЪМ КИИП 

ОТЧЕТ за 2017 г.  
 

Работна група  за законодателна инициатива   

към КИИП 
 

 Работната група  е създадена със Заповед №КИИП-ЦУ-056/19.04.2017г. на 

Председателя на УС на КИИП  по предложение на инж. Емил Крумов – Председател на 

НПС „КСС“ с цел отстояване интересите на КИИП пред Народното събрание, МРРБ, 

БИС и други държавни и общински  администрации, свързани с инвестиционното 

проектиране, в състав:  

 

  Председател :         инж. Методи Андреев -  УАСГ 

Зам. председател : инж. Светлана Николчева – Зам.-председател на КИИП 

Членове:  

     инж. Константин Проданов – УАСГ 

     инж. Валентин Чобанов – УАСГ 

 арх.  Емил Йорданов – УАСГ 

      инж. Димитър Куманов – РК София-град, конструктор на свободна практика 

      инж. Чавдар Панев – РК София-град, конструктор на свободна практика 

     инж. Емил Бойчев – РК  Пловдив, конструктор на свободна практика  

     инж. Огнян Атанасов – РК Кюстендил, ОВКХТТГ, технолог 

     инж. Иван Терзиев – РК Бургас  

 Секретар на Работната група е маг. Светлана Божашка – експерт в ЦО на КИИП. 

  

 През 2017г., в този състав, Работната група е провела 3 заседания на 

12.05.2017г., 07.06.2017г. и 20.06.2017г., на които :   

 са разглеждани, обсъждани и приети предложения за допълнение и изменение  

на ЗУТ, тъй като този Закон е много важен за КИИП 

 е решено приетите допълнения и изменения на ЗУТ да се представят за 

юридическо становище 

 са разглеждани, обсъждани и приети предложения за допълнение и изменение на 

ЗКАИИП 

 е решено КИИП да представи приетите предложения за ЗКАИИП на КАБ 

 са разглеждани, обсъждани и приети предложения за допълнение и изменение за 

Устава на КИИП 

 

   На 06.07.2017г. е проведена среща на Работната група, ръководството на КИИП и 

представители на КАБ и САБ за обсъждане текстове за промени на ЗУТ. 

 

   На 06.10.2017г. е проведена среща  с адв. Валя Бакалова, от „Българско общество 

по строително прави“ и външен сътрудник на работна група/комисия по Законопроекта 

за ИД на ЗУТ към МРРБ. 
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Работна група към КИИП за изготвяне предложения за изменение и 

допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти 

 
 Работната група е създадена със Заповед №КИИП-ЦУ-086/12.06.2017г. на 

Председателя на УС на КИИП във връзка с поставените изисквания от МРРБ в кратки 

срокове да се дадат предложения за промяна на Наредбата, в състав: 

 

инж. Иван Каралеев - Председател  на УС на КИИП 

инж. Антони Чипев - Гл. секретар  на  КИИП 

инж. Светлана Николчева - Зам.- председател на КИИП 

НПС ВС 

инж. Балчо Балчев - РК София-град, Председател на НПС ВС 

инж. Краси Кузманова - РК София-град 

инж. Ангел Марков - РК Пловдив 

инж. Стойно Венков - РК София-град 

НПС ГПГ 

инж. Николай Главинчев - РК София-град, Председател на НПС ГПГ 

инж. Иван Деянов - РК София-град 

НПС ЕАСТ 

инж. Мария Попова - РК София-град, Председател на НПС ЕАСТ 

инж. Борис Камиларов - РК София-град 

инж. Славея Денева - РК София-град  

инж. Михаил Тончев - РК София-град  

инж. Ясен Цветанов - РК София-град 

НПС КСС 

инж. Георги Симеонов - РК София-град, член на КС  

инж. Емил Крумов - РК София-град, Председател на НПС КСС 

инж. Емил Бойчев - РК Пловдив, Председател на РК Пловдив 

инж. Артин Мамиян - РК София-град 

инж. Радостина Богданова - РК Пловдив 

НПС МДГЕ 

инж. Георги Франгов - РК София-град, Председател на НПС МДГЕ 

инж. Нейко Нейков - РК Пловдив  

НПС ОВКХТТГ 

инж. Михаил Толев - РК София-град, Председател на НПС ОВКХТТГ 

НПС ТСТС 

инж. Ася Станишева - РК София-град 

инж. Надежда Парлъкова -РК Пловдив, Председател на НПС ТСТС 

НПС ТЕХ 

инж. Райна Кожухарова - РК София-град, Председател на НПС ТЕХ 

инж. Цветанка Коларова - РК София-град 

 

Секретар на Работната група е маг. Светлана Божашка – експерт в ЦО на КИИП. 
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През 2017г., в този състав, Работната група е провела 3 заседания  на 13.06.2017г., 

20.06.2017г. и 26.06.2017г.,  на които: 

 е прието становище, че в сегашния си вид Наредба №4/2001г. не отговаря на 

съвременните изисквания, липсва регламентация на основни части, свързани с 

различни видове строежи (строежи в областта на ХТС, ХМС, ТС, Технологии и 

др.)  и Работната група ще попълни тези празнини 

 са обсъдени и изготвени предложения към МРРБ на Проект на Наредба №4/2001 

г. и Таблица на Приложение 1 

 

 С писмо  изх.№ КИИП-ЦУ-165/27.06.2017г. в МРРБ са изпратени решенията на 

Работната група към КИИП относно Наредба №4/2001г. 

 С писмо изх.№ КИИП-ЦУ-175/06.07.2017г. МРРБ е уведомено, че КИИП 

потвърждава изпратените вече решения, но не приема включване на Приложение 1 към 

Наредба №4/2001г. 

 С писмо  изх.№ КИИП-ЦУ-179/12.07.2017г. в МРРБ са изпратени предложения 

на КИИП за промени в глава X, XII ,XV. 

 С писмо изх.№ КИИП-ЦУ-182/13.07.2017г. до МРРБ е изразено становището на 

КИИП, че стремежът за намаляване на административната тежест  не трябва да води до 

рязко занижаване изискванията към пълнотата на интелектуалния продукт 

„инвестиционен процес“.  

В изпълнение на решение на УС от 30.06.2017г., на 18.07.2017г. се проведе 

заседание за обсъждане на възникналия спор между НПС„ТСТС“ и НПС „ГПГ“ 

относно Наредба № 4/2001г. На заседанието н присъстваха членовете на нарочно 

избрана комисия: 

  инж. Георги Франгов – Председател на НПС „МДГЕ“ 

 инж. Николай Главинчев – Председател на НПС „ГПГ“ 

 инж. Надежда Парлъкова – Председател на НПС „ТСТС“ 

 инж. Гергана Кривошапкова – ПС „ТСТС“ – РК Пловдив  

 инж. Тодор Костадинов – УАСГ    

         Проведената дискусия завърши с подписване на Протокол. Както вече бе 

посочено в началото, спорът остана неразрешен и това доведе до 8 часовото заседание с 

медиатор инж. Каралеев. Това позволи да се изпрати общата текстова част към Наредба 

4 съгласно с приетите предложения на КИИП. 

 

 На 09.08.2017г. е проведена работна среща на председателите на НПС към 

КИИП, относно  проектът на Наредба №4/2001г., представен за обществено 

обсъждане, на която: 

 бяха представени предложенията на секциите към Приложение 1. 

 беше решено, към Работната група да бъде поканена адв. Александрова, която да 

помогне и по въпросите на Наредбата и ЗУТ 

 След обсъждане на публикуваните Обществени консултации „Мотиви и Проект 

на НИЗД на Наредба №4/2001“ с  писмо изх.№ КИИП-ЦУ-219/21.08.2017г. в МРРБ са 

изпратени мотивирани предложения за изменение и допълнение на публикувания 

материал. 

 

 Централното ръководство се обръща към всички наши колеги и особено младите 

ни проектанти, които познават нормативната база и желаят със своите знания да се 

включат в работата и с това да съдействат за утвърждаване на ролята на КИИП в 

обществото. Много ползотворно е участието на ръководството на младежката секция 

към Камарата. Примери могат да се дадат и за много наши млади колеги, но ще 

посочим само два такива – активността на инж. Мирослав Михайлов и инж. Дженева. 
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Комисия за обновяване на офис техниката в ЦУ на КИИП 

 
 Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-061/25.04.2017г. на 

Председателя на УС на КИИП във връзка с решение на УС от 31.03.2017г. и в 

съответствие с Инструкцията за управление на активите на КИИП и извършване на 

ремонтни дейности в имотите на КИИП  в състав: 

 

Председател:  инж. Светлана Николчева – Зам.-председател на КИИП 

Членове:     инж. Любен Попов–Администратор-информационни системи в ЦО на   

КИИП 

   инж. Маргарита Станоева – Експерт в ЦО на КИИП 

   инж. Маринела Цветкова  – Експерт в ЦО на КИИП 

 

 Задача на Комисията е извършване на технически преглед на наличните в ЦО 

техника и оборудване, необходимостта от подмяна на морално и физически остарялата 

такава и да подготви закупуването на офис оборудване. 

Комисията изпълни задачата и към днешна дата ЦУ на Камарата разполага със 

съвременна офис техника. 

 

 

РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ 
 

Нови офиси на КИИП 

Офис на РК Хасково – През м. юли 2017 г. се подписа договорът за окончателното 

закупуване на офис на РК Хасково. 
 

Провеждане на Общите събрания на Регионалните колегии на КИИП   

и отчетени дейности 

 Графикът за провеждането на Общите събрания на РК през 2018 г. беше 

публикуван на интернет страницата на КИИП, съгласно изискванията на Устава.  

 В съответствие с решението на УС от 26.01.2018 г., всяка РК трябва да 

представи в ЦО материалите от своето отчетно събрание в срок от 5 работни дни след 

неговото провеждане, в съответствие с предварително представен от ЦО график. 

Графикът, заедно с изискванията към материалите, които трябва да бъдат представени в 

ЦО, бе изпратен до Председателите на РК с писмо изх. № КИИП-ЦУ-063/02.02.2018 г. 

 Като цяло може да се отчете, че тази година, РК спазиха сроковете и 

изискванията за формата на представяне на материалите в ЦО. В таблицата по-долу са 

представени обобщени данни, взети от отчетните доклади на регионалните ръководства 

пред общите им събрания за дейността им през отчетния период.  
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Обобщена таблица за дейността на Регионалните Колегии 

 
 

№ 
Регионална 

колегия 

Заседания на 

Регионалните 

ръководства 

Взаимоотношения с държавната с 

общинска администрация 
Участие в Експертни съвети 

Регистр. 

договори 

Регистрирани 

проектантски 

бюра 

Отчетени слабости 

 

1 Благоевград 9 заседания  

Кореспонденция с Областната и 

Общинските администрации относно 

подобряване практическата дейност и 

авторитета на инеженер-проектанта:  

-Писмо до Обл. и Общ. Адм. Относно 

измения в Наредба 7 и удостоверения 

касаещи част „Енергийна 

ефективност” . 

-Писмо до Общ. Адм. относно ОЕСУТ 

-Писмо до Обл. и Общ. Адм. относно 

удостоверения касаещи част 

„Инженерна геология” . 

-Писмо до Обл. и Общ. Адм. относно 

възможността за изготвяне на екпертни 

становища от ТЕС при КИИП касаещи 

важни строежи. 

-Писмо до Обл. и Общ. Адм. относно 

валидността на Удостоверенията за ПП. 

няма данни  

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

 

няма данни 

Продължават да 

стоят на дневен ред, 

проблеми като :  

- липса на договори 

с Възложител ; 

- ниска 

(дъмпингова) цена 

на проектантската 

услуга; 

- поставяне на печат 

под чужд проект ; 

- използване 

(пригаждане) на 

чужд проект като 

свой ; 

2 Бургас 17 заседания 

Отбелязана е необходимостта от срещи 

с Общинските администрации и по-

точно гл. архитекти на общини в 

областта с оглед поредните промени на 

ЗУТ, ръководството на областна 

дирекция ПБЗН, както и 

екплоатационните дружества и 

контролни органи на територията на 

областта.  

няма данни 

 

 

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

 

 

 

няма данни 

Няма данни 

 

3 Варна 10 заседания 

Членове на КИИП участват в работата 

на експертните съвети към общините и 

областната администрация на област 

Варна 

няма данни 

8 25 няма данни 
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4 В. Търново 11 заседания 

Осъществена е била среща между 

ръководството на РК и зам. областния 

управител инж. Д. Борисова, член на 

КИИП. Обсъдени бяха различни теми, 

касаещи взаимодействието между 

проектанти и Областна администрация, 

беше указано съдействие за осигуряване 

на кадри, квалифицирани инженери 

проектанти за определени длъжности в 

администрацията. 

Осъществена е била и съвместна среща 

между Общинска администрация и 

инженерите от секция ГПГ: 

Дискутирани теми: Промени в 

нормативната уредба – Наредба за 

създаване и поддържане на 

кадастралната карта и КР и изработване 

на ПУП; Обсъждане на съществуващата 

Методика за определяне на размера на 

възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги в устройственото 

планиране и инвестиционното 

проектиране.  

До всички Общини, РОНСК, РЗИ, РИОСВ 

и Областна администрация са били 

разпратени писма с имената на избраните 

разширени от 2017 година експертни 

съвети 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 няма данни 

5 Видин 4 заседания 

РК на Камарата продължи да бъде 

търсен и реален партньор в общински и 

държавни органи на регионално ниво.  

Представители на колегията участват в 

Експертния архитектурен съвет към 

Община Видин, където има представител 

от всички ПС, след направените 

изменения в ЗУТ. Участваме в Областния 

съвет за ЕЕ на област Видин. Вземаме 

участие в общественото обсъждане на 

Националната програма за саниране на 

жилищата. 

 

 

 

0 

 

 

 

0  
няма данни 

6 Враца 11 заседания 

РК Враца е активна страна в 

комуникацията с държавната и други 

администрации. Членове на колегията 

вземат активно участие в експертните 

съвети по устройство на територията 

/ЕСУТ/ към общинските 

администрации. 

няма данни 

няма 

данни 

няма данни  

няма данни 
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7 Габрово 10 заседания 

Членове на РК на КИИП Габрово от 

различни специалности участвуват в 

Експертни съвети при Областна управа 

Габрово, общини - Габрово, 

Трявна,Севлиево. 

няма данни 

няма 

данни 

няма данни  

няма данни 

8 Добрич 9 заседания  

Според измененията на ЗУТ от 

22.12.2015г. относно чл.5, ал./2/ и /4/ 

участие на представители на КИИП в 

работата  на Експертните съвети към 

общините,  общините в региона искат 

съдействие за Експертните съвети. ЗУТ 

ги задължава да имат представители на 

камарата в експертните съвети. Малките 

общини  нямат пари и смятат че трябва 

да се работи безвъзмездно. В общините 

основно се разглеждат ПУП –ве. За сега 

колегията покрива нуждите на по-

близките общини с конструктори. 

няма данни 

 

 

 

0 

 

 

няма данни 

В Регионалния 

Експертен Съвет не 

са се провеждали 

заседания защото не 

е имало сезиране.  

Колегията, по- точно 

секция КСС, има 

проблеми с 

техническия  

контрол.  

9 Кърджали 7 заседания 

В община Кърджали в ЕСУТ 

представители са инж. Тахир и инж. 

Бостанджиев. Инж. Любен Бостанджиев  

участва в заседанията на общинския 

съвет за намаляване риска от бедствия в 

Област Кърджали. 

инж. Наташа Чичкова участва в 

заседание на Областния съвет по 

енергийна ефективност с  

РК на КИИП е заявила желание за 

участие на членове в оценката на 

проектните фишове на община 

Кърджали по приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОП „Региони в растеж 

2014-2020“. 

Във всички секции има избрани експерти 

за Регионалния експертен съвет. 
 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

няма данни 

Професионалните 

секции, с 

изключение на КСС, 

не поемат 

инициатива и техния 

професионален 

живот в камарата е 

много свит. 

Актуални са 

проблемите с цените 

и повишаване 

качеството на 

проектите. 

 

10 Кюстендил  няма данни няма данни няма данни 

няма 

данни 

няма данни През 2017 г. е 

намалял обема 

работа. 

11 Ловеч 9 заседания няма данни няма данни 0 0 няма данни 

12 Монтана няма данни няма данни 
След провеждането на ОС на РК, 

списъците на избраните проектанти от 

няма 

данни 
няма данни няма данни 
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съответните секции ще бъдат изпратени до 

общините в областта.  

13 Пазарджик 12 заседания 

Своевременно се изпращат писма до 

областните  и общински 

администрации, касаещи дейността на 

колегията. 

Членове на Регионалната колегия редовно 

взимат участие в Техническите експертни 

съвети по устройство на територията 

( ЕСУТ ) към общините в Област 

Пазарджик и обществени обсъждания на 

значими инфраструктурни проекти. 

1 няма данни няма данни 

14 Перник 7 заседания Няма данни 

РК Перник е    представила на кметовете 

на общините на територията на област 

Перник списък- предложение на 

утвърдени 16 членове от различни 

професионални секции за включване като 

представители на КИИП в състава на 

ЕСУТ, съгласно чл.5, ал.4 от ЗУТ. Но за 

съжаление нито един от тях не е бил 

поканен и включен като такъв в работата 

на ЕСУТ към общините, но колеги са били 

канени като експерти по специалността си. 

 

 

7 

 

 

 

няма данни няма данни 

15 Плевен 

11 заседания   

(9 редовни и 

2 

извънредни) 

В Експертния съвет по устройство на 

територията към Община Плевен, влиза 

инженер-конструктор с пълна 

проектантска правоспособност от 

нашата колегия - инж. Боряна 

Макавеева. 

Покани за участие в ЕСУТ получаваме 

единствено от Община Червен бряг и 

Кнежа. 

На 14.06.2017г. в Заседателната зала на 

Община Плевен се е провела  среща на 

ръководството на КИИП РК Плевен с 

арх. Невяна Иванчева, зам.- кмет на 

Община Плевен. Били са поставени 

следните въпроси: 

• за интегрирания проект за водния 

цикъл на Плевен – Долна Митрополия;  

• за трите проекта на Община Плевен, 

чието изпълнение стартира по ОП 

„Региони в растеж” /вече приключи/; 

Към Регионалната колегия има създаден 

регионален Експертен технически съвет. 

Съставът на РЕТС се определя по 

предложение на РПС и се утвърждава 

ежегодно от регионалното общо събрание. 

Една от задачите на създаденият 

Експертно-технически съвет към КИИП 

Плевен е да  разглежда и да дава 

становище по качеството на проектните 

разработки, ако заинтересована страна го 

поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Въпреки 

изискванията на 

Наредба 4 за обема и 

съдържанието на 

инвестиционните 

проекти и добрите 

проектантски 

практики, 

продължават да се 

внасят за одобрение 

некачествени и 

недоокомплектовани 

проекти. По този 

начин се руши 

авторитетът на 

проектанта и на 

Камарата като цяло. 

Единици от колегите 

прилагат 

Методиката за 
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• за източния обход на Плевен и местата 

за безплатно паркиране в гр. Плевен; 

• изготвянето на Плановете по 

безопасност и здраве  и Наредба 2; 

• обследване на едропанелните 

жилищни сгради; 

• важността на част „Инженерно-

геоложки проучвания” при 

реализацията на инвестиционните 

проекти;  

• оцифряване на регулационния план; 

• отправени бяха препоръки на 

плевенските проектанти за увеличаване 

на техния дял при проектирането, 

специално на проектите, които възлага 

Община Плевен. 

цените. 

 

16 Пловдив 12 заседания 

-В отговор на писмо с изх. № 

17МН256/21.06.2017 г. постъпило от 

Община Пловдив във връзка с 

обсъждане и приемане на Наредба №2 

за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните 

системи на урбанизираните територии, 

секция „ТСТС“ излага своите мотиви в 

писмо изх. № КИИП-Пд-021/05.07.2017 

-В писмо изх. № КИИП-Пд-

022/13.07.2017 г. се декларира 

готовността на експерт 

ти от КИИП-Пловдив да подпомагат 

работата на Общинския съвет. 

- Предложения и допълнения към 

проект на Наредба №РД-02-20 от 2017 г. 

за проектиране на пътища, изготвен от 

екип на МРРБ, секция „ТСТС“ приема 

разписаните в проекта текстове и прави 

допълнителни предложения за 

изменение и допълнение с писмо. 

изх. № КИИП-Пд-021/05.07.2017 и вх. 

№ 17РЗК831/27.07.2017 в Община 

Пловдив. 

В общинските (районните) експертни 

съвети задължително се канят 

представители на Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране: 

- За участие в Комисия за проверка на 
състоянието на тунелите по РПМ и 
набелязва- 
не на мерки за подобряване на технико-

експлоатационното им състояние от КИИП 

Пловдив е излъчен представител: инж. 

Камен Матев – член и експерт към секция 

„ТСТС“. 

-По повод участие на дата 16.05.2017 г. в 

СЕСУТ на представители от КИИП 

Пловдив 

(инж. Н. Парлъкова, инж. Д. Попов и инж. 

Г. Кривошапкова) с вход. № 17РЗК568 от 

26.05.2017 г. на вниманието на инж. 

Йордан Калев – Главен инженер на 

Община Пловдив е входирано становище и 

препоръки на секция „ТСТС“ относно 

одобряване на задания за проектиране на 

редица улици 

- Във връзка със Заповед №РД-20-97 / 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

Няма данни 
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27.07.2017 на дата 24.08.2017 г. е проведен 

ОЕ-СУТ с присъствието на представител 

на КИИП Пловдив – инж. Валентин Радев 

за разглеждане на проект на ПУП-

парцеларен план за линеен обект: 

„Директен газопровод с Рраб.= 0,5 МРа на 

„Симид Агро“ ЕООД от АГРС „ОЦ-Юг 

Пловдив“ до площадка на „Симид 

агро“  ЕООД в поземлен имот 

56784.536.1702, гр. Пловдив, бул. 

„Кукленско шосе“ №1. 

- Инж. Димитрина Александрова – експерт 

към секция „ВС “, участва като 

представител на КИИП – Пловдив в 

заседание на ОЕСУТ на дата 08.11.2017 г., 

проведен в заседателна зала на Областна 

администрация гр.Пловдив. Получен е 

протокол с решенията, взети на ОЕСУТ, на 

който е приет окончателен проект на 

ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 

5 от ЗУТ за линеен обект: 

„Водоснабдяване на УПИ 020098 в 

землището на с. Ягодово, общ. Родопи 

чрез нов уличен водопровод“. 

17 Разград няма данни  

Проектанти от всички специалности са 

взели активно участие в организираните 

от Община Разград регулярни работни 

срещи по реализиране на проект 

„Изграждане на съвременна градска 

среда , културна, образователна и 

социална инфраструктура в гр.Разград – 

гаранция за интегрирано градско 

развитие” на оперативна програма 

„Региони в растеж”. 

За постоянен представител на РК 

Разград в работната група на Община 

Разград по разработване на Общински 

план за развитие за 2014-2020 г. бе 

определен инж. Петър Петров. 

През изминалата година действа и 

Експертно-Технически съвет към 

Регионална колегия Разград , в чийто 

състав влизат колеги от всички 

професионални секции. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

няма данни 

 

 

 

 

 

Интересът към 

организираните 

курсове и семинари 

е слаб. 
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18 Русе Няма данни 

 

 

Участие на експерти в технически 

експертни съвети към Общинската и 

Областна администрация Русе. 

 

 

Към Регионалната колегия има създаден 

регионален Експертен технически съвет. 

Съставът РЕТС се определя по 

предложение на РПС и се утвърждава 

ежегодно от регионалното общо събрание. 

Една от задачите на създадения Експертно-

технически съвет към КИИП Русе е да  

разглежда и да дава становище по 

качеството на проектните разработки, ако 

заинтересованата страна го поиска. 

 

 

3 

 

 

 

0 

 
няма данни 

19 Силистра 8 заседания 

Участие на представител на КИИП-

Регионална колегия – Силистра в 

работна група за осъществяне на 

мониторинг и контрол по изпълнение на 

Инвестиционна програма на Община 

Силистра за периода 2014-2020г. 

Кореспонденция с всички общински и 

държавни администрации на 

територията на обл. Силистра – писма, 

разяснения и указания 

От началото на 2017г. с промените в ЗУТ, 

при  назначаване на Общински експертен 

съвет по устройство на територията, се 

включват и  участват експерти от КИИП. 

До всички общини на територията на 

Област Силистра са изпратени списъци с  

редовни и резервни членове в зависимост 

от характера на разглежданите обекти 

0 няма данни 

Малка част от 

колегията се 

възползва от 

предложенията за 

обучения за 

повишаване на 

квалификацията.  

Голяма част от 

заявените обучения 

по секции и като 

цяло не са 

осъществени. 

20 Сливен 9 заседания няма данни няма данни 
1 1 

 
Няма данни  

21 

 

 

Смолян 

 

 

10 заседания 

 

 

няма данни 

 

няма данни няма 

данни 0 

няма данни  

 

22 София-град 14 заседания 

Във връзка с предложения за промяна 

на Закона за устройството и 

застрояването на Столичната община 

(ЗУЗСО) и необходимостта да се 

изработи цялостен устройствен план на 

столицата и да се очертае посоката за 

развитие на града през м. ноември 

2017г. се e направило допитване до 

председателите на професионалните 

секции на РК София-град и е изготвено 

По искане на Столична  община са били 

предложени представители на КИИП РК 

София-град за участие в Експертните 

съвети за устройство на територията 

(ЕСУТ), както следва: -За разглеждане на 

проекти на устройствени планове и на 

техни изменения – 12 колеги 

-За разглеждане на инвестиционни 

проекти - 26 колеги 

-За разглеждане на проекти на ниското 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2017 г. 

ОС НА КИИП, 01 Април 2018 г.                                                                            Page 34 of 98 

писмо с изх. № 218 от 16.11.2017г. до 

Председателя на 44-то Народно 

събрание     г-н Димитър Главчев, до 

Председателя на Комисията по 

регионална политика, благоустройство 

и местно самоуправление г-н Искрен 

Веселинов и до Главния архитект на 

Столична община арх. Здравко 

Здравков. Писмото бе изпратено и на 

Председателя на КИИП инж. Иван 

Каралеев. Инж. Кордов е бил 

регистриран като представител на 

КИИП  и е взел участие и в заседанието 

на Комисията по регионална политика, 

благоустройство и местно 

самоуправление към НС на 13.12.2017 г. 

по повод „Представяне и обсъждане на 

Законопроект за устройството и 

застрояването на Столична община“. 

 

 

строителство – 16 колеги 

-За разглеждане на проекти, свързани с 

архитектурно-историческото и културно 

наследство, художествено-пластични 

проблеми на монументалното изкуство и 

проекти за преместваеми обекти, рекламни 

елементи и реклама - 16 колеги 

-За разглеждане и приемане на 

геодезически работи, свързани с 

поддържането на кадастралния план и 

прилагането на подробните устройствени 

планове и на специализирани кадастрални 

карти за устройствено планиране - двама 

колеги 

-За разглеждане на устройствени планове 

и инвестиционни проекти за обекти на 

зелената система на Столична община - 

трима колеги 

Представители на КИИП РК София-град 

участват в РЕСУТ на следните райони на 

Столична община: Връбница, Възраждане, 

Изгрев, Илинден, Красна поляна, Красно 

село, Младост, Сердика, Средец, 

Триадица, Витоша, Люлин, Оборище и 

Панчарево.  

Като експерти в Арбитражния съд 

участват 4 представители на секция 

ТЕХНОЛОГИИ. 

Представители на КИИП РК София-град  

участват  в Работна група, създадена  към 

Главния архитект на СО, разработваща 

дългосрочна визия за развитие на София. 

Участието в заседанията на ОЕСУТ в 

НАГ, водени от Главния архитект на 

София е редовно.  

 

 

35 

 

 

 

7 
 

 

 

няма данни 

 

23 
София-

област 

Периодични 

заседания 

(няма брой) 

Няма данни 

Председателят на  РК на КИИП София 

област  участва в заседанията на 

Областния  експертен съвет по устройство 

на територията /ОЕСУТ/. 

 

няма 

данни 

 

няма данни 

 

Няма данни 

 

 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2017 г. 

ОС НА КИИП, 01 Април 2018 г.                                                                            Page 35 of 98 

  

24 
Стара 

Загора 
8 заседания 

Регионалното ръководство поддържа 

връзки с Камарата на Архитектите и 

Строителите на местно ниво.  

Провела се е среща с Областния 

управител. Коментирани са проблемите 

на Камарата относно участието в ЕСУТ 

на Общините и поръчките за ЗОП. 

Проведена е среща с депутата от Стара 

Загора Емил Христов по проблеми на 

проектантската колегия и са обсъдени 

вижданията относно промяна на 

ЗКАИИП. 

Ползотворно е сътрудничеството с НТС 

Стара Загора. 

 

 

При сформирането на експертни 

технически съвети към всички Общини в 

областта се ползва експертния потенциал 

на нашата камара. Във връзка с 

изменението на ЗУТ участието на 

представители на КИИП е задължително. 

Изпратени бяха писма с предложени 

представители в Община Стара Загора, 

Казанлък и Нова Загора. Само Община 

Нова Загора ни отговори. През изминалата 

година наши представители участваха в 

комисии и проблеми на Община  

- Раднево за моста в с.Коларово 

- Казанлък – становище относно 

изготвен конструктивен проект 

 

 

     

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Да се подобрят 

контактите с 

общинските 

администрации по 

различните 

проблеми 

25 Търговище 13 заседания 

Регионалното ръководство поддържа 

връзки с  главните архитекти и 

инженери на  Община Търговище, 

Община Попово, Община Омуртаг,  

Община Антоново и Община Опака по 

повод обществените поръчки и други 

проблеми във връзка с нормативните 

промени в ЗУТ. Поддържа контакти с 

РДНСК, РЗИ,  РС  ПБЗН , БАБХ 

Среща по покана на Областна 

администрация за решаване на 

възникнали проблеми между общинска 

администрация, ДНСК, 

експлоатационни дружества, 

проектанти, надзорни фирми и 

строители. 

 Участие в ОЕСУТ в Община Търговище и 

Община Попово. 

 

 

 

 

 

няма 

данни  

 

 

 

 

няма данни 

Необходимо е 

подобряване на 

работата на 

Регионалните 

Професионални 

секции относно 

обучението. 

Няма участие в ЕС 

на Област 

Търговище. 

Не се използва  

сайта на Камарата за 

РК Търговище. 

Контактува се  чрез 

е-mail. 

 

26 Хасково 10 заседания 

Продължава работата с общини и 

областни управи. На заседания на ЕСУТ 

се привличат членове на КИИП 

 

 

 

 

Продължава участието на проектанти от 

различни специалности в областен ЕСУТ. 

Не е решен проблемът със заплащането. 
Някои общини, като Свиленград, са 

започнали да заплащат на участниците в 

ЕСУТ. 

Председателят на РК, като зам.- 

 

няма 

данни 

 

 

няма данни 

 

Има  членове, които 

заверяват чужди 

проекти – даже и на 

нечленове на РК. 

Необходимо е 

Професионалните 
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председател на Обществения съвет на 

Областния съвет е участвал в 2 заседания. 

секции да предложат 

конкретни имена на 

проектанти и след 

тяхното 

предложение пред 

УС, да се налагат 

дисциплинарни 

наказания. 

27 Шумен 10 заседания 

На 20.12.2016  год. на мястото на 

трагедията в с. Хитрино бе проведена 

среща с представители на КИИП, КАБ, 

САБ и Камарата на строителите. По 

време на срещата бе обещана 

безвъзмездна помощ от камарите за 

преодоляване последиците от взрива.  

Обещано беше проектирането и 

изграждането на 11 жилищни сгради на 

мястото на съборените от взрива като 

дарение от КИИП, КАБ и Камарата на 

строителите.  

Кметското ръководство на с. Хитрино 

се е обърнало към КИИП - РК Шумен за 

осигуряване на специалисти – 

конструктори, които да направят оглед 

на пострадалите сгради, като  в 

конструктивни заключения да опишат 

състоянието им. Ръководството на РК 

Шумен е откликнало веднага на 

молбата, като на място са изпратени 6 

екипа от по двама конструктори. 

Огледите са се състояли от 21.12 до 

27.12., като на 28.12.2016 год. бяха 

предадени 157 конструктивни 

заключения. 

В резултат на това са проектирани 

безвъзмездно 11 жилищни сгради, като 

в проектирането са участвали членове 

на КИИП от Регионални колегии 

Шумен, Пловдив и София. Десет от 

сградите са двуетажни и една на един 

РК на КИИП Шумен е уведомила всички 

общини от Област Шумен, че е готова да 

изпраща свои членове за участие на 

експертни съвети срещу съответното 

заплащане. Получен е отговор от Община 

Смядово, че в бюджета на Общината няма 

заделени средства. Има покана и от 

Община Каспичан за участие в експертен 

съвет, като е уточнено, че на 

представителя на експертния съвет няма 

да се заплаща. 

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

 

0 

Популяризиране на 

дейността на КИИП 

Председателя на РК 

и председатели на 

секции в медиийни 

изяви 
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етаж. 

Проектирани са и 14 нови сгради,  като 

хонорари за тях са изплатени от 

Община Хитрино чрез Камарата на 

архитектите. Тези сгради вече са 

изградени почти изцяло със средства от 

Социалното министерство. 

Проектирани са и 9 основни ремонти  на 

сгради, като хонорари за  7 от тях са 

изплатени от Община Хитрино чрез 

Камарата на инженерите.   

28 Ямбол няма данни 

Двама представители на РК Ямбол бяха 

поканени и включени в консултативния 

съвет по устройство на територията в 

Община Тунджа. 

Членове на РК Ямбол са включени в 

експертните съвети по устройство на 

територията в общините Ямбол, Тунджа, 

Стралджа и Карнобат 

няма 

данни 

 

 

 

 

няма данни 

 

 

 

 

няма данни 

 

Посоченото по-горе е въз основа на представената в докладите на РК информация. 
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Организационна дейност – мероприятия, докладвани от РК: 

РК Благоевград - През периода се извърши актуализиране и систематизиране на 

личните данни, и на данните за връзка, и кореспонденция с членовете на РК. 

Потвърдено е сътрудничеството по партньорския Договор с РК София-град за 2017г. 

РК Бургас – Работи се по оптимизирането на сайта на колегията, за да бъде по 

динамичен и достъпен от смарт телефони и таблети.   

РК Варна – Разглеждат се заявления за ПП само на кандидати, които лично присъстват 

на заседанията. Утвърдена е практиката, колегите, кандидатстващи за ППП за 

представян пред членовете на РР не по-малко от два свои референтни проекта, с които 

да докажат възможностите си за самостоятелна работа. Действащата интернет-страница 

на РК на КИИП www.kiip-varna.com, продължава да се ползва активно от страна на РР и 

офисните сътрудници за информиране на колегите за актуални новини и събития – 

семинари, обучения, срещи, както и за публикувани важни нормативни документи.  

РК Велико Търново – Ръководството на РК на КИИП по традиция организира 

екскурзия - „Международен пътуващ семинар”, като маршрутът през септември 2017 г. 

е бил: Плитвички езера, Адриатическо крайбрежие – градовете Трогир, Задар, 

Шибеник, Сплит и Неум. Маршрут през Босна и Херцеговина с разглеждане на Мостар, 

Сараево и Дървенград. През изтеклата година  Регионална колегия на КИИП Велико 

Търново е получила чрез годишен абонамент: „Бюлетин строителство и архитектура” и 

„Строителен обзор”.  

РК Видин – И през 2017 г. продължава реализирането на мащабния проект за страната 

и в частност за област Видин – санирането на жилища.  

РК Враца - Организационната дейност на колегията се изразява в провеждането на 

едно редовно общо отчетно събрание на колегията всяка година. На тези събрания, 

освен отчитане на свършеното през предходната година, са избирани делегатите за 

Общото събрание на Камарата за съответната година. През 2017 година  се организира 

двустранна среща с Регионална колегия София град. Беше осъществена дискусия на 

тема предложения за промени в Устава на КИИП и ЗКАИИП. Членове на колегията 

съвместно с колеги от София-град са посетили базата на фирма „Ромтех-З ЕС“ООД-

Враца, която е изпълнена по проекти на колеги от РК на КИИП-Враца. 

РК Габрово -    Няма данни. 

РК Добрич – РК-Добрич продължава практиката да провежда събеседване с 

проектантите при промяна от ОПП към ППП. През миналата година се е провела среща 

на регионалното ръководство и други колеги с централното ръководство на камарата по 

въпроси, които вълнуват РК Добрич. И миналата година, РК - Добрич е провела, 

станалото  традиционно, Коледно тържество съвместно с колегите от КАБ.     

 РК Кърджали – Съвместната дейност на колегията с КАБ Кърджали през 2017 г. е по-

добра от 2016 г. Съвместно са празнувани Коледните и Новогодишни празници на 

20.12 в ресторант Парадайс. Поднесени са венци по случай Националния празник 3-ти 

март и Деня на освобождението на Кърджали  21 Октомври. Със Застрахователно 

дружество „Дженерали” колегията има споразумение за големи отстъпки при 

сключването и ежегодното подновяване  на задължителната застраховка 

„Професионална отговорност”. Получава 15 % отстъпка за обектите от първа да трета 

категория.  

РК Кюстендил – Няма данни 

РК Ловеч – Преподписан е договор за сътрудничество и съвместна дейност с РК 

София-град. Регионалната колегия поддържа интернет страница, която се актуализира 

своевременно. Всички членове на колегията получават информация по електронната си 

поща за предстоящи курсове, семинари, новоизлезли ръководства, книги по 

съответната специалност и др.    

http://www.kiip-varna.com/
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РК Монтана – Информиране на членовете на Колегията чрез електронна поща, 

мобилни телефони и личен контакт.  

РК Пазарджик – Организирани са тържества по повод денят на КИИП – 29 септември, 

Коледа и Нова година. През октомври месец Регионалното ръководство е организирало 

пътуване до Гърция – един  своеобразен  „Тимбилдинг„. 
РК Перник – Проведена е била официална церемония за избор на заслужилия инженер 

проектант Димитър Панов за почетен гражданин на гр. Перник. Той е награден с плакет 

и лента със знамето на Перник за активната му работа като ръководител на бившата 

проектантска организация в Перник и големият му принос в изграждането на Перник в 

годините на голямото промишлено строителство. 

 РК Плевен – Продължава ползотворното сътрудничество между регионалната колегия 

и БГЦПО, който разполага със съвременна  база за обучение. През есента БГЦПО 

навърши 21 години. РК Плевен е била поканена на тържеството, на което тази година 

специален гост е бил Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. 

Традиционно присъствие са отбелязали и дългогодишни техни партньори, сред които и 

КИИП – РК Плевен. Продължава сътрудничеството на КИИП и КАБ и САБ на 

регионално ниво. Колегите от САБ – Дружество Плевен и КАБ - РК Плевен са 

организирали Регионален преглед на архитектурата Плевен 2017 и изложба, посветена 

на 40 години Панорама плевенска епопея 1877 – идеи и реализации на 2 октомври на 

пл. „Възраждане”, на която са били поканени и присъствали доста членове на 

колегията. На Коледното тържество, което се е състолоя на 15.12.2017г. в ресторант 

«Гардън», за пореден път са се събрали на едно място много колеги от двете сродни 

професионални гилдии – инженери и архитекти – КИИП, КАБ, САБ.  

 На професионалния празник на колегите от Строителната камара, Димитровден, 

Председателят на КС инж. Илко Найденов е представлявал колегията на тържеството в 

ресторант „Централ” и е поднесъл поздравителен адрес.  

РК Пловдив – Своевременно информиране на членовете на Регионалното ръководство 

и на Регионалната колегия за решения от заседанията на Управителния съвет, 

Контролния съвет, Комисията по дисциплинарно производство и другите комисии на 

КИИП. 

Организационни сбирки на регионалните професионални секции. 

Обсъждания на проекти на вътрешно организационни документи на КИИП, даване на 

становища по тях. 

Участие с активна позиция на представителите на Регионална колегия Пловдив в ко-

мисиите на КИИП на национално ниво. 

Активно сътрудничество със сродни браншови организации. 

Осигуряване на преференциални условия  за членовете на КИИП – Пловдив чрез 

сключването на рамков договор от дата 29.07.2010 г. за съвместна дейност между 

КИИП - Пловдив и консултантски застрахователен център "Булстрад". 

Бал на инженера проектант – проведен на 17.11.2017 г. 

РК Разград – Подписан е договор за сътрудничество и съвместна дейност с РК на 

КИИП София-град, който дава възможност на проектантите да вземат участие във 

всички организирани мероприятия от КИИП София-град при равни условия. Всички 

членове на Регионалната Колегия са били информирани за преференциалното 

предложение на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД за застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството“. 

РК Русе – На база на договор, който е подписан с РК София–град, има възможност 

членовете да участват на преференциални цени на принципа на взаимност при 

провеждане на мероприятия, като обучителни курсове, семинари и други.  

РК Силистра – няма данни 

РК Сливен – няма данни 
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РК Смолян – На 12 септември 2017г. – инж. Евгения Попова, председател на РПС 

„Водно строителство“ при РК на КИИП – гр. Смолян, е присъствала на Фестивал на 

водата, където е направено изложение на В и К продукти. Мероприятието е проведено 

в парк „Лаута“ – гр. Пловдив. На 15 декември 2017г. Регионална колегия на КИИП – 

гр.Смолян е провела в гр. Смолян празнична среща на своите членове за честване на 

четиринадесет години от създаването на КИИП, Коледа и Нова година.  

РК София-град – През изтеклата година ръководителите на професионалните секции  

на РК София-град са организирали срещи на свои членове. Създадена е възможност за 

участие в обществените обсъждания на  всички проектанти. 

Развиване на всички функционални възможности на офиса и мултимедийния блок, 

усъвършенстване на организационните умения да бъде колегията домакин на 

множеството организирани събития.  

Активиране на социалните дейности: осъществяване на преференциални застраховки, 

работа за защитаване на цените за проектиране и обсъждане на проблемите, активно 

участие в експертните съвети, в работната група  създадена към Главния архитект на 

СО разработваща визията на гр. София. Създаване на постоянна работна среда с 

Камара на архитектите Регионална колегия София-град и САБ.  

На 21.01.2017г. се е провела среща с представители на община Банкя за професионална 

секция ГПГ – с 20 участника от РК София-град. 

На 20 октомври 2017г. е била проведена среща с РК Враца по тяхна покана. 

На 1 ноември 2017г. в УАСГ на международна научната конференция за  членове на 

КИИП София-град  е било осигурено участието без заплащане на такса.  

Инж. Кордов е участвал активно като представител на КИИП в ТК 56 – БИС.  

На 01.08.2017г. е сключен Договор със Сдружение с нестопанска цел „Достойнство – 

България-2004“ гр. София с цел осигуряване обслужване на служителите на КИИП РК 

София-град в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ). 

Празнично отбелязване на 24 май - Деня на славянската писменост и култура в 

мултимедийната зала на КИИП РК София-град. 

Във връзка с 14-тата годишнина от създаването на Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране (КИИП), в Регионална колегия София-град, на 

27.08.2017 г. се е организирало изкачване на връх „Черни връх" – Витоша. 

На 30.05.2017г. във Френския културен институт се е провел  ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ 

ЗА ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА. КИИП София-град е била сред поканените и нейни 

представители са участвали в обсъжданията. 

Представители на колегията са участвали във „Фестивал на водата“, който се е провел в 

гр. Пловдив, парк „Лаута“. 

Представители на КИИП РК София-град участваха в Комплексно транспортно 

проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия 

център на гр. София. 

Продължава добрата практика за сътрудничество  с регионалните колегии в гр. Бургас, 

гр. Благоевград, гр. Кърджали, гр. Кюстендил, гр. Ловеч, гр. Русе, гр. Силистра, гр. 

Габрово и гр. Разград. Членовете на регионалните колегии от цялата страна посещават 

мероприятия, обучителни дейности и събития, организирани от РК София-град.     

И през 2017 г. КИИП РК София-град има договори за съвместна дейност с две  

застрахователни агенции:  ЗАД „Армеец“  и ЗАД „АСЕТ  ИНШУРЪНС“ за сключване 

на застраховки професионална отговорност 

Продължават да използват услугата  BSMS на М-тел,  Теленор, Виваком  за изпрашане  

на  съобщения към колегията.   

РК София-област - Осъществяват се непрекъснати контакти с членовете на РК КИИП 

София-област по различни поводи – уведомления за квалификационни курсове, за 
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мероприятия провеждани от КИИП, за изнасяни лекции, както и за решаване на 

проблеми на съответните колеги. Връзките на РК на КИИП София област с останалите 

РК на КИИП са много добри.  

РК Стара Загора – РК е продължила договора със застрахователна компания „Армеец” 

за сключване на задължителното застраховане на проектантите като компанията прави 

отстъпка на застрахования.  

Организацията на централния сайт на КИИП дава възможност да се ползва както по 

регионални колегии така и по професионални секции. 

Организирането на „Фейсбук” групи по секции е стъпка напред в комуникацията 

между колегите и секциите. Регионална професионална секция КСС организира 

страница във „Фейсбук”. 

Приоритет на РР е да подпомага и стимулира членовете на РК на КИИП при участие с 

доклади на научни конференции и симпозиуми.  

Продължиха връзките с Професионална гимназия по строителство, архитектура и 

геодезия „Лубор Байер” гр. Стара Загора.   

Дава се почит на изтъкнати специалисти и членове по повод на кръглите им  

годишнини; 

Отбелязва се по подобаващ начин Деня на проектанта и строителя; 

     Осъществява се обмяна на опит с други Регионални колегии. 

РК Търговище – По покана на Областна администрация се е състояла среща между 

представители на общината, РР на КИИП Търговище,  КАБ, КСБ, експлоатационните 

дружества, консултантски и строителни фирми по въпроси, свързани с намаляване на 

административната тежест, проблеми при съгласуване на проектите и въвеждане на 

строежите в експлоатация. 

На 17.12.2017 год. РК е организирала среща в к-с Островче, в която са взели участие 

членове на регионалните колегии на КИИП и КАБ от област Търговище, на която са се 

споделили проблемите в проектирането, относно качеството на проектите, 

ценообразуването и одобряването на проектите.  

РК Хасково - За важни и неотложни мероприятия или процедури осъществяваме 

директна персонална връзка с нашите членове. РК организира и проведе традиционния 

Коледен бал на инженер-проектанта, за шести път съвместно  с  РК на КАБ. За трети 

път секция „ГПГ”, кани на тези тържества и студенти 3-4 курс в УАСГ, като по този 

начин осъществява приемственост между поколенията. По повод задължителната 

застраховка за проектиране, РР е договорило   рамково споразумение със ЗК “ УНИКА” 

при най-изгодни условия, които остават в сила и за тази година. 

РК Шумен – На 15 декември 2017 г. , в ресторант „Орбита“ се е провело 

традиционното коледно тържество, съвместно с Камарата на архитектите и Камарата на 

оценителите. 

РК Ямбол – Връзката с проектантите се осъществява чрез сайта на КИИП, фейсбук 

страницата и по електронна поща. Колегията има абонамент за изданията на Бюлетина 

за строителство и архитектура, Справочник за цените в строителството и онлайн достъп 

до платформите на АПИС Право и Практика. 

 Посоченото по-горе е въз основа на представената в докладите на РК информация. 

 

СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО 

 

ЦО редовно  изпраща информация за провежданите мероприятия до всички НПС и 

РК на Камарата. Не винаги, обаче, тази информация достига от някои РК до членовете им, 

съобщенията  не се поместват на сайта на съответната РК. Естествено това не е в полза на 
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проектантите. Всички членове на КИИП, РК, НПС са напълно равноправни и трябва да 

получават своевременна информация. 

 Сериозен проблем в КИИП е участието на членовете в общите събрания на ПС в 

РК, както и на Общите събрания на самите регионални колегии. Присъстват 

изключително малко проектанти и основно това са по-възрастните ни колеги. Често пъти 

броят на избраните делегати за ОС на КИИП е по-голям от присъстващите. Практически 

посещаемостта за някои РК не превишава няколко процента. Рядко достига двадесет 

процента от членския състав, като младите ни колеги почти не се забелязват. Това е 

проблем, за решаването на който трябва да се работи. 

Националната политика в областта на устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране на територията на цялата страна може успешно да се 

провежда чрез РК на КИИП, без да се допуска монополизъм и каквото й да е 

неравноправие между своите членове. Провежданите в Камарата мероприятия трябва да 

са еднакво достъпни за всички, независимо от това, къде и кой ги осъществява. Всички 

семинари, обучения и други мероприятия могат да се посещават от всички, без да им се 

поставят каквито й да е рестриктивни условия и неправомерни изисквания, ограничаващи 

правото им на достъп.  

 
 

НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ 

 

Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗКАИИП в Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране са формирани осем секции по специалности или група специалности. 

Членовете на КИИП могат да членуват само в една професионална секция и сами 

определят в коя секция да участват, съобразно квалификацията си и професионалната 

област, в която работят. 

Професионалните секции в КИИП са: 

Секция “КСС”  – Конструкции на сгради и съоръжения 

Секция “ЕАСТ” – Електротехника, автоматика, съобщителна техника 

Секция “ТСТС” – Транспортно строителство, транспортни съоръжения 

Секция “ВС”  – Водно строителство 

Секция “ГПГ” – Геодезия, приложна геодезия 

Секция “МДГЕ” – Минно дело, геология, екология 

Секция “ОВКХТТГ”  – Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,       

топло- и газоснабдяване 

Секция “ТЕХ” – Технологии 

 

Поради възприетата практика, общите събрания на НПС да се провеждат в деня преди 

Общото събрание на КИИП, в настоящия доклад не е представена обобщена конкретна 

информация за дейността на Националните професионални секции. 

 Трябва да се отбележи, че не всички НПС проявяват необходимата активност. През 

2017г. проведоха Конференции само секции „ЕАСТ” и „ОВКХТТГ”, при изключителен 

финансов недостиг, което пряко е свързано и с големия финансов дисбаланс в 

разпределение на средствата от постъпленията в бюджета на КИИП. 
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ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО НИВО НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП 

 

 Акцент в дейността на Ръководството на Камарата е повишаване професионалната 

квалификация на членовете на КИИП. Целта е обучението и повишаването на 

квалификацията да е в следната насока: 

- Курсове за повишаване квалификацията на инженера-проектант по съответните 

професионални направления – организирани по професионални секции. 

- Семинари и практическо представяне на съвременни технически решения на 

водещи фирми. Обсъждания на предстоящи за одобрение нормативни актове, 

регламентиращи дейността на проектантите 

- Конференции на НПС – особено активни в това отношение са двете НПС “ЕАСТ”, 

с председател инж. Мария Попова и НПС “ОВКХТГГ” с председател инж. Михаил Толев. 

 

Всички Регионални колегии считат, че дейността по провеждане на курсове и 

семинари е от особена важност за членовете на колегията и затова са положили много 

усилия в тази посока.  

 

В таблиците по-долу са показани в обобщен вид по РК и по НПС проведените курсове и 

семинари, участието в презентации, през 2017 г., както и планираните мероприятия за 

обучение през 2018 г. Включени са само данни на регионални колегии, които са 

попълнени в предварително обявения формат. 
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КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ПС към РК и ЦО на КИИП през 2017 г. 
 

Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Булдах покривни системи - Schiedel 

коминни системи представяне   всички 14.11.2017 Бургас 

Геовара ЕООД - иновативно и GNSS 

оборудване и ГИС, системи за нуждите на 

геодезията, кадастъра, пътното строителство 

и ВиК представяне   ГПГ, ВС, ТС 23.11.2017 Бургас 

Телетек  - цялостни решения за 

пожароизвестителни системи семинар Веселин Генадиев ЕАСТ 23.2.2017 Бургас 

Инфоден на Шрак Техник ЕООД представяне   ЕАСТ 11.5.2017 Бургас 

Обо Бетерман - Противопожарната защита в 

електротехниката семинар   ЕАСТ 13.6.2017 Бургас 

Сименс и Синхрон С - съвременни 

тенденции при проектиране и изпълнение 

на системи за пожароизвестяване, 

пожарогасене и интегрирани решения семинар 

Николай Стойчев, Емил Динев, 

Красимир Кръстев ЕАСТ 15.6.2017 Бургас 

Булдах покривни системи - Schiedel 

коминни системи представяне   всички 14.11.2017 Бургас 

Геовара ЕООД - иновативно и GNSS 

оборудване и ГИС, системи за нуждите на 

геодезията, кадастъра, пътното строителство 

и ВиК представяне   ГПГ, ВС, ТС 23.11.2017 Бургас 

Телетек  - цялостни решения за 

пожароизвестителни системи семинар Веселин Генадиев ЕАСТ 23.2.2017 Бургас 

Инфоден на Шрак Техник ЕООД 

 представяне   ЕАСТ 11.5.2017 Бургас 

Обо Бетерман - Противопожарната защита в 

електротехниката семинар   ЕАСТ 13.6.2017 Бургас 
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Сименс и Синхрон С - съвременни 

тенденции при проектиране и изпълнение 

на системи за пожароизвестяване, 

пожарогасене и интегрирани решения семинар 

Николай Стойчев, Емил Динев, 

Красимир Кръстев ЕАСТ 15.6.2017 Бургас 

Мапеи - възстановяване и защита на 

стоманобетонни конструкции с продукти 

Мапеи семинар инж. Красимир Възгечев КСС 30.3.2017 Бургас 

Хилти - Практически съвети и приложения 

чрез софтуери на Хилти семинар   КСС 22.11.2017 Бургас 

НЕС - запознаване и представяне на НЕС представяне   ОВКХТТГ 23.5.2017 Бургас 

Viesmann България Max Weishaupt - нови 

продукти и сфтуерни решения в 

продуктовата програма на Viesmann за 2017 

и дигитални горели Weishaupt с мощности 

до 32 MW семинар   ОВКХТТГ 3.10.2017 Бургас 

Честване на "Ден на инженера-проектант" честване 
членове на РК КИИП Велико 

Търново 
всички секции 03.10.2017 г. В. Търново 

Честване на "Ден на инженера-проектант" честване 
членове на РК КИИП Велико 

Търново 
всички секции 03.10.2017 г. В. Търново 

Събрание на сек. ГПГ към РК по следните 

въпроси:                                                                                                                   

- Среща с представител на Община Велико 

Търново – инж. Валентина Миткова; 

- Дискусия на тема: Промени в 

нормативната уредба – Наредба за 

създаване и поддържане на кадастралната 

карта и КР и изработване на ПУП; 

- Обсъждане на съществуващата Методика 

за определяне на размера на 

възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги в устройственото 

планиране и инвестиционното проектиране.  

семинар 

представител на Община 

Велико Търново                                   

членове на РК КИИП В. 

Търново 

ГПГ 03.05.2017 г. В. Търново 

Иновативно GNSS оборудване и ГИС системи за 

нуждите на геодезия,кадастър и пътно и ВиК 

строителство.Програмата включваше: 

- GNSS оборудване от Hi-Target: решения от Hi-

Target за геодезия в трудни условия (дървета, 

презентация 
представители на фирма 

„ГЕОВАРА” ЕООД 
ГПГ; ТСТС и ВС 15.12.2017 г. В. Търново 
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сгради и др.); иновативни хардуерни и софтуерни 

технологии; най-малкият професионален 

геодезически приемник в света - V100; 

дистанционно управление на системата и ползи 

от него; защо Hi-Target беше пръв при 

разработването на Android полеви софтуер през 

2013та година в лицето на Hi-Survey Road; 

успешни проекти в България и света - как Hi-

Target достави иновации в турския и корейския 

кадастър. 

 - ГИС устройства и софтуерни решения от Hi-

Target за всички нужди в България:  достъпно 

иновативно оборудване с ненадминати резултати 

- Qpad X5 и Qmini A5/A7; личният Ви телефон с 

1-2см точност и ГИС в джоба Ви благодарение 

на Qbox; изготвянето на библиотеки според 

конкретните желания на сектора с мощния 

софтуер Hi-Q и ТОБЕЛ. 

- Строително оборудване от NEDO - немското 

качество във Вашите ръце. 

- 1Yocto - Вашата GNSS мрежа: абонаментни 

планове според Вашето потребление; обновяване 

на мрежата за използване на BeiDou и Galileo 

спътникови системи 

„Защита и разпределение на електрическа 

енергия” 
семинар 

представители на фирма 

Легранд България 
ЕАСТ 20.04.2017 г. В. Търново 

Семинар в РК Пазарджик на тема:  

- Новости в проектирането на вътрешни 

осветителни уредби. Приложение на 

светодиодните осветители, проблеми и 

възможности, - доц. д-р. инж. Красимир 

Велинов - председател на BNCI. 

o Новости в проектирането на улични 

осветителни уредби. Енергийна 

ефективност на осветителни уредби 

съобразно действащите нормативни 

документи, - инж. Ради Пипев – зам. 

председател на BNCI. 

семинар - ЕАСТ 28.04.2017 г. В. Търново 

Презентация на Телетек ЕООД на тема: 

„Цялостни решения за Пожароизвестителни 

системи”. Основните моменти бяха 

пожароизвестителни системи на Телетек 

Електроникс, България: 

семинар 

Веселин Генадиев – Продуктов 

мениджър Интегрирани 

системни решения 

ЕАСТ и ВС 04.04.2017 г. В. Търново 
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- Конвенционални Пожароизвестителни 

системи – контролни панели, детектори, 

аксесоари. Технически параметри на 

продуктите. Специфики при проектиране. 

- Адресируеми Пожароизвестителни 

системи – контролни панели, детектори, 

аксесоари; Преглед на продуктите. 

Специфики при проектиране. Софтуерни 

решения за проектиране. 

- Начин на организация на техническа 

консултация при изготвяне на проекти с 

помощта на Телетек. 

„Проектиране на дървени конструкции по 

Еврокод 5“          
обучение, лекция д-р инж. Иван Гешанов КСС и ТСТС 21.5.2017 г. В. Търново 

Обсъждане на предложения за изменение и 

допълнение на Наредба № 4/2001 г. за 

обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти 

семинар 
членове на РК КИИП Велико 

Търново 
КСС и ТСТС 03.08.2017 г. В. Търново 

“Прилагане на новите възможности на 

Tower 7 profesionall“ 
обучение, лекция инж. Веселин Първанов КСС и ТСТС 06.10.2017 г. В. Търново 

Практически съвети и приложения чрез 

софтуери на Хилти 
презентация представители на фирма Хилти КСС и ТСТС 07.11.2017 г. В. Търново 

Енергийна ефективност в сгради – 

норвежкия опит в Габрово : 

- Добри практики от Норвегия; 

- Изисквания към съвременните сградни 

системи; 

- Системи за сградна автоматизация; 

- Прилагане на европейските политики за 

ЕЕ в България; 

- Обновяване на сгради в Норвегия; 

- Енергийна обследвания (спортни зали); 

- Дълбоко саниране. 

презентация представители на фирми   ОВКХТ 09-10.02.2017 г. В. Търново 

Конгрес и изложение по ЕЕ: 

- Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия; 

- Геотермалната енергия и нейното 

презентация ИЕЦ, София ОВКХТТГ 07-09.03.2017 г. В. Търново 
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устойчиво влияние. Преглед на българския 

геотермален пазар; 

- Интелигентни градове; 

- Управление на отпадъци и рециклиране; 

- Спестяване на енергия, за независимо 

производство и съхранение на енергия; 

- Оползотворяване на отпадъци и 

превръщането им в ресурси; 

- Повишаване на ефективността на 

градските системи и сградите 

Нови енергийни системи, презентация на 

фирми проведена в с. Арбанаси, общ. В. 

Търново 

презентация фирми ОВКХТТГ 28.03.2017 г. В. Търново 

Дамвент – Технически семинар. Акцентите 

бяха:     -Нови модели и приложения на 

фамилията max.e3; 

- Селекционен софтуер-последни версии; 

- Интеграция на е-кономайзери към BMS; 

- Как да се избере най-подходящия е-

кономайзер; 

- СОР и СОРnet-разяснения при е-

кономайзери и други термопомпи 

презентация 
представители на фирма 

Дамвент 
ОВКХТТГ 29.03.2017 г. В. Търново 

Нови енергийни системи, презентация на 

фирми проведена в с. Арбанаси, общ. В. 

Търново 

презентация фирми ОВКХТТГ 28.03.2017 г. В. Търново 

Дамвент – Технически семинар. Акцентите 

бяха:     -Нови модели и приложения на 

фамилията max.e3; 

- Селекционен софтуер-последни версии; 

- Интеграция на е-кономайзери към BMS; 

- Как да се избере най-подходящия е-

кономайзер; 

- СОР и СОРnet-разяснения при е-

кономайзери и други термопомпи 

презентация 
представители на фирма 

Дамвент 
ОВКХТТГ 29.03.2017 г. В. Търново 

Представяне на фирма Pump System с 

акценти: 

- Полипропиленови тръби WAVIN 

Ekoplastik; 

- REHAU – системи за лъчисто 

отопление/охлаждане; 

- Wilo – Какво означава една помпа да е 

презентация фирма Pump System ОВКХТТГ и ВС 28.04.2017 г. В. Търново 
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смарт 

Ремонт на асфалта с новия продукт „ 

ФРЕЗОБИТ Р ПРО”  
презентация 

представители на фирма 

„Пътища и Мостове” ЕООД  
ТСТС 09.06.2017 г. В. Търново 

Нови енергийни системи, презентация на 

фирми проведена в с. Арбанаси, общ. В. 

Търново 

презентация фирми ОВКХТТГ 28.03.2017 г. В. Търново 

LOWARA - иновации и ефективност семинар 

Аквастар ЕООД                   

XYLEM Италия ВС ОВКХТТГ 9.03.2017 г. Варна 

Изменения в Наредба № РД-02-20-5 от 

15.12.2016г. дискусия семинар ПС ГПГ и КИГ Варна ГПГ 27.04.2017 г. Варна 

Инфоден 2017 - Информационен ден на 

Шрак Техник ЕООД  презентация Шрак Техник ЕООД ЕАСТ 15.05.2017 г. Варна 

Защита и разпределение на електрическа 

енергия семинар 

 „Legrand България " Мирослав 

Борисов ЕАСТ 6.06.2017 г. Варна 

Новости в конференцията BulLight 2017 лекция проф. д-р инж. Христо Василев ЕАСТ 28.06.2017 г. Варна 

Възобновяеми източници на ел. Енергия - 

вятърна, фотоволтаични и др. - общи 

понятия и нормативна уредба. дискусия НПС ЕАСТ ЕАСТ 

октомври 2017 

г. Варна 

Цялостни решения за Пожароизвестителни 

инсталации семинар 

Телетек ЕООД – лектор 

Веселин Генадиев ЕАСТ,   ВС  15.02.2017 г. Варна 

Съвременни тенденции при проектиране и 

изпълнение на системи за 

пожароизвестяване, 

пожарогасене и интегрирани решения семинар 

 Синхрон-С ООД ,          

SIEMENS България ЕАСТ,  ВС  14.06.2017 г. Варна 

Противопожарната защита в 

електротехниката семинар OBO Bettermann  България ЕАСТ,  ТЕХ 12.06.2017 г. Варна 

Дървените конструкции по Еврокод 5 и 

НПДК 90 курс 

лектор: проф.д-р инж.Христо 

Бояджиев КСС 18.03.2017 г. Варна 

LOWARA - иновации и ефективност семинар 

Аквастар ЕООД                   

XYLEM Италия ВС ОВКХТТГ 9.03.2017 г. Варна 

Изменения в Наредба № РД-02-20-5 от 

15.12.2016г. дискусия семинар ПС ГПГ и КИГ Варна ГПГ 27.04.2017 г. Варна 
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Инфоден 2017 - Информационен ден на 

Шрак Техник ЕООД  презентация Шрак Техник ЕООД ЕАСТ 15.05.2017 г. Варна 

Защита и разпределение на електрическа 

енергия семинар 

 „Legrand България " Мирослав 

Борисов ЕАСТ 6.06.2017 г. Варна 

Новости в конференцията BulLight 2017 лекция проф. д-р инж. Христо Василев ЕАСТ 28.06.2017 г. Варна 

Цялостни решения за Пожароизвестителни 

инсталации семинар 

Телетек ЕООД – лектор 

Веселин Генадиев ЕАСТ,   ВС  15.02.2017 г. Варна 

Дигитални горелки Weishaupt с мощности 

до 32 MW 

семинар 

презентация MaxWeishaupt България ТЕХ ОВКХТТГ 4.10.2017 г. Варна 

Нови продукти и софтуерни решения в 

продуктовата програма на Viessmann за 

2017  

семинар 

презентация 

 Viessmann България  

MaxWeishaupt България ТЕХ ОВКХТТГ, ВС 4.10.2017 г. Варна 

Пътна инфраструктура и градска среда : 

Линейни отводители , капаци за пътно 

строителство ,РШ , керамични тръби др. Презентация Фирма " HTI- BULGARIA ВС, КСС 20.4.2017 Ловеч 

1.Национален семинар относно изработване 

на стратегия за активиране на младите 

членове на  КИИП  до 35 години и 

отразяване енергията и вижданията на 

младите членове на КИИП за развитието на 

камарата 

Семинар-работна 

среща организатор ЦО ГПГ 21,01,2017 Ловеч 

Национална конференция организирана 

съвместно с Български национален комитет 

по осветление и РК КИИП ЛОВЕЧ на тема : 

Новости в осветителната техника и новите 

технологии" Обучителен курс 

проф.д-р инж. Христо Василев , 

доц.д-р инж.Красимир Велинов 

и инж.Николай Бърдарски ЕАСТ 30.6.2017 Ловеч 

Международна конференция Осветление 

"BULLIGHT- 2017" в гр.Созопол Семинар Конференция ЕАСТ 25 и 26 .05.2017 Ловеч 

Форум иновации 2017 - FUTURE" . Решения 

за енергиен мениджмънт за малки и средно 

големи сгради : Управление и защита на 

осветителни вериги. Ръководство и софтуер 

за проектиране. Предизвикателства към 

захранването и решения. Семинар 

SCHNEIDER ELECTRIC 

BULGARIA "" ЕАСТ 

21 и 22 . 11 

.2017  Ловеч 

Дигитални горелки Weishaupt с мощности 

до 32 MW 

семинар 

презентация MaxWeishaupt България ТЕХ ОВКХТТГ 4.10.2017 г. Варна 
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Нови продукти и софтуерни решения в 

продуктовата програма на Viessmann за 

2017  

семинар 

презентация 

 Viessmann България  

MaxWeishaupt България ТЕХ ОВКХТТГ, ВС 4.10.2017 г. Варна 

Пътна инфраструктура и градска среда : 

Линейни отводители , капаци за пътно 

строителство ,РШ , керамични тръби и др. Презентация Фирма " HTI- BULGARIA ВС, КСС 20.4.2017 Ловеч 

1.Национален семинар относно изработване 

на стратегия за активиране на младите 

членове на  КИИП  до 35 години и 

отразяване енергията и вижданията на 

младите членове на КИИП за развитието на 

камарата 

Семинар-работна 

среща организатор ЦО ГПГ 21,01,2017 Ловеч 

Национална конференция организирана 

съвместно с Български национален комитет 

по осветление и РК КИИП ЛОВЕЧ на тема : 

Новости в осветителната техника и новите 

технологии" Обучителен курс 

проф.д-р инж. Христо Василев , 

доц.д-р инж.Красимир Велинов 

и инж.Николай Бърдарски ЕАСТ 30.6.2017 Ловеч 

Международна конференция Осветление 

"BULLIGHT- 2017" в гр.Созопол Семинар Конференция ЕАСТ 25 и 26 .05.2017 Ловеч 

Форум иновации 2017 - FUTURE" . Решения 

за енергиен мениджмънт за малки и средно 

големи сгради : Управление и защита на 

осветителни вериги. Ръководство и софтуер 

за проектиране. Предизвикателства към 

захранването и решения. Семинар 

SCHNEIDER ELECTRIC 

BULGARIA "" ЕАСТ 21 и 22.11 .2017  Ловеч 

Нови продукти и софтуерни решения в 

продуктовата програма на Viessmann за 

2017  

семинар 

презентация 

 Viessmann България  

MaxWeishaupt България ТЕХ ОВКХТТГ, ВС 4.10.2017 г. Варна 

Пътна инфраструктура и градска среда : 

Линейни отводители , капаци за пътно 

строителство ,РШ , керамични тръби и др. Презентация Фирма " HTI- BULGARIA ВС, КСС 20.4.2017 Ловеч 

1.Национален семинар относно изработване 

на стратегия за активиране на младите 

членове на  КИИП  до 35 години и 

отразяване енергията и вижданията на 

младите членове на КИИП за развитието на 

камарата 

Семинар-работна 

среща организатор ЦО ГПГ 21,01,2017 Ловеч 
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Национална конференция организирана 

съвместно с Български национален комитет 

по осветление и РК КИИП ЛОВЕЧ на тема : 

Новости в осветителната техника и новите 

технологии" Обучителен курс 

проф.д-р инж. Христо Василев , 

доц.д-р инж.Красимир Велинов 

и инж.Николай Бърдарски ЕАСТ 30.6.2017 Ловеч 

Международна конференция Осветление 

"BULLIGHT- 2017" в гр.Созопол Семинар Конференция ЕАСТ 25 и 26 .05.2017 Ловеч 

Форум иновации 2017 - FUTURE" . Решения 

за енергиен мениджмънт за малки и средно 

големи сгради : Управление и защита на 

осветителни вериги. Ръководство и софтуер 

за проектиране. Предизвикателства към 

захранването и решения. 

 семинар 

SCHNEIDER ELECTRIC 

BULGARIA "" 

 
ЕАСТ 

 

21 и 22 . 11 

.2017  

. 
Ловеч 

 
Съвременни тенденции при проектиране и 

изпълнение на сисеми за пожароизвестяване 

, пожарогасене и интегрирани решения Семинар 

Фирма"Сименс", организатор 

РК Плевен ЕАСТ 13.6.2017 Ловеч 

3.Проектиране , изграждане и основни 

технически характеристики на 

пожароизвестителни системи , според 

изискванията на Наредба № Із-1971 и 

стандарта EN 54-14 Семинар 

"Телетек"ООД, съорганизатор 

РК Плевен ЕАСТ 14 и 16 .03.2017 Ловеч 

Компенсиране на реактивна енергия. 

Нововъведения при апаратури СрН и НН. 

Иновации и нови продукти при 

трансформаторните постове Семинар 

"ПС електрик" ООД, 

съорганизатор РК Шумен ЕАСТ 07-09.04.2017 Ловеч 

Трета конференция на НПС"ЕАСТ" в 

гр.Бургас конференция организатор ЦО ЕАСТ 27.5.2017 Ловеч 

2. Строителни иструменти и машини Презентация 

"Хилти България"ЕООД -

доц.Стоян Пенев КСС 09,03,2017 Ловеч 

Национална среща с НПС"ОВКХТТГ" и 

РПС" ОВКХТТГ"  на тема  " Иновативни 

модерни проектни решения , обсъждане на 

нови наредби за радиона и обсъждане 

казуси и предложения в съществуващи 

нормативни документи , касаещи 

проектните части : ОВКХТТГ и ЕЕ. Семинар 

инж.Толев- Председател на 

НПС"ОВКХТТГ" ОВКХТТГ 03 и 04 11.2017 Ловеч 
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Полипропиленови тръби , системи за 

лъчисто отопление и охлаждане" Презентация 

фирма "ВИЛО", съорганизатор 

РК В.Търново ОВКХТТГ 28.4.2017 Ловеч 

Енергийна ефективност на сгради" Обучителен курс 

проф.д-р инж.  Н.Калоянов, 

съорганизатор РК В.Търново ОВКХТТГ 16.6.2017 Ловеч 

Устойчиви енергийни ефективни решения Семинар 

"ФИСМАН" ООД -Управителя 

на фирмата, съорганизатор РК 

Плевен ОВКХТТГ 2.11.2016 Ловеч 

Интелигентни решения за създаване на 

микроклимат с иновативни продукти Семинар 

Фирми" Самсунг и Оветроп", 

съорганизатор РК Плевен ОВКХТТГ 17.10.2017 Ловеч 

Обучение на фирма Ле Гранд семинар лектори на фирма ”Ле Гранд”. ЕАСТ 

6-7 април 2017 

г. в с. Старосел Пазарджик 

Фирма Schneider Electric гр. Пловдив семинар инж.А. Йорданов ЕАСТ ноември 2017г. Пазарджик 

Фирма“Luxiona”- производителна осв. тела  

и фирма"Beghelli" в РК гр. Пловдив.   представяне лектори фирма на фирмите  ЕАСТ 23.02 .2017г. Пазарджик 

Италианският опит в енергийната 

ефективност. Когенерация, биогенерация и 

използване на отпадна топлина семинар организатор ЦО ЕАСТ 10.02.2017 г Пазарджик 

Новости в проектирането на  осветителни 

уредби  семинар 

доц. д-р.инж.Велинов  и инж. 

Пипев ЕАСТ и БНКО 28.04.2017г.  Пазарджик 

Проектиране на метални конструкции 

Еврокод 3  курс организатор РК Пловдив КСС   Пазарджик 

Съвременни решения за защита, 

електроразпределение и автоматизация на 

сгради. Инструменти за ефективно 

проектиране семинар 

лектори на фирма  

”Simens”България. ОВКХТТГ 

9-10 март 2017 

г. в гр.Хисаря Пазарджик 

Енергийна  ефективност на сгради семинар проф.д-р инж.Н.Калоянов  ОВКХТТГ 

20.04.2017г.гр. 

Пловдив Пазарджик 

НПС -ОВКХТТГ семинар   ОВКХТТГ 

3-4 .11. 2017 г. 

в гр.Стара 

Загора Пазарджик 

Семинар „Цялостни решения за 

пожароизвестителни системи” 

семинар, част от 

програмата на 

„Телетек 

академия”    ЕАСТ 

16 март 2017 г., 

хотел „Балкан”  Плевен 
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Семинар на тема: «Съвременни тенденции 

при проектиране и изпълнение на системи 

за пожароизвестяване, пожарогасене и 

интегрирани решения” 

„СИНХРОН-С” 

съвместно със 

„СИМЕНС” - 

направление 

Сградни 

технологии    ЕАСТ 

13 юни 2017 г., 

БГЦПО Плевен 

Семинар на тема ”Новости в осветителната 

техника и новите технологии” семинар 

проф. д-р инж. Христо Василев, 

Доц. д-р инж. Красимир 

Велинов, Маг. инж. Николай 

Бърдарски ЕАСТ 

30 юни 2017 

год., хотел 

“Ловеч” Плевен 

Практически семинар на 

тема:”Възстановяване и защита на 

стоманобетонни конструкции с продукти 

МАПЕИ” 

практически 

семинар фирма"МАПЕИ"          КСС,ТСТС,ВС 23.03.2017 г. Пловдив 

Представяне на експонирана  

изложба на тема :”Проектиране на  

канализационната система на  

гр. Пловдив през 30-те, 40-те, 50-те  

и 60-те  години на 20-ти  век.“  представяне инж.Ангел Марков    ВС 

25.01-03.02. 

2017 г. Пловдив 

Организирано посещение на КПС”Север” и 

ВПС”Изток 2”  

организирано 

посещение 

отговорник на групата 

инж.Ангел Марков ВС 06.04.2017 г. Пловдив 

Фестивал на водата- WaterfestBG Games, 

проведен в парк ”Лаута” фестивал представители на фирми  ВС 12.09.2017 г. Пловдив 

Презентация на фирма “HL”на дата 

29.11.2017 г. на тема:”Отводняване на 

сгради” 

- HL отводняване на площадки с подземни 

паркинги 

- Канализационни възвратни клапи според 

БДС EN 13564-1 

- Вентилация на сградна канализация, 

оразмеряване, продукти 

- Нови продукти за 2018 , барбакани и 

заустване на външни водосточни клонове, 

BIM презентация представител на фирма:“HL” ВС 29.11.2017 г. Пловдив 

Семинар с дегустация на тема:”Качествата  

на питейните води в Пловдивска област”  семинар инж.Ангел Марков  ВС 16.12.2017 г. Пловдив 

Семинар на тема:”LOWARA-иновации и 

ефективност” на фирма „АКВАСТАРТ”- семинар фирма"АКВАСТАРТ" ВС, ОВКХТГ 08.03.2017 г. Пловдив 
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генерален дистрибутор за България на 

помпи LOWARA,част от HYLEM ,проведен 

в х-л Империал 

Посещение на рудник”Джурково” 

творческо 

пътуване 

отговорник на групата 

инж.Ангел Марков ВС,ЕАСТ 21.06.2017 г. Пловдив 

 

Национален дискусионен форум на тема 

„Устойчиво строителство – устойчиво 

развитие” организиран от Научно-

техническият съюз по строителство в 

България – 10.11.2017 г. в Дома на 

техниката - Пловдив 

Национален 

дискусионен 

форум представители на НТС всички 10.11.2017 г. Пловдив 

Бал на инженера проектант тържество 

с участието на членовете от 

КИИП-Пловдив всички 17.11.2017 г. Пловдив 

Представяне от „Логолайт Инженеринг”на 

испанската фирма за осветителни тела 

„LUXIONA” представяне 

представители на 

фирма"Логолайт"  ЕАСТ 23.02.2017 г Пловдив 

Покана от Професионална гимназия по 

електротехника и електроника гр.Пловдив 

относно провеждане на конкурс за проекти 

изготвени от ученици от 

техникума.Представител на КИИП-Пловдив 

инж. Мирослав Михайлов  покана 

представител на  КИИП-

Пловдив,  

инж.Мирослав Михайлов ЕАСТ 23.02.2017 г. Пловдив 

Специализиран семинар за проектанти на 

фирма Сименс,проведен в гр.Хисаря семинар представители на фирмата ЕАСТ 

09.03 и 

10.03.2017г.  Пловдив 

Среща на тема:”Тенденции в индустрията в 

регион Пловдив”,инициирана от германо-

българската индустриално-търговска камара 

– проведен в конферентната зала на 

„Галакси Инвестмънт Груп”  среща 

представители на  германо-

българската индустриално-

търговска камара ЕАСТ 23.03.2017 г Пловдив 

Презентация на фирми „Hidrostank” и 

„Филкаб”АД на тема:”Модулни кабелни и 

телекомуникационни шахти”,проведена в 

базата на „Филкаб”АД презентация 

представители на фирми 

„Hidrostank”и „Филкаб”АД  ЕАСТ 28.03.2017 г Пловдив 

Семинар организиран от фирма”Телетек” 

на тема:”Цялостни решение за 

Пожароизвестителни системи” семинар 

представител на фирма 

"Телетек" ЕАСТ 30.03.2017 г. Пловдив 

Обучителен семинар организиран от фирма 

„Парадайс Електрик Консулт”ЕООД на 

тема:”Общи причини за корозия в 

обучителен 

семинар 

представител на 

фирма:„Парадайс Електрик 

Консулт”ЕООД ЕАСТ 31.03.2017 г. Пловдив 
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заземителни инсталации- Влиянието на 

важни фактори при ефективното 

проектиране и избора на материали за 

изграждане на заземителни уредби” 

Международна конференция по осветление 

BULLIGHT-2017 проведена в Созопол  

международна 

конференция международни лектори ЕАСТ 

25,26. и 

27.05.2017  Пловдив 

Трети национален семинар-

конференция”Добрата практика в 

проектирането – част електрическа” 

проведен в град Бургас 

национален 

семинар 

с участието на инженери-

проектанти от КИИП ЕАСТ 

27.05-

28.05.2017 г. Пловдив 

Представяне на традиционния за България 

Инфо ден на „Шрак Техник” ЕООД -

проведено в „Гранд хотел Пловдив” представяне 

представители на фирма:„Шрак 

Техник”  ЕАСТ 09.05.2017 г. Пловдив 

Форум иновации 2017 – Schneider Electric 

Bulgaria, проведено в „Гранд хотел 

Пловдив” форум 

представители на Schneider 

Electric Bulgaria ЕАСТ 

21 и 22.11.2017 

г. Пловдив 

Еднодневен курс на тема: „Дървените 

конструкции по Еврокод 5 и НПДК 90” еднодневен курс проф.д-р инж.Христо Бояджиев  КСС 11.03.2017 г Пловдив 

Представяне от фирма Каниско на 

софтуерни решения в сферата на 

архитектурата,конструкциите, сградните 

инсталации базирани на BIM (CИМ) 

технологиите;проведен в Дом на културата 

„Борис Христов” представяне фирма"КАНИСКО" КСС 28.03.2017 г. Пловдив 

Обучителен курс на тема:” Проектиране на 

комбинирани стомано-стоманобетонни 

конструкции според Еврокод 4(ЕК4). Общ 

курс. Комбинирани колони и стойки на 

рамки EN 1994-1-1:2005;” обучителен курс 

лектор д-р 

 инж.И.Гешанов КСС 18.06.2017 г. Пловдив 

Семинар на тема:”Практически съвети и 

приложения чрез софтуери на Хилти”  семинар фирма"ХИЛТИ" КСС 21.11.2017 г Пловдив 

Семинар на тема:”Актуални софтуерни 

решения за моделиране и анализ на 

строителни конструкции, базирани на 

BIM(Строително Информационно 

Моделиране)  организиран от  „Каниско 

Технолоджи” ЕООД   семинар фирма"КАНИСКО" КСС 01.12.2017 г. Пловдив 
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Представяне на програмните продукти за 

оразмеряване и конструиране по Еврокод  

CYPE представяне инж.Веселин Станков  КСС 11.12.2017 г. Пловдив 

Семинар на тема: „Правни аспекти на 

участието на проектанта-инженер в 

устройственото планиране, 

инвестиционното проектиране и 

строителството”.  

Модул І - Отношения на проектанта с трети 

лица. Права и задължения. Отговорност. 

Модул ІІ - Авторско право и авторски 

надзор на проектанта. семинар 

лектор адв.Емилия 

Александрова 

КСС,ТСТС, ВС,ЕАСТ, 

ОВКХТ,ТЕХ 17.06.2017 г. Пловдив 

 

Обучителен курс на тема „Ръководството за 

енергийно ефективно обновяване на 

ограждащите конструкции на сгради-

средство за улеснение на проектирането и 

контрола в строителния процес” 

организиран от Българска асоциация за 

изолации в строителството (БАИС) обучителен курс лектори от БАИС 

КСС,ТСТС, ВС,ЕАСТ, 

ОВКХТ,ТЕХ 09.11.2017 г. Пловдив 

Обучителен курс на тема:"Прилагане на 

съвременни геофизични методи и техники 

при практическото решеване на задачи в 

областта на инженерната геология, 

хидрогеологията и екологията" обучителен курс проф.Димовски и доц.Стоянов МДГЕ 21.04.2017 г Пловдив 

Технически семинар за запознаване с най-

новите енергийно ефективни решения в 

областта на вентилацията организиран от 

фирма „Дамвент”ООД – проведен в зала 

„Витоша”, Интер Експо Център, гр.София. 

технически 

семинар фирма "Дамвент"ООД ОВКХТГ 29.03.2017 г. Пловдив 

Семинар на тема:”Енергийна ефективност 

на сгради”  семинар проф.д-р инж.Н.Калоянов ОВКХТГ 20.04.2017 г. Пловдив 

Семинарно обучение на тема:”Хидравлични 

и температурни режими на системи за 

отопление и охлаждане с вентилаторни 

конвектори. Каскадно свързване на 

топлинни и студови източници” – 

проведено в учебна зала на КИБ в 

гр.Пловдив 

семинарно 

обучение лектори ОВКХТГ 27.04.2017 г. Пловдив 

Семинар на тема:” Интелигентни решения 

за създаване на микроклимат” на фирми семинар 

представители на фирми: 

SAMSUNG&OVENTROP ОВКХТГ 14.06.2017 г. Пловдив 
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SAMSUNG&OVENTROP – проведен в х-

л”Интелкооп”гр.Пловдив 

Семинар на тема:”Устойчиви 

енергийноефективни решения” организиран 

от фирми „Висман” ЕООД и ТП MAX 

WEISHAUPT GMBH  семинар 

представители на фирми 

„Висман” ЕООД и ТП MAX 

WEISHAUPT GMBH  ОВКХТГ 05.12.2017 г. Пловдив 

Представяне на „Геоклетъчни системи” на 

фирма „Геоглоуб Юръп”  представяне 

представител на фирма: 

"Геоглоуб Юръп" ТСТС 16.01.2017 г. Пловдив 

Семинар на тема:”Пътно проектиране с 

Plateia 2017” организиран от фирма 

„Каниско България”  семинар фирма"КАНИСКО" ТСТС 02.02.2017 г. Пловдив 

Семинар на тема: Цялостни решения за 

Пожароизвестителни системи на Телетек 

Електроникс, България семинар   ВС;ЕАСТ 14.03.2017г.  Русе 

Проектиране на дървени конструкции по 

ЕВРОКОД 5” курс д-р инж. Иван Гешанов КСС 21.05.2017 г. Русе 

Семинар на тема: Свлачищата по 

северночерноморския бряг, Льосът в 

Дунавската равнина, част от льоса в Европа, 

Геоархеология  семинар проф.инж.Йордан Евлогиев МДГ;КСС;ТСТС 10.11.2017г. Русе 

Полева екскурзия до обект „рудник 

Вятово“ полева екскурзия проф.инж.Йордан Евлогиев МДГ;КСС;ТСТС 11.11.2017г. Русе 

Курс на тема: „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ“  курс проф.д-р инж. Н. Калоянов  ОВГХТТГ 07.07.2017 г. Русе 

”ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ“ с посещение на 

СЕВЕРНА ХЪРВАТИЯ, СЛОВЕНИЯ И 

СЪРБИЯ семинар Доц. инж. Любомир Грънчаров ОВГХТТГ 

от 24 до 28 

05.2017 год.  Русе 

Национален семинар на НПС „ОВКХТТГ”  

семинар, 

организатор ЦО 

Инж. М. Толев, инж. И. 

Каралеев ОВГХТТГ 

03 и 04.11.2017 

г.  Русе 

Презентация - Запознаване и представяне на 

НЕС Нови Енергийни Системи презентация   ОВГХТТГ; ЕАСТ 05.04.2017г. Русе 

Samsung и Oventrop – Семинар на тема: 

Интелигентни решения за създаване на 

микроклимат семинар   ОВГХТТГ; ЕАСТ 18.10.2017г. Русе 
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Viessmann и Max Weishaup България – 

Семинар на тема „Нови продукти и 

софтуерни решения в продуктовата 

програма на Viessmann за 2017г. семинар   ОВГХТТГ; ЕАСТ 05.10.2017 г.  Русе 

Среща-семинар за отразяване на мненията и 

вижданията на младите членове на КИИП за 

развитието на Камарата семинар     14.01.2017г. Русе 

Новости по АУТОДЕСК в София курс-обучение   ВС м.10.17г Силистра 

ЗУТ семинар   ГПГ м.03.17г Силистра 

Семинар по част ЕАСТ семинар   ЕАСТ м.03.17г. Силистра 

Презентация на фирма Електрик ООД-

Шумен семинар   ЕАСТ м.04.17г Силистра 

Пожароизвест.системи  семинар   ЕАСТ, ВС м.06.17г. Силистра 

Стоманени констр в РК-София град курс-обучение   КСС м.04.17г Силистра 

Еврокод 5 в РК-В.Търново курс-обучение   КСС м.06.17г. Силистра 

Програмен продукт Тауър 7 в гр.В.Търново курс-обучение   КСС м.10.17г Силистра 

Презентация на фирма Сименс в гр.Хисаря семинар   ОВКХТТГ м.03.17г Силистра 

Енергийна ефективност в ЦОнаКИИП семинар   ОВКХТТГ м.03.17г Силистра 

Годишната среща за Бенчмаркинг 

(сравнителен анализ), където са обсъждани 

IT решения за събиране и обработване на  

данни във ВиК сектора. курс   ВС фев.17 Сливен 

Участие на представители на секцията в 

Национален семинар „Зониране на 

водопроводната мрежа и управление на 

налягането“ , който се проведе в комплекс 

"Старосел" под егидата на Българската 

асоциация по водите (БАВ).  семинар   ВС сеп.17 Сливен 

„Пайплайф България” в сътрудничество с 

фирма „Ротенбергер  проведе в гр.Хисаря 

семинар, на който присъстваха 

представители на регионалната 

секция   проектанти по част ВиК. семинар   ВС окт.17 Сливен 
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Семинар - презентация „ИНФО-ДЕН на 

Шрак Техник” организиран от „Шрак 

техник” ЕООД със съдействието на РК на 

КИИП Сливен  семинар   ЕАСТ окт.17 Сливен 

Семинар на тема: „Софтуерни решения за 

електро проектиране на промишлени и 

сградни електрически инсталации“, 

организиран от представителя за България 

на словенската фирма „ЕТИ 

Електроелемент“ със съдействието на РК на 

КИИП Сливен – . семинар   ЕАСТ яну.17 Сливен 

 Курс за проектиране с програма Тауър в 

Стара Загора Курс инж.В.Първанов КСС през 2017 Сливен 

 Курс за проектиране на стоманени 

конструкции в гр.Ямбол Курс инж. Н. Рангелов КСС през 2017 Сливен 

Организирано посещение на Международен 

технологичен панаир в Истанбул     ОВКХТТГ май.17 Сливен 

Водоснабдителни помпи Wilo"Вило 

България" ЕООД презентация "Вило България" ЕООД ВС   17.1.2017 Смолян 

Изследване  промяната на характеристиките 

на топлоизолационни продукти от 

полистирен подложени на въздействието на 

високи температури  семинар доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев всички  7.4.2017 Смолян 

Новите промени в Наредба №2/2016 г. за 

проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на 

хидроизолации и хидроизолационни 

системи на сгради и съоръжения семинар проф.  инж. Димитър Назърски всички  7.4.2017 Смолян 

Актуално  състояние, напредък и проблеми 

при изпълнение на европейската политика 

за енергийна ефективност на сградите, 

съгласно директива 2010/31/ЕС   семинар проф.  инж. Димитър Назърски всички  7.4.2017 Смолян 

YTONG и Multipor в архитектурното 

проектиране -фасадни стенни конструкции, 

пожарна безопасност, 

детайли и спецификации презентация 

  инж. Бойко Пенев, Продуктов 

мениджър "Ксела България" 

ЕООД 

ВС-ПБ, КСС, 

ОВКХТТГ 20.1.2017 Смолян 

„Интерактивно представяне на АСО 

повърхностно отводняване“ семинар представител на фирма АСО ВС 15.03.2017 г.  София-град 

„Водопроводна и присъединителна 

арматура, нови аспекти“  семинар 

Диана Младенова  - фирма ДМ 

Арматурен ЕООД ВС 18.05.2017 г.  София-град 
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 „HL отводняване на сгради“  презентация фирма HL ВС 08.11.2017 г. София-град 

„Наредбата за управление на строителни 

отпадъци - нормативен контекст, основни 

положения и практически указания по 

приложението й“ обучителен курс доц. д-р инж. Румяна Захариева всички 06.07.2017 г. София-град 

„Наредбата за управление на строителни 

отпадъци - нормативен контекст, основни 

положения и практически указания по 

приложението й“ обучителен курс доц. д-р инж. Румяна Захариева всички 12.10.2017 г. София-град 

„Наредба № 2 за минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР“   курс доц. д-р инж. Диньо Динев всички 19.10.2017 г. София-град 

Енергийни проблеми и осветителна техника 

национален 

семинар   

проф. д-р. инж.Любен Тотев,        

физ. Николай Александров, 

проф. д-р. инж. Христо Василев ЕАСТ 21.02.2017 г.  София-град 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Енергийни проблеми и естествено 

осветление 

национален 

семинар  

д-р Теодор Кючуков, Русенски 

университет „Ангел Кънчев”;           

д-р. инж. Ива Петринска; доц. д-

р. инж. Красимир Велинов; 

проф. д-р. инж. Христо Василев; 

Адванс Енерджи енд 

Инжиниъринг ЕООД; ЕАСТ 21.03.2017 г. София-град 

Общи причини за корозия в заземителни 

инсталации семинар Ернесто Нориега Стефанов ЕАСТ 21.04.2017 г. София-град 

Осветление на пътни тунели - актуални 

проблеми  семинар 

проф. д-р инж. Христо Василев 

и  доц. д-р инж. Красимир 

Велинов ЕАСТ 12.05.2017г София-град 

Подход и методи за проектиране на: 

апартаменти, жилищни блокове, вили, 

офиси, обществени сгради, училища, 

фасадно осветление 

Обучителен 

семинар  инж.Лилия Аладжем. ЕАСТ 15.11.2017 г. София-град 

Електрически кабели и табла-разрешение и 

забрана при полагането им по пътя на 

евакуация обучителен курс 

инж. Иван Каралеев и инж. 

Радев ЕАСТ 30.11.2017 г. София-град 

Проектиране на стоманени конструкции 

според Еврокод 3 - ОБЩ КУРС по EN 1993-

1-1 обучителен курс  д-р инж. Иван Гешанов КСС 

23.03. и 

24.03.2017 г.  София-град 

Проектиране на стоманени конструкции 

според Еврокод 3 - Проектиране на 

стоманени конструкции за сеизмични курс д-р инж. Иван Гешанов КСС 06 и 07.06.2017  София-град 
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въздействия по EN 1998-1 и EN 1993-1-1 

Проектиране на стоманени конструкции 

според Еврокод 3 - Проектиране на 

стоманени конструкции за пожарни 

въздействия по EN 1991-1-2 и EN 1993-1-2 курс д-р инж. Иван Гешанов КСС 28 и 29.06.2017  София-град 

Ръководство за проектиране на етажна 

сграда със стоманена конструкция, съгласно 

Еврокодове 1, 3 и 8. Примерен технически 

проект”  базов курс проф. д-р инж. Стефан Цачев КСС 13 и 14.07.2017  София-град 

Практически указания за Еврокод 2 и 

Еврокод 8 /БДС ЕN 1992-1-1/ обучителен курс д-р инж. Михаил Иванчев КСС 03 и 04.10.2017  София-град 

Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни конструкции според 

Еврокод 4 (EN 1994-1-1) - общ курс и 

проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни греди курс  д-р инж. Иван Гешанов КСС 17 и 18.10.2017  София-град 

Моделиране, оразмеряване и конструиране 

на строителни конструкции по ЕВРОКОД с 

помощта на програмните продукти CYPE" семинар Веселин Станков КСС 23.11.2017 г. София-град 

Моделиране и оразмеряване на строителни 

конструкции, в съответствие със системата 

на Eврокодовете. Съпоставка с 

националните норми. Автоматизирани 

капацитивни процедури в Тower 7 expert  

практически 

семинар  Веселин Първанов КСС, ТСТС 05.12.2017 г. София-град 

Фундиране в слаби почви и дълбоки изкопи семинар 

доц. д-р инж. Елена Демирева-

Милушева МДГЕ, КСС 03.07.2017 г. София-град 

Проблеми при инженерно-геоложки 

проучвания и експлоатация на инженерни 

съоръжения семинар инж. Владимир Кемилев МДГЕ, КСС 19.10.2017 г. София-град 

Постигане на изискванията за СБНПЕ 

/сгради с близо до нулевото потребление на 

енергия/ чрез прилагане на съвременни 

технологии 

обучителен 

семинар  проф. д-р Н. Калоянов ОВКХТТГ 09.03.2017 г.  София-град 

SALUS – Smart Home решения в 

проектирането на отоплителни и 

вентилационни системи. BMS – винаги ли е 

единствения възможен избор? 

семинар- 

представяне фирма Салус България ООД  ОВКХТТГ 26.04.2017 г. София-град 

UPONOR Corporation семинар  на фирма UPONOR Corporation ОВКХТТГ 14.11.2017 г. София-град 

http://www.vag.bg/
http://www.vag.bg/
http://www.vag.bg/
http://www.vag.bg/
http://www.vag.bg/
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Енергийна ефективност и Възобновяема 

енергия 13-та Конференция  

Джулиет Нюсън - геотермална 

асоциация ОВКХТТГ  07.03.2017 г.  София-град 

LOWARA - иновации и ефективност  семинар 

Томазо Болдрин - XYLEM, 

Италия и Петя Русинова - 

Аквастарт. ОВКХТТГ, ВС 07.03.2017 г.  София-град 

Актуални изисквания при проектиране и 

въвеждане в експлоатация на обекти за 

храни и напитки семинар 

д-р Камен Николов и инж. Петя 

Главчева ТЕХ 29.11.2017 г. София-град 

Алтернативни варианти за съоръженията по 

АМ „Струма“ в участъка на дефиле 

„Кресна“ курс проф. д-р инж. Е. Дулевски ТСТС, КСС 09.11.2017 г. София-град 

Наредба №2 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на СМР  курс 

Доц.д-р инж. Диньо Динев, 

съорганизатор ЦО всички 19.10.2017 г София-област  

Наредба за управление на строителните 

отпадъци – нормативен контекст, основни 

положение и приложението й  курс Доц.д-р инж.Румяна Захариева всички 

12.10.2017 год. 

София София-област  

LED осветление „Бъдеще в настоящото” 

семинар съвместно 

с катедра 

"Масивни 

конструкции" 

УАСГ 

„ЕЕГ инженеринг”ЕООД РК на 

КИИП София област, 

УЛТРАЛУКС инж.Никола 

Граматиков ЕАСТ 21.04.2017г. София-област  

Съвременни решения за защита, 

електроразпределение и автоматизация на 

сгради.Инструменти за ефективно 

проектиране  семинар 

Фирма „Siemens”, 

съорганизатор ЦО ЕАСТ 

9-10.03.2017 г. , 

Хисаря София-област  

Практически указания за Еврокод 2 и 

Еврокод8  курс 

инж. Михел Иванчев, 

съорганизатор ЦО КСС 03-04.10.2017 г София-област  

Актуални софтуерни решения за 

моделиране и анализ на строителни 

конструкции, базирани на BIM (Строително 

Информационно моделиране) семинар  KANISKO КСС 07.11.2017 г София-област  

Продукти и системи за предпазване и 

възстановяване на бетонни конструкции в 

съответствие с БДС EN 1504 семинар СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД КСС 27.11.2017 г. София-област  

Моделиране и оразмеряване на строителни 

конструкции в съответствие със системата 

Еврокодове. Съпоставка с националните 

норми. Автоматизирани капацитивни 

процедури в Tower 7 expert  семинар 

Инж. Веселин Първанов, 

съорганизатор ЦО КСС 05.12.2017 г. София-област  
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Ръководството на енергийно ефективно 

обновяване на ограждащите конструкции на 

сгради – средство за улеснение на 

проектирането и контрола в строителния 

процес 

курс съвместно с 

катедра 

"Железници" 

УАСГ 

Българска асоциация за 

изолации в строителството 

(БАИС) КСС, ОВКХТТГ 02.11.2017 г. София-област  

Хени България продукти на българския 

пазар - помпи, турбини и системи, гр. Стара 

Загора среща-презентация фирма „Хени България" ЕООД ВС 31.01.2017 г. Ст. Загора 

Годишна презентация на 

геодезически инструменти с      ГПГ   Ст. Загора 

Представители от фирма ГЕОВАРА     ГПГ   Ст. Загора 

Регулярни срещи в Службата по геодезия,  

картография и кадастър - Стара Загора     ГПГ   Ст. Загора 

Регионални събирания на геодезистите,  

всеки първи четвъртък от месеца     ГПГ   Ст. Загора 

Годишна награда " Геодезист на годината"  

и награждаване на юбиляри     ГПГ   Ст. Загора 

Иновативно GNSS оборудване и ГИС 

системи за нуждите на геодезията, 

кадастъра, пътното строителство и ВиК, гр. 

Стара Загора среща-презентация 

фирма „ГЕОВАРА" ЕООД, 

съорганизатор ЦО ГПГ, МДГЕ, ВС 21.11.2017 г. Ст. Загора 

Информационен ден на „Щрак Техник Семинар „Щрак Техник“ ЕАСТ 04.10.2017 г Ст. Загора 

Иновативни решения във вътрешното 

осветление на административни, 

промишлени и жилищни сгради Семинар „Бегели“ ЕАСТ 15.6.2017 Ст. Загора 

Националната конференция за всички 

секции „ЕАСТ“  конференция съорганизатор ЦО ЕАСТ   Ст. Загора 

Националната конференция по осветление, 

Созопол конференция съорганизатор ЦО ЕАСТ 27.05.2017г  Ст. Загора 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ 

КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД  ЕВРОКОД 3, 

Общ курс,  EN 1993-1-1:2005  Обучителен курс  

Д-р инж. Иван Христов 

Гешанов КСС 19.3.2017 Ст. Загора 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ 

КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3-

Проектиране на съединения на стоманените 

конструкции -EN 1993-1-1:2005 ; EN 1993-1-

8:2005; EN 1998-1:2004  Обучителен курс  

Д-р инж. Иван Христов 

Гешанов КСС 23.04.2017 г Ст. Загора 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ 

КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3-

Проектиране на  стоманени конструкции за 

сеизмични въздействия Обучителен курс  

Д-р инж. Иван Христов 

Гешанов КСС 11.6.2017 Ст. Загора 
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EN 1998-1-1:2005 ; EN 1993-1:2005 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ 

КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 4-

(EN 1994-1-1)   общ курс Обучителен курс  

Д-р инж. Иван Христов 

Гешанов КСС 5.11.2017 Ст. Загора 

Прилагане на новите  възможности в Tower 

7 professional Семинар инж. Веселин Първанов КСС 14.11.2017 Ст. Загора 

Прилагане на съвременни геофизични 

методи и техники при практическото 

решаване на задачи в областта на 

инженерната геология,  хидрогеологията и 

екологията.  Семинар 

проф. дгн. инж. Димовски  и   

доц.д-р инж. Стоянов                          МДГЕ 21.4.2017год. Ст. Загора 

Самсунг климатизация и ОВЕНТРОП БГ семинар   ОВК  м. Април 2017г. Ст. Загора 

"СЪНСИСТЕМС" Шумен -  семинар   ОВК  м. Май 2017г. Ст. Загора 

Пътуващ семинар- беседа по Наредби 4, 7 и 

15 семинар организатор ЦО ОВКХТТГ, КСС м. Юни 2017г. Ст. Загора 

"ЛОВАРА" - помпен център семинар   ОВКХТТГ, ВС 

м. Февруари 

2017г Ст. Загора 

Дървените конструкции по ЕК 5 и НПДК 90 

семинар, 

организатор РК 

Шумен проф. Бояджиев. КСС 2017 Търговище 

Новости при моделирането с  ТАУЪР 7 

семинар, 

организатор РК 

Търново инж. Първанов КСС 2017 Търговище 

Улично осветление и интелигентни системи  

за управление на осветлението 

семинар, 

организатор РК 

Шумен   ЕАСТ 2017 Търговище 

Презентация от "Итън Индъстрис"ЕООД презентация   ЕАСТ 16.03.2017г. Хасково 

Обучение на тема" Проектиране на 

пожароизвестителни системи и системи за 

видеонаблюдение" Презентация от фирма "АНДИ" ЕАСТ 6.04.2017г. Хасково 

Проектиране на стоманени конструкции 

според Еврокод3 Общ курс лекция д-р.инж. Иван Христов Гешанов КСС 19.03.2017г. Хасково 

Проектиране на стоманени конструкции 

според Еврокод3 лекция д-р.инж. Иван Христов Гешанов КСС 23.04.2017г. Хасково 
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Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни  конструкции според 

Еврокод 4 лекция д-р.инж. Иван Христов Гешанов КСС 28.май.2017г. Хасково 

Проектиране на стоманени конструкции 

според Еврокод 3 - за сеизмични 

въздействия лекция д-р.инж. Иван Христов Гешанов КСС 11.06.2017Г. Хасково 

Семинар за прилагане на новите 

възможности в Tower 7 professional лекция инж. Веселин Първанов КСС 14.11.2017г. Хасково 

Особености при проектирането на 

стоманени конструкции на едноетажни 

сгради лекция проф. Рангелов КСС 02.12.2017г. Хасково 

Резервоари и пречиствателни станции семинар Креация ЕООД ВС, МДГЕ 17.3.2017 ЦО 

Авторско право и авторски надзор на 

инженерът-проектант семинар адв. Александрова всички 7.3.2017 ЦО 

Правни аспекти на участието на проектанта-

инженер в устройственото планиране, 

инвестиционното проектиране и 

строителството семинар адв. Александрова всички 12.4.2017 ЦО 

Трета конференция на НПС"ЕАСТ" в 

гр.Бургас конференция   ЕАСТ 27.5.2017 ЦО 

Цялостни решения на Пожароизвестителни 

инсталации семинар Телетек ЕООД  ЕАСТ 1.3.2017 ЦО 

Актуализиране на Наредба № 3 за 

технически правила и норми за контрол и 

приемане на електромонтажните работи 

чрез въвеждане на измервания и 

изпитвания, базирани на европейски 

документи семинар инж. Кибаров ЕАСТ 23.3.2017 ЦО 

Съвременни решения за защита, 

електроразпределение и автоматизация на 

сгради. семинар Сименс България ЕАСТ, ОВКХТТГ 

9-10 март 2017 

г. в гр.Хисаря ЦО 

Енергийно ефективно обновяване на 

ограждащите конструкции на сгради курс БАИС КСС 2.11.2017 ЦО 

Продукти и системи за предпазване и 

възстановяване на бетонни конструкции в 

съответствие с БДС EN 1504 семинар СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД КСС, ТСТС, ВС 27.11.2017  

Енергийна ефективност семинар проф. Калоянов ОВКХТТГ 16.3.2017 ЦО 
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Пожарна безопасност и оборудване семинар ТРОКС Техник ОВКХТТГ 3.5.2017 ЦО 

Интелигентни решения за създаване на 

микроклимат с иновативни продукти семинар SAMSUNG&ONENTROP ОВКХТТГ 13.6.2017 ЦО 

Противопожарна вентилация семинар Опти-Терм ЕООД ОВКХТТГ сеп.17 ЦО 

Представяне системи за енергийна 

ефективност семинар Куатроджи ЕООД ОВКХТТГ, ЕАСТ 10.2.2017 ЦО 

Енергийна ефективност семинар проф. Калоянов ОВКХТТГ 16.3.2017 ЦО 

Пожарна безопасност и оборудване семинар ТРОКС Техник ОВКХТТГ 3.5.2017 ЦО 

Интелигентни решения за създаване на 

микроклимат с иновативни продукти семинар SAMSUNG&ONENTROP ОВКХТТГ 13.6.2017 ЦО 

Противопожарна вентилация семинар Опти-Терм ЕООД ОВКХТТГ сеп.17 ЦО 

Представяне системи за енергийна 

ефективност семинар Куатроджи ЕООД ОВКХТТГ, ЕАСТ 10.2.2017 ЦО 

Дървени конструкции - ЕВРОКОД семинар проф.Христо Бояджиев КСС 28.02.2017 г. Шумен 

Семинар на Съюза на геодезистите семинар   ГПГ 09.06.2017  Ямбол 

Изолирани шинопроводи - каталожна 

информация, софтуер за проектанти семинар 

Шнайдер - България, НПС 

ЕАСТ ЕАСТ 9.11.2017 Ямбол 

Авторско право и авторски надзор на 

инженерът-проектант семинар адв. Александрова, ЦО КСС 07.03.2017  Ямбол 

Усилване на стоманобетонни 

конструктивни елементи с композитни 

материали. семинар инж. Възгечев КСС 11.05.2017 Ямбол 

Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни конструкции според 

Еврокод 4 семинар 

Доц.инж. Иван Гешанов, 

организатор Ст. Загора КСС 5.11.2017 Ямбол 

Моделиране с TOWER семинар 

инж. Първанов, организатор 

Ст.Загора КСС 3.11.2017 Ямбол 

Особености при проектиране на стоманени 

конструкции на едноетажни сгради семинар проф. Рангелов КСС 2.12.2017 Ямбол 

Обучителен курс на тема: "Прилагане на 

съвременни геофизични методи и техники 

при практическото решаване на задачи в 

областта на инженерната геология, 

хидрогеологията и екологията" семинар 

проф. Димовски   доц. Стоянов, 

организатор РК Пловдив МДГЕ 20.04.2017 Ямбол 

Хидравличен баланс на ОВК-системи семинар проф. Банов ОВКХТТГ 2.6.2017 Ямбол 

Енергийна ефективност на сгради семинар 

проф. Калоянов, организатор РК 

Бургас ОВКХТТГ 14.06.2017 Ямбол 

Съвременни тенденции при проектиране и 

изпълнение на системи за 

пожароизвестяване, пожарогасене и 

интегрирани решения семинар Сименс България ОВКХТТГ 15.06.2017 Ямбол 

Семинар на секция ОВКХТТГ семинар CARRIER; TOSHIBA ОВКХТТГ 03-04.11. 2017 Ямбол 
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КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИ, ПЛАНИРАНИ ОТ ПС КЪМ РК НА КИИП ЗА 2018 ГОДИНА 
 
 

 

Наименование 

Форма на 

обучение Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран от 

РК 

Фирмени представяния и презентации, 

семинари     всички 2018 Бургас 

Стъкло керамични тръби  и  сравнителни 

характеристики с  останалите аналогови 

продукти беседа - ВС 2018 г. В. Търново 

Беседа за малки и средни   ПСОВ представяне  представители на фирми ВС 2018 г. В. Търново 

Участие в мероприятия  на  секция ВС от 

регионално и републиканско ниво,съвместно с 

други областни секции курсове - ВС 2018 г. В. Търново 

Представяне на новости в геодезическите 

инструменти представяне представители на фирми ГПГ 2018 г. В. Търново 

Участие в мероприятия на РК КИИП В. 

Търново курсове - ГПГ 2018 г. В. Търново 

Интериорно и архитектурно – фасадно 

осветление с LED осветителни тела презентация Фирма  ЕАСТ 2018 г. В. Търново 

Среща с представители на “Шнайдер Електрик 

България”. Schneider Electric. Новости. презентация “Шнайдер Електрик България” ЕАСТ 2018 г. В. Търново 

Новости в проектирането на вътрешни 

осветителни уредби. Приложение на 

светодиодните осветители, проблеми и 

възможности презентация представители на фирми ЕАСТ 2018 г. В. Търново 

Среща с представители на общинска 

администрация, съвместно с останалите 

регионални секции семинар 

представители на общинска 

администрация  ЕАСТ 2018 г. В. Търново 

Среща с представители на 

енергоразпределителното предприятие семинар 

представители на енерго 

дружеството ЕАСТ 2018 г. В. Търново 

Продукти и системи за предпазване и курс фирма Сика КСС 2018 г. В. Търново 
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възстановяване на бетонни конструкции в 

съответствие с БДС EN 1504 

Проектиране на стоманени конструкции според 

Еврокод 3. Общ курс - EN 1993-1-1:2005 курс д-р инж. Иван Гешанов КСС м. 05-06.2018 г. В. Търново 

Проектиране на стоманени конструкции според 

Еврокод 3. Проектиране на съединения на 

стоманените конструкции - EN 1993-1-1:2005, 

EN 1993-1-8:2005, EN 1998-1:2004 представяне  д-р инж. Иван Гешанов КСС м. 10-11.2018 г. В. Търново 

Конгрес и изложение „Енергийна ефективност 

и ВЕИ представяне представители на фирми ОВКХТТГ 27-29.03.2018 г. В. Търново 

Обсъждане на промени и проблеми на 

нормативната база  беседа създатели на НА ОВКХТТГ 2018 г. В. Търново 

Представяния на фирми производители и 

доставчици на съвременна отоплителна, 

вентилационна и климатична техника представяне представители на фирми ОВКХТТГ 2018 г. В. Търново 

Участие в мероприятията на РК КИИП 

В.Търново курсове - ТЕХ 2018 г. В. Търново 

Участие в мероприятията на НПС”Технологии” 

на КИИП. семинар - ТЕХ 2018 г. В. Търново 

Информиране на членовете на ПС по актуални 

въпроси семинар - ТЕХ 2018 г. В. Търново 

Презентации на фирми представяне представители на фирми ТЕХ 2018 г. В. Търново 

„Ограничителни системи за пътища" 

представяне; 

семинар  представители на АПИ и фирми ТСТС 2018 г. В. Търново 

Участие в обучения и мероприятия 

организирани от НПС ТСТС курс - ТСТС 2018 г. В. Търново 

Участие в обучения и мероприятия 

организирани от РК КИИП В. Търново представяне - ТСТС 2018 г. В. Търново 

Посещение на хидровъзел „Железни врата“ 

Сърбия обучение НПС ВС ВС м. април 2018г. Варна 

Продуктова презентация на ДМ Арматурен 

ООД презентация  ДМ Арматурен ООД ВС м. май 2018г. Варна 

Представяне на нова гама LED осветителни 

тела с търговска марка  "ULTRALUX"  семинар 
ТАБАК КОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД и 

СИСТЕМС ЕНД ТЕХНОЛЪДЖИС  ЕАСТ м.април 2018г. Варна 

фирми "Beghelli" и "Luxiona" - осветителни 

тела със специално предназначение, в 

промишленоста, в офиси и поликлиники презентация фирми "Beghelli" и "Luxiona" ЕАСТ м. май 2018г. Варна 

Курс за пре-сертифициране на проектанти за 

СКС R&M "Сертифициране за 2018 -2021г."  курс фирма " R&M “ инж. Ал. Петров ЕАСТ м. май 2018г. Варна 

BALKAN LIGHT 2018 VII Балканска 

конференция по осветление конференция Български НКС ЕАСТ м. Юни 2018г. Варна 
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„Изделия управлявани от  платформа за 

цялостни IoT решения на Schneider Electric „ презентация Шнайдер електрик България ЕАСТ 

м. септември 

2018г. Варна 

Възобновяеми източници на ел. енергия - 

вятърна, фотоволтаични и др. - общи понятия и 

нормативна уредба. семинар НПС ЕАСТ ЕАСТ м. октомври 2018г. Варна 

Проектиране на дърво-бетонни плочи според 

ЕК и  на дървени конструкции по ЕК 5  курс 

 лектор д-р инж. Иван Христов 

Гешанов КСС м. март 2018г. Варна 

 Проектиране на комбинирани конструкции 

стомано-стоманобетон по ЕК 4, в два модула – 

плочи и греди ; и колони и стойки на рамки курс 

 лектор д-р инж. Иван Христов 

Гешанов КСС м. март 2018г. Варна 

Проблеми при проектиране на дървени къщи дискусия НПС КСС КСС м. май 2018г. Варна 

Посещение на хидровъзел „Железни врата“ 

Сърбия обучение НПС ВС ВС м. април 2018г. Варна 

Продуктова презентация на ДМ Арматурен 

ООД презентация  ДМ Арматурен ООД ВС м. май 2018г. Варна 

Представяне на нова гама LED осветителни 

тела с търговска марка  "ULTRALUX"  семинар 

ТАБАК КОМ ИНЖЕНЕРИНГ 

ООД и СИСТЕМС ЕНД 

ТЕХНОЛЪДЖИС  ЕАСТ м.април 2018г. Варна 

фирми "Beghelli" и "Luxiona" - осветителни 

тела със специално предназначение, в 

промишленоста, в офиси и поликлиники презентация фирми "Beghelli" и "Luxiona" ЕАСТ м. май 2018г. Варна 

Курс за пре-сертифициране на проектанти за 

СКС R&M "Сертифициране за 2018 -2021г."  курс фирма " R&M “ инж. Ал. Петров ЕАСТ м. май 2018г. Варна 

BALKAN LIGHT 2018 VII Балканска 

конференция по осветление конференция Български НКС ЕАСТ м. Юни 2018г. Варна 

„Изделия управлявани от  платформа за 

цялостни IoT решения на Schneider Electric „ презентация Шнайдер електрик България ЕАСТ 

м. септември 

2018г. Варна 

Възобновяеми източници на ел. енергия - 

вятърна, фотоволтаични и др. - общи понятия и 

нормативна уредба. семинар НПС ЕАСТ ЕАСТ м. октомври 2018г. Варна 

Проектиране на дърво-бетонни плочи според 

ЕК и  на дървени конструкции по ЕК 5  курс 

 лектор д-р инж. Иван Христов 

Гешанов КСС м. март 2018г. Варна 

 Проектиране на комбинирани конструкции 

стомано-стоманобетон по ЕК 4, в два модула – 

плочи и греди ; и колони и стойки на рамки курс 

 лектор д-р инж. Иван Христов 

Гешанов КСС м. март 2018г. Варна 

Проблеми при проектиране на дървени къщи дискусия НПС КСС КСС м. май 2018г. Варна 

Новости  в Хавле презентация екип на Хавле - България ВС ное.18 Кърджали 

Новости в Шнайдер електрик презентация екип на Шнайдер ЕАСТ юни.18 Кърджали 

Проектиране на стоманени конструкции за 

едноетажни сгради курс проф. Николай Рангелов КСС м. Октомври 2018 Кърджали 
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Добавки за бетон презентация 

екип на Строителна химия - гр. 

Варна КСС май.18 Кърджали 

Общите събрания на РПС при РК КИИП Ловеч 

решиха: Приемат обучението и 

квалификацията за 2018 г. на членовете на РПС 

КИИП Ловеч да бъдат съгласно приетите 

програми на НПС за 2018 г. и РПС РК КИИП 

Плевен/който е РЦО/ 

Семинари и 

курсове 

Предложени от НПС и РПС на 

РК КИИП Плевен 

КСС, ТСТС , ЕАСТ 

, ВС , ГПГ , МДГЕ , 

ОВКХТТГ и ТЕХ 

Съгласно 

програмите на 

НПС и РПС КИИП 

Плевен Ловеч 

Фирма WILO софтуер  конференция според фирмата ВС и ОВКХТТГ 

съобразено с 

лектора, 2018 Пазарджик 

Нови светлоизточници и програмни продукти 

за пресмятане на светлотехнически изчисления 

за външни и вътрешни осветителни уредби   гр. 

Пазарджик семинар 

 доц. Д-р инж. Красимир 

Велинов  ЕАСТ 

съобразено с 

лектора, 2018 Пазарджик 

Годишна конференция  конференция НПС ЕАСТ ЕАСТ май 2018г. Пазарджик 

представянето на  фирма “ Ultra Lux”  за 

осветителни тела  презентация лектори от фирмата ЕАСТ април 2018г. Пазарджик 

представянето на  фирма “ V-TAC”   презентация лектори от фирмата ЕАСТ 

според фирмата, 

2018 Пазарджик 

Изменения в Наредба 7 и Енергийна 

ефективност семинар   ОВКХТТГ 

съобразено с 

лектора, 2018 Пазарджик 

Среща на НПС ЕАСТ  

изнесено 

заседание   ЕАСТ м. май 2018 Плевен 

Практически курс по стоманени конструкции  курс проф. Стефан Цачев  КСС   Плевен 

Посещение на пречиствателна станция в Атина  

творческо 

пътуване отговорник инж.А.Марков ВС ІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на помпено -акумулаторна 

водноелектрическа централа ”Чаира”, част от  

Каскада „Белмекен – Сестримо – Чаира“ 

творческо 

пътуване отговорник инж.А.Марков ВС ІІ тримесечие Пловдив 

Завод за стъклопластови тръби на фирма Hobas 

в Букурещ 

посещение на 

обект отговорник инж.А.Марков ВС ІІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на яз.Бели Искър 

посещение на 

обект отговорник инж.А.Марков ВС ІІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на водната кула на  

гр.Димитровград 

посещение на 

обект отговорник инж.А.Марков ВС ІІІ тримесечие Пловдив 

„Нови технологии и съоръжения в  

противопожарното дело” 

фирма ”Боради” лекция инж.Б.Балчев ВС ІV тримесечие Пловдив 

Събрания по професионални секции общи събрания  Председатели на РПС всички 

15.01.2018-

29.01.2018 г. Пловдив 
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Нови продукти и технологии в строителството 

фирмени срещи, 

презентации различни специалисти всички 

Панаирни 

изложения, 

периодично Пловдив 

Курс на тема:"Наредба за управление на 

строителни отпадъци-нормативен 

контекст,основни положения и практически 

указания по приложението й" обучителен курс доц.Румяна Захариева всички  при интерес Пловдив 

Курс по Пожарна безопасност,съгласно 

изменения и допълнения в Наредба І3-1971 курс 

инж.М. Младенов,инж.И. 

Колева,инж.Г. Грозданов,инж.Р. 

Радев всички при интерес Пловдив 

„ Геодезия в Антарктида „ 

по повод 24-та българска антарктическа 

експедиция презентация доц.д-р Борислав Александров ГПГ І тримесечие Пловдив 

Новости в AutoCAD Civil 3D обучение специалист по темата ГПГ ІІІ тримесечие Пловдив 

Наредба № 1 за проектиране, изграждане и 

поддържане на електрически уредби за ниско 

напрежение в сгради. дискусия инж.Грънчаров ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Среща с представители на общинската 

администрация относно активен диалог по 

проблеми при съгласуване и одобряване на 

инвестиционните проекти 

               

 

среща 

представители на общинската 

администрация ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Посещение на обекти в Истанбул 

 посещение  

на обект 

отговорник на групата 

инж.Милева ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Индустриални решения за защита и 

разпределение на ел. енергия 

фирма Легранд България ЕООД 

посещение на 

обект предстои да се уточни ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Разискване на казуси от практиката , 

интересни инженерингови решения, 

обмяна на опит между колеги дискусия предстои да се уточни ЕАСТ 

    

ІІ тримесечие Пловдив 

„Пасивни сгради”-лекция на фирма 

”Информационна група пасивни сгради 

България” лекция представител на фирмата ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Светлинни технологии и приложна 

светотехника. лекция 

 

проф.Христо Василев ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Представяне на реализирани до момента 

проекти и бъдещо финансиране на такива в 

областта на Енергийната ефективност среща 

представители на Община 

Пловдив ЕАСТ ІІІ  тримесечие Пловдив 

Презентация на „Филкаб”-Пловдив. 

Новости в производствената номенклатура на 

БКТП 20/0.4 кв.и РУ 20кв.Запознаване с 

изискванията на трите разпределителни презентация представител на "Филкаб" ЕАСТ ІV тримесечие Пловдив 
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дружества 

(ЧЕЗ,ЕВН и Енерго Про) в комплектацията и 

КРУ 20 кв. 

Среща разговор със специалисти на ЕВН 

България среща специалисти по темата ЕАСТ І и ІV тримесечие Пловдив 

Слаботокови инсталации и структурно 

окабеляване  семинар предстои да се уточни ЕАСТ ІV тримесечие Пловдив 

Продукти и системи зи предпазване и 

възстановяване на бетонни конструкции в 

съответствие с БДС 1504 семинар 

представители на СИКА 

България ЕООД КСС 02.02.2018 г. Пловдив 

Проектиране на стоманени конструкции според 

Еврокод 3 (ЕК3).Общ курс EN 1993-1-1:2005 курс 

д-р инж.Иван  

Гешанов КСС І тримесечие Пловдив 

Проектиране на стоманени конструкции според 

Еврокод 3 

Проектиране на съединения на стоманените 

конструкции 

EN 1993-1-1:2005 ; EN 1993-1-8:2005; EN 1998-

1:2004; курс 

д-р инж.Иван  

Гешанов КСС І тримесечие Пловдив 

По програма TOWER 6 proffesional   

за напреднали в компютърната зала на КИИП-

Пловдив 

практически 

курс инж.Първанов КСС І тримесечие Пловдив 

Проектиране на стоманобетонни конструкции 

според Еврокод 2 (ЕК2).Изследване и 

изчисляване на „d”-области с помощта на 

прътови модели (strut and tie models, stм 

модели).EN 1992-1-1:2005;  курс 

д-р инж.Иван  

Гешанов КСС ІІ тримесечие Пловдив 

Съвременни методи за сеизмична 

оценка,усилване и възстановяване  

на съществуващи сгради  семинар 

проф.д-р 

инж.Марина  

Трайкова КСС ІІ тримесечие Пловдив 

„Основни положения  при проек-тиране на 

стоманени конструкции за сгради по Еврокод 

3. Примерен технически проект на двуетажна 

промишлена сграда със стоманена 

конструкция, изготвена съгласно ЕС1, ЕС3 и 

ЕС8“.  курс проф. д-р инж. Стефан Цачев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Обследване на съществуващи конструкции  лекция доц.д-р инж.Лъчезар Хрисчев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Проектиране на стенни конструктивни системи 

– основни положения и решаване на числен 

пример за оразмеряване и конструиране на 

стоманобетонна стена (шайба) курс 

доц. д-р инж. В. Славчев 

гл. ас. д-р инж. И. Иванчев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Проектиране на рамкови конструктивни 

системи – основни положения и решаване на курс 

доц. д-р инж. В. Славчев 

гл. ас. д-р инж. И. Иванчев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 
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числен пример за оразмеряване и конструиране 

на стоманобетонна рамка. 

Проектиране на кораво болтово фланцево 

съединение колона - ригел и решаване на 

числен пример  курс доц. д-р инж. Б. Даалов КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Проектиране на подкранови греди и решаване 

на числен пример  курс доц. д-р инж. Б. Даалов КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Моделиране на стоманени конструкции с 

Advance Steel 2018  курс доц. д-р инж. Б. Даалов КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Моделиране на строителни конструкции с 

REVIT  курс доц. д-р инж. В. Славчев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Сравнение между действащите български 

норми и системата Еврокод при проектиране на 

стоманобетонни конструкции на сгради курс проф. Васил Кърджиев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Конструктивен поглед върху едропанелните 

жилищни  

сгради (ЕПЖС) курс 

доц. д-р инж. Ата-нас Николов  

гл. ас. д-р инж. Радослав 

Орлинов КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Проектиране на зидани конструкции съгласно 

Еврокод 6 и Еврокод 8 лекция 

проф.д-р.инж.  

Тодор Бараков  КСС ІV тримесечие Пловдив 

Конструкции от дървесина по EN 1995 (EC5) курс 

доц. д-р инж.  

Вътю Танев КСС ІV тримесечие Пловдив 

Обследване и възстановяване на строителни 

конструкции курс проф. д-р инж. Марина Трайкова КСС ІV тримесечие Пловдив 

 

Сеизмично изследване на стоманобетонни 

рамкови конструкции, съгласно 

конструктивната система Еврокод курс проф. д-р инж. Васил Кърджиев КСС ІV тримесечие Пловдив 

Особености при проектиране на стоманени 

конструкции по EN 1993 курс 

проф. д-р инж. Николай 

Рангелов КСС ІV тримесечие Пловдив 

Проблеми в строителството, при фундиране 

във водонаситени почви. лекция проф.Жечев МДГЕ ІІ тримесечие Пловдив 

Полеви методи за изследване на строителните 

почви- пенетрации, 

фундиране във водонаситени почви. лекция 

 

гл.ас.А.Лаков МДГЕ ІІІ  тримесечие Пловдив 

Математическо моделиране при оразмеряване 

на СОЗ около водоизточници за питейни води. лекция доц.Н.Стоянов МДГЕ IV тримесечие Пловдив 

Представяне на тръбни системи за пренос на 

гореща вода и техническа изолация и 

приложения за възобновяеми енергийни 

източници презентация 

представители на фирма 

"Термафлекс" ОВКХТТГ 12.01.2018 г. Пловдив 

„Schiedel коминни системи. Решения за 

жилищни, обществени и промишлени сгради". презентация 

представители на фирма 

„Schiedel"  ОВКХТТГ 29.01.2018 г. Пловдив 
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Представяне на актуализацията на Програма за 

енергийна ефективност съгласно Наредба № 7 представяне проф. Щраков ОВКХТТГ ІІ тримесечие Пловдив 

Текущи мероприятия по интересни 

професионални теми презентация предстои да се уточни ОВКХТТГ целогодишно Пловдив 

Посещение на обекти от различни направления 

в Индустриална зона Пловдив 

посещение на 

обект отг. инж.Хорев ТЕХ 

м.май.2018 г. 

м.септември.2017 

г. Пловдив 

Запознаване с европейски програми за 

финансиране на малкия и среден бизнес семинар предстои да се уточни ТСТС І тримесечие Пловдив 

Посещение на транспортни съоръжения в 

Румъния - Дунав мост. 

творческо 

пътуване отговорник инж. Кривошапкова ТСТС м.май Пловдив 

Кръгови кръстовища лекция инж.Анастасов ТСТС м.юни Пловдив 

Мостовете над река Сава в Белград 

творческо 

пътуване отговорник инж.Кривошапкова ТСТС м.октомври 

Пловдив 

 

Представяне на софтуерни програми,нови 

техники, технологии, машини,външни 

мероприятия презентации 

информиране на членовете чрез 

електронната поща ТСТС целогодишно Пловдив 

Организиране на семинари на водещи фирми, 

касаещи сектор ВС - 

- продукти за водоснабдяване, канализация и 

пречистване на води,  

- иновативни решения, малки пречиствателни 

станции за БФВ, тръби и   арматури 

- съвременни тенденции при технологиите за 

биологично стабилизиране на  утайки от 

отпадъчни води 

- актуални аспекти на външно и вътрешно 

пожароводоснабдяване на сгради  и 

съоръжения семинар   ВС 2018г. Русе 

Провеждане на обучения и квалификация на 

различни теми, като например:    

     - Разяснение и тълкуване на промените в 

ЗУТ и ЗКИР;  

     - Обучение във връзка с новите промени при 

провеждане на процедурите при устройствено 

и вертикално планиране. семинар   ГПГ 2018г. Русе 

Организиране на семинари и презентации на 

нови технологии в геодезията семинар   ГПГ 2018г. Русе 

Организиране на среща с общинската 

администрация, относно разработките по 

изменение на регулационни планове и 

съответните документи, които ги съпътстват. среща   ГПГ 2018г. Русе 
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Европейски нормативи за обозначенията в 

схеми и планове за ел. инсталации.     ЕАСТ 2018г. Русе 

Семинар „Енергетика на осветлението”. семинар   ЕАСТ 2018г. Русе 

Запознаване с промените в Наредба 2 и 

Уставът на КИИП,след тяхното окончателно 

приемане. семинар   ЕАСТ 2018г. Русе 

Нови светлоизточници и програмни продукти 

за пресмятане на светлотехнически показатели 

на външни и вътрешни осветителни уредби. семинар   ЕАСТ 2018г. Русе 

Продължаване на Обучителен курс „Сеизмично 

осигуряване, практически методи и подходи за 

едно и дву-етажни сгради”. Идеята е да се 

потърси преподавател, който има разработки в 

областта на ЕК2 и ЕК8; курс   КСС 2018г. Русе 

Провеждане на курс „Дървени конструкции 

според Еврокод 5 в записки и примери” курс проф. Христо Бояджиев КСС 2018г. Русе 

Други при възможност и необходимост – 

презентации, лекции, каталожни материали, 

софтуер семинар   КСС 2018г. Русе 

Провеждане на семинари в секция МДГ, както 

и посещения на геоложки обекти, които 

представляват професионален интерес семинар   МДГЕ 2018г. Русе 

Участие в курсове  по тема „Енергиина 

ефективност” на обекти, организирани от 

КИИП Русе.  курс   ОВГХТТГ 2018г. Русе 

 ВЕИ - вятърни, фото-волтаични и др.- общи 

понятия, нормативна уредба. семинар   ОВГХТТГ 2018г. Русе 

Във връзка с програмата на проф. Станко 

Щраков, чрез националната професионална 

секция ОВК, да се покани срещу заплащане 

проф. Щраков за провеждане на обучителен 

семинар в Русе на тема: „Особености и насоки 

за работа с програмния продукт“. Семинарът да 

се проведе в гр. Русе на регионално ниво.  курс проф. Станко Щраков ОВГХТТГ 2018г. Русе 

Да продължат контактите с фирми-

производители на ОВК оборудване за 

запознаване на членовете с иновативните 

технологии и съоръжения семинар   ОВГХТТГ 2018г. Русе 

Да продължат работните срещи-дискусии по 

технически въпроси в  областта на ОВК 

техника; семинар   ОВГХТТГ 2018г. Русе 
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Провеждане на обучения, семинари и 

презентации с водещи фирми с цел повишаване 

квалификацията на членовете на секцията. семинар   ТЕХ 2018г. Русе 

Провеждане на  квалификационен курс на тема: 

Изисквания и практически примери при 

прилагане на Стандарт БДС EN 60079 

“Експлозивни атмосфери”. 

-Част 0: Съоръжения. Общи изисквания”. 

-Част 10-1: Класификация на райони 

„Експлозивни газови атмосфери”. 

-Част 10-2: Класификация на райони „Горими 

прахови атмосфери ”. 

Курса ще бъде подходящ за професионални 

секции Технологии, ЕАСТ, ОВКХТТГ и ВС.  курс   ТЕХ 2018г. Русе 

Да бъде проучена възможността членовете на 

секция ТС и ТС да се включат в обучения на 

аналогични професионални секции от други 

регионални колегии, както и при финансова 

възможност председателят да организира 

посещение на актуален пътен обект или строеж 

към момента в страната; семинар   ТСТС 2018г. Русе 

Организиране посещения на строящи се пътни 

обекти. семинар   ТСТС 2018г. Русе 

Нови материали и технологии в областта на 

ВиК и противопожарната техника семинар   ВС 2018 Силистра 

ВиК на селскостопански и пром.сгради, общ.и 

жилищни сгради семинар   ВС 2018 Силистра 

AUTOCAD CIVIL 3D курс   ГПГ 2018 Силистра 

Енергийни проблеми и естествено осветление семинар   ЕАСТ 21.03.2018г Силистра 

Съвременни тенденции при проектиране и 

изпълнение на системи за пожароизвестяване, 

пожарогасене и интегрирани решения-

Синхрон-С - Сименс-Варна семинар   ЕАСТ 14.06.2018 Силистра 

ПС"Електрик"-Шумен семинар   ЕАСТ 09.04.2018 Силистра 

Осветление-Варна семинар   ЕАСТ 28.06.2018 Силистра 

Сеизм.проект на стом.конструкции курс   КСС 2018 Силистра 

Стоманени конструкции курс   КСС 2018 Силистра 
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Обследване и усилване на сгради курс   КСС 2018 Силистра 

Фундиране курс   КСС 2018 Силистра 

Газоснабдяване на 

пром.предприятия,общ.сгради и жилищни 

сгради семинар   ОВКХТТГ 2018 Силистра 

Контролирана вентилация и дограми за 

пасивни и нискоенергийни сгради семинар   ОВКХТТГ 2018 Силистра 

Наредба за планиране проектиране на 

комуникационно-транспортната система на 

урбанизираните територии дискусия   ТСТС 2018 Силистра 

Годишно събиране на одиторите по пътна 

безопасност по определени теми по 

безопасността на движението на национално 

ниво дискусия   ТСТС 2018 Силистра 

Международна среща по БД семинар   ТСТС 2018 Силистра 

„Проектиране на осветителни уредби със 

специализиран софтуер“ и/или семинар за 

процедурата при изчисляване и определяне на 

риска при проектиране на мълниезащитни 

уредби.  Курс   EАСТ през 2018 Сливен 

 Обучение и мероприятия по прилагането на 

действащите нормативни уредби във ВиК 

проектирането – през цялата година  Семинар   ВС през 2018 Сливен 

Проектиране на оптични кабелни линии в 

сгради семинар   ЕАСТ през 2018 Сливен 

 Изследване на фундирането.  курс   КСС през 2018 Сливен 

Зидани конструкции - Еврокод 6 - Общ 

практически курс курс проф. д-р инж.Тодор Бараков КСС 2018 Смолян 

Научно-приложна конференция по водно 

строителство „Експлоатация и поддържане на 

малките язовири“  семинар проф. Д-р инж.  Димитър Тошев ВС май 2018 г. София област 

Приложна геодезия в съвременното 

строителство  семинар доц. д-р инж. Руска Димитрова ГПГ ноември  2018 г. София област 

Светловодни системи за въвеждане на 

естествена светлина в помещенията и 

инсталирането им на различни видове покриви  семинар инж. Васил Станков ЕАСТ май 2018 г. София област 

  Изследване на стоманени конструкции на 

земетръс с Еврокод 8 – лектор проф.д-р инж. 

Борислав Белев – октомври 2018 год. курс 

лектор проф.д-р инж. Борислав 

Белев КСС октомври 2018г. София област 
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„КСЕЛА“ България ЕООД – Новости и 

специални изделия от ИТОНГ  презентация инж. Васил Манолов КСС май 2018 г. София област 

Проблеми на подземните строежи във 

водонаситена среда  семинар проф. Д-р инж.  Николай Жечев МДГЕ октомври 2018г. София област 

Съвременни решения в транспортното 

строителство  семинар инж. Нина Постолова ТСТС юни 2018 г. София област 

Участие на членове на секция ЕАСТ София-

град в международни срещи и панаири и 

споделяне на новостите с колегията. Среща  ЕАСТ София-град ЕАСТ 

април декември 

2018г. София-град 

Четвърта Национална конференция ЕАСТ Конференция 

НПС ЕАСТ и секция ЕАСТ към 

София-град ЕАСТ април-май 2018г. София-град 

BALKAN LIGT 2018-VII Балканска 

конференция по осветление 

Балканска 

конференция 

БНКО          доц.д-р Красимир 

Велинов ЕАСТ 

от 04.06.2018г.  до 

06.06.2018г. София-град 

Девета Световна конференция по релейна 

защита-Защита, Автоматика и Управление  

Световна 

конференция 

2018г 

PAC World д-р Александър 

Апостолов-председател на 

конференцията  ЕАСТ 

от 25.06.2018г.  до 

28.06.2018г. София-град 

Превенция от корозия -Конференция и изложба 

Специализирана 

конференция за 

Югоизточна 

Европа 

Парадайс Електрик Консулт  

ЕООД И ВИА Експо ООД ЕАСТ 

от 28.06.2018г.  до 

29.06.2018г.  София-град 

Втори обучителен семинар за млади 

проектанти  семинар Лектор: инж.Лилия Аладжем ЕАСТ 

септември-

октомври 2018г. София-град 

Оразмеряване на сградни рециркулационни 

системи към БГВ мрежа курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен ВС 2018 Търговище 

Проектиране и оразмеряване на вакуумни 

покривни дъждовни системи курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен ВС 2018 Търговище 

Нови източници за енергоспестяващо 

осветление курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен ЕАСТ 2018 Търговище 

Възобновяеми енергийни източници курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен ЕАСТ 2018 Търговище 

Енергийна ефективност на улично осветление курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен ЕАСТ 2018 Търговище 
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Практически указания за Еврокод 2 и Еврокод 

8 /БДС ЕN 1992-1-1 курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен КСС 2018 Търговище 

Моделиране и оразмеряване на строителни 

конструкции, в съответствие със системата на 

Eврокодовете. Съпоставка с националните 

норми. Автоматизирани капацитивни 

процедури в Тower 7  курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен КСС 2018 Търговище 

Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни конструкции според Еврокод 4 

(EN 1994-1-1) - общ курс и проектиране на 

комбинирани стомано-стоманобетонни греди“. курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен КСС 2018 Търговище 

 „Проектиране на стоманени конструкции 

според Еврокод 3 - Проектиране на стоманени 

конструкции за пожарни въздействия по EN 

1991-1-2 и EN 1993-1-2" курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен КСС 2018 Търговище 

Наредба № 2 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на СМР“. курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен КСС 2018 Търговище 

Тенденции и НДП на енергийна ефективност в 

отоплителната техника (отоплителни 

инсталации, котли, ВЕИ, управление) курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен ОВКХТТГ 2018 Търговище 

Контролирана вентилация и дограми за 

пасивни и нискоенергийни сгради курс 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен ОВКХТТГ 2018 Търговище 

Енергийна ефективност -добри решения за 

общи проблеми презентация 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен ОВКХТТГ 2018 Търговище 

Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали /приета с ПМС № 267 от 

05.12.2017 г презентация 

Организиран от                             

РК Варна ; РК В.Търново; РК 

Русе; РК Шумен всички 2018 Търговище 

Конференция на НПС ЕАСТ във Варна конференция НПС ЕАСТ ЕАСТ м. май 2018г. ЦО 

„Дълготрайност и устойчивост в съответствие с 

БДС ЕN 206:2014/NA:2015с участието на 

производители на бетон и изтъкнати 

специалисти в областта на строителните 

продукти 

семинар кръгла 

маса 

проф. Назърски, доц. Ростовски / 

УАСГ/ доц. Найденов/ Институт 

по механика към БАН/ „Девня 

цимент“АД КСС 

м. септември 

2018г. ЦО 

Управление на строителните отпадъци курс   всички 2018 Шумен 

Презентация на "Шнайдер" презентация   ЕАСТ 2018 Шумен 
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Презентация на "Призма" презентация   ЕАСТ 2018 Шумен 

Практически курсове за работа с програмни 

продукти по ЕВРОКОД – конструкции курс   КСС 2018 Шумен 

Участие в семинари и курсове, организирани от 

други колегии, или на нац. ниво. семинар   ВС 2018 Ямбол 

Срещи на проектантите от секция „ВС“ с 

фирми,които презентират новите съвременни 

технологии и материали, свързани с водното 

строителство. среща   ВС 2018 Ямбол 

Отбелязване празника на геодезистите     ГПГ 2018 Ямбол 

Провеждане на общи приятелски срещи между 

колегите от секцията и колеги от съседни 

регионални колегии с цел обмяна на 

проектантски опит и умения среща   ГПГ 2018 Ямбол 

Провеждане на съвместни срещи с 

администрации за уеднаквяване на практиките 

на работата  на правоспособните лица  в 

сферата на устройственото и инвестиционното 

проектиране среща   ГПГ 2018 Ямбол 

Семинар на тема, която е актуална за 

проектантите по част „Електрическа”  и 

„Автоматика”. семинар   ЕАСТ 2018 Ямбол 

Софтуерни решения за електро-проектиране на 

електрически инсталации. курс   ЕАСТ 2018 Ямбол 

Да се организира и проведe обучителен курс на 

тема: „Проектиране настилки на промишлени 

сгради ”. курс   КСС 2018 Ямбол 

Да се организира курс на тема: „Проектиране 

на метални конструкции от студено огънати 

профили“. курс   КСС 2018 Ямбол 

Да се организират курсове по различни 

Еврокодове курс   КСС 2018 Ямбол 

Организиране презентации на фирми, 

производители на строителни  

материали и оборудване с цел запознаване с 

новите строителни материали и иновативни 

решения в строителството. курс   КСС 2018 Ямбол 

Членовете на секция „КСС“ да се включват в 

семинари и квалификационни курсове, 

семинари, 

курсове   КСС 2018 Ямбол 
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организирани от НПС „КСС“ и съседните на 

нашия град регионални колегии. 

Участие в семинари и курсове, организирани от 

други колегии, или на нац. ниво. семинар   МДГЕ 2018 Ямбол 

Да се проведе семинар на секция „ОВКХТТГ” с 

водещото участие на  

HOVAL  семинар   ОВКХТТГ 2018 Ямбол 

Семинар с водещо участие на фирма 

TOSHIBA-CARRIER семинар   ОВКХТТГ 2018 Ямбол 

Участие в семинари и курсове,организирани  

от други колегии,  или на национално ниво. 

семинари, 

курсове   ОВКХТТГ 2018 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, организирани от 

други колегии, или на нац. ниво. семинар   ТЕХ 2018 Ямбол 

Запознаване с окончателния вариант на 

Наредба № 4 за обем и семинар   ТСТС 2018 Ямбол 

Проследяване на дискусията от членовете на 

секция „ТСТС“ по спорните въпроси и нови 

предложения за промени в Наредба № 2 за 

урбанизираните територии. дискусия   ТСТС 2018 Ямбол 

Участие на членовете на секция „ТСТС” в 

организираните през текущата година 

квалификационни курсове и семинари от други 

колегии, или от националната професионална 

секция. 

семинари, 

курсове   ТСТС 2018 Ямбол 
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Все още има много въпроси, които трябва да бъдат своевременно решени. Не 

трябва да се забравя изключителната роля на Висшите училища. Цялата образователна 

система у нас е необходимо да се обърне към подготовката на съвременни високо 

подготвени специалисти, отговорни за своите действия – много точно преди време един 

колега сподели: „малко количество, но от класа”. Слаба е практическата подготовка на 

студентите. Камарата на инженерите напоследък се сблъсква с един проблем, който много 

остро започва да стои на дневен ред – кандидати за проектантска правоспособност, чиито 

дипломи за бакалавър съществено се различават от завършената магистратура /примерно 

имаме случай на бакалаври завършили хуманитарни специалности, които след това за 2 г. 

завършват магистратура в областта на инженерните специалности/. За отстраняване на 

този факт КИИП предложи да се извършат промени в ЗКАИИП, които да не допускат 

това. Убедени сме, че промяната ще се приеме. Съвременното строителство, особено с 

въвеждането на ВIМ технологиите изисква високо квалифицирани специалисти изцяло 

запознати със съвременните технически решения. В тази връзка КИИП в съответствие и 

със Закона провежда множество обучителни курсове и семинари за осигуряване на 

обучение през целия живот. За жалост у нас по данни на Евростат участието на 

възрастните в процеса на учене през целия живот /обхваща възрастовата граница между 

25 и 64 г./ за 2016год. е само 2,2%, докато средно за целия ЕС е 10,8%, т.е. ние сме почти 

пет пъти под тази средна стойност, а ако се сравним с по-напредналите Европейски страни 

разликата ще се увеличи много повече. По оценка на Европейския център за развитие на 

професионалното обучение инженерните науки се изправят пред недостиг на умения през 

следващите години. Това се дължи на недостиг на завършващи висше техническо 

образования у нас, поради демографски и икономически фактори, миграция на 

висококвалифицирани специалисти и др. Ще отбележим, че в Република Македония 

работят около 80 наши колеги, а у нас практически няма такива от страна на РМ. Докато 

преди две-три години удостоверенията издавани на наши колеги за работа в страни от ЕС 

бяха единици за цяла година, то сега техният брой за месец е толкова. Много съществени 

са връзките на КИИП с Европейската камара на инженерите и редовното наше участие в 

нейните форуми, на която ние сме членове, а също и сътрудничеството с Македонската 

Камара, с която имаме спогодба за взаимно признаване на правоспособностите. Всичко 

това позволява на проектантите в Р България да им се признава правоспособността извън 

границите на страната ни. 

Съществен елемент в дейността на КИИП е работата с млади колеги. Много важен 

е този приоритет, защото е те са носители на новото и определят нашето бъдеще. След 

създаването на „Клуба на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели” 

и неговата страница във фейсбук през януари 2017г., се предостави лесна и удобна 

възможност за комуникация между колегите, които са активни фейсбук потребители. На 

страницата ежедневно се получават съобщения с въпроси и сигнали от наши колеги. 

Показателно за необходимостта от създаването на такава страница са 800-те 

последователи, от които 83% са на възраст между 25 и 44 години. Бяха поставени и 

дискутирани над 60 публикации по актуални теми за КИИП, като всяка от тях е 

достигнала минимум по 327 души. По този начин, представителите на клуба в УС на 

КИИП имат възможност да вземат отношение по повдигнатите въпроси и да представят 

обективно мнението на всички колеги взели участие в дискусиите на страницата, а не да 

изразяват единствено личното си мнение. От ръководството на „Клуба на младите 

инженери в инвестиционното проектиране и приятели” бе поета инициатива, за 

провеждане на лекции във висшите училища, които обучават бъдещи наши колеги. На 

тези лекции се предоставя възможност на студентите да се запознаят с дейността на 

Камарата и условията и реда за получаване на правоспособност, както и в директна 

дискусия да задават своите въпроси. На 14.06.2017г. съвместно със Студентски съвет на 

ВСУ „Любен Каравелов” и Камара на архитектите в България, бе проведена първата 
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такава лекция на тема „Дипломирах се.... ами сега?”, на която бяха подробно обсъдени 

всички варианти за получаване на правоспособност със завършващите колеги. Големият 

интерес към нея потвърди необходимостта от организиране на такива дискусии и в 

следствие на това има заявка от страна на Студентски съвет към  ВСУ „Любен 

Каравелов”, да организираме всяка година подобни лекции. Предстои организиране на 

такива представяния и в другите висши училища. Такива представяния се проведоха и във 

ВСУ „Черноризец Храбър” във Варна и Пловдив. 

След редица дискусии през изминалата година, като проблемни се очертаха 

следните въпроси: 

- Адекватна система за обучения в КИИП; 

- Ниско качество на изготвяните проектите; 

- Изкуствено разделение между инженери и архитекти; 

- Липса на електронизация; 

Предполага се, че тези проблеми имат следния произход и е необходимо да се 

предприемат необходимите действия за тяхното отстраняване.  

- На първо място, много регионални колегии организират курсове, главно за запознаване с 

новостите и измененията в законодателството, но в ежедневие на непрекъснато развиващи 

се технологии е необходимо да се обръща внимание и да се организират курсове, които да 

имат по-практическа насоченост и да обучават, и запознават колегите с технологичните 

новости в сектора. Както и да се предприемат действия за организиране на онлайн курсове 

и обучения. Смятаме, че е крайно необходимо да се провеждат повече курсове за:  

 изучаване на софтуерни инструменти за по-ефективно планиране, проектиране, 

изграждане и управление на сгради и инфраструктурни обекти; 

 изучаване на нови софтуерни продукти за изчисления, в съответствие с 

предложенията в даденото професионално направление; 

 изучаване на нови софтуерни продукти и технологии за проектиране и създаване на 

техническа документация; 

 обучения насочени към практическата реализация на по-младите колеги. 

- Друг критичен проблем е неимоверният стремеж на редица колеги да получават проекти 

за разработване, пренебрегвайки реалните предпоставки за качествено изпълнение на един 

проект - като реална стойност на проектантския труд, сроковете за изпълнение и  

спазването на нормативните изисквания. Това от своя страна води след себе си безброй 

проблеми за всички в процеса на инвестиционното проектиране - лош и не качествен 

краен строителен продукт, уронване на авторитета на фигурата на инженера- проектант, 

както пред инвеститорите, така и пред институциите и обществото, отлив на желаещите да 

избират и практикуват професията и не лоялна конкуренция. 

- Усложнение причинява и изкуственото разделение между инженери и архитекти. В 

много страни инженери и архитекти са членове на една и съща организация. В голямата си 

част имаме общи проблеми с КАБ, което е напълно разбираемо, при условие, че 

разработваме един и същ продукт и тези проблеми трябва да ги решаваме заедно. 

- И последно но не и по важност смятаме, че за да се предотвратят злоупотреби и 

фалшификации, както и да се постигне по-бърз и лесен контрол е необходимо да се 

направят постъпки към пълна електронизация на процедурите, както по одобрение на 

проекти и изготвяне на актовете за изпълнение на строителството, така и в 

администрирането. Електронизация на всички предоставяни от КИИП услуги, 

включително подаването на документи за проектантска правоспособност, ще спести ценно 

време на колегите, които желаят да получат дадена услуга. Разбира се за това трябва да се 

отделят необходимите значителни финансови средства и да се регламентират в бюджета. 

Нашите млади колеги считат, че е подходящо Онлайн предаването и запис на 

управителните съвети на Камарата и възможност за дистанционно участие в тях на 

членовете на управителния съвет, което ще осигури пълна прозрачност за работата на 
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Камарата, както и реално изпълнението на възможността всеки член на КИИП, който 

желае да се запознае незабавно с обсъжданите въпроси и взетите решения, без това да е 

обвързано с изчакването на протоколи. 

 

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС (ЦО) НА КИИП 

Служителите в ЦО на КИИП са, както следва:  

 инж. Маринела Цветкова – експерт  

 инж. Маргарита Станоева  - експерт 

 Евгения Ставрева – координатор и технически сътрудник. 

 Светлана Божашка – експерт  

 Моника Златинова – експерт  

 инж. Бинка Михайлова - експерт 

 

Трябва да се отбележи изключителното увеличаване на натовареността на Централата 

на КИИП през изтеклата 2017 г. Осезаемо нарасна обемът на обработваната информация, 

който към момента се е увеличил с една трета спрямо предходната 2016 година. 

Постоянните и временни комисии към ЦУ, множеството обучения и семинари, 

поредицата срещи за съгласуване на становища, експертни доклади, курсове и много 

други мероприятия се организират и осъществяват от ЦУ на КИИП. Успоредно  с всичко 

това се води и обработва все по-нарастващата по обем текуща кореспонденция, поддържа 

се сайта на Камарата, и “фейс-бук” страницата, извършват се  справки от всякакъв 

характер относно ПП и ТК, на сайта на КИИП редовно се публикуват излизащите 

непрекъснато промени в нормативната уредба, свързана с инвестиционния процес, 

публикуват се покани за семинари, конференции и др. събития, публикуват се мнения и 

публикации на членове на КИИП, оформят се материалите за всички съвети и 

обсъждания, изготвят се  сертификати за провеждани курсове и обучения. Изготвят се 

множество сертификати на английски език за работа  в държавите от Европейския съюз, 

различни служебни бележки, в т.ч. и за участие в обществени поръчки. Подготвят се 

становища, заявени от различни организации. Благодарение на високата ефективност на 

работата, професионализма и отговорността си към цялата Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране /КИИП/, служителите в ЦО успяват да се справят с 

постоянно нарастващите предизвикателствата и да изпълнят своите задачи, без да жалят 

своето лично време.  

 Служителите в офиса поемат цялата дейност при подготовката на материалите за 

работата на ОС, на Управителния съвет, за Комисиите по регистрите и Технически 

контрол, на Комисията по нормативни актове и всички други комисии и работни групи. 

В ЦО се следи и се обработва непрекъснато и своевременно текущата кореспонденция. 

Служителите в офиса на ЦУ съдействат за навременното подготвяне на материалите за 

участие в многократно нарасналия брой комисиите към Народното събрание, към 

Министерския съвет и Министерствата, свързани с инвестиционното проектиране.  

Централата осъществява постоянна връзка с юридическата кантора и счетоводната къща 

СК “Прециз”, обслужващи Камарата. Практически всекидневно се осъществява връзка със 

счетоводната къща и адв. Албена Драганова. В ЦО се извършва и организация по 

разпространението на техническа литература. Следи се и се обработва непрекъснато и 

своевременно текущата кореспонденция. Напоследък все по-често се поставя изискване от 

ръководствата на НПС за необходимостта да се увеличи броят на служителите в ЦО, за да 

могат ефективно да работят с отделни, определени само за тях служители, поради 
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непрекъснато повишаващия се обем задължения към Националните професионални 

секции. 

 През 2017г. беше разработена и внедрена изцяло нова платформа на интернет 

страницата на КИИП. Същата се ползва с голяма популярност не само сред членовете на 

КИИП, но и от много външни организации и медии. С това нараства и се утвърждава 

ролята на Камарата като водеща организация в областта на инвестиционното проектиране 

и устройственото планиране. 

 През 2017 година ЦУ взе активно участие, при подготвянето на всеки нормативен 

акт за който се провеждаха обсъждания от работните групи и комисиите и Ръководството 

на Камарата излизаше с определено становище. Едновременно с това ЦУ на КИИП 

подпомага проектантите в дейността им и при проблеми с администрацията, както и за 

решаване на проблеми в областта на инвестиционното проектиране. ЦУ изготвя 

множество становища и писма с разяснения в защита на правата на проектантите и 

утвърждава ролята на организацията в обществото. Увеличи се многократно исканията на 

съда за предлагане на вещи лица от КИИП, на което Централата по данни от НПС и РК 

изпраща такива предложения. 

 По-долу е представен един кратък списък - извадка за някои становища и други 

материали изготвени в ЦУ през изтеклата 2017г. с посочване на конкретната институция, 

за която са предназначени: 

16.01.2017 – Изготвяне на становище до ХМТУ – Писмо за подкрепа на Център за 

компетентност „ Иновативни компоненти за ресурсна ефективност и системи“ 

23.01.2017 – БИС – определяне на участник в годишната среща на БИС/ТК 49 

27.01.2017 – МРРБ – становище относно промяна нормативната база в областта на 

Транспортното строителство и транспортните съоръжения   

01.02.2017 – Изготвяне на писмо до Областните и общински администрации – за 

изготвяне на част ЕЕ в Инвестиционните проекти  

13.02.2017 – Изготвяне на становище до „Градски транспорт“ ЕАД - Варна – по повод  

тълкуване на правото за упражняване на авторски надзор по част Електрическа на строеж 

15.02.2017 - Изготвяне на становище до МРРБ – становище за състоянието на сектора 

„Геодезия, приложна геодезия“ и кадастралните дейности в България 

01.03.2017  - Изготвяне на становище до МОН – становище относно подготовката на 

инженери от висшите училища, при които ОКС „магистър“ значително се различава от 

ОКС „бакалавър“ 

01.03.2017 - Изготвяне на становище до МОСВ/ МЗХ/ МРРБ – за състояние и развитие на 

Хидроенергетиката в Р България  

02.03.2017 – Изготвяне на писмо до МРРБ –за неправомерни искания за документи в 

някои общини при участие в обществени поръчки 

06.03.2017 – Изготвяне на писмо до МРРБ – становище относно Проект за промяна на 

Наредба № 1 за проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища  

06.03.2017 – Изготвяне на писмо до МРРБ – становище относно Проект за промяна на 

Наредба № 2 за планиране проектиране на комуникационно-транспортните системи на 

урбанизираните територии 

09.03.2017 – Изготвяне на писмо до КЗК – относно обществена поръчка с изключително 

кратък срок за изпълнение 

22.03.2017 – Изготвяне на писмо до МРРБ – становище относно целесъобразността за 

промяна на Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи  

31.03.2017 – Изготвяне на писмо до Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ 

АЗД -  за анулиране на неправомерно издадена полица  

04.05.2017 – Изготвяне на становище до Георг Спартански-кмет общ. Плевен – за 

неправомерни решения на общ Плевен за възлагане на обществена поръчка  
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09.05.2017 – Изготвяне на допълнително становище до МРРБ -  предложения за 

актуализиране и допълване на Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане 

и експлоатация на канализационни системи  

23.05.2017 –  Изготвяне на писмо до инж. Божидар Кибаров – становище по Проект на 

НИД на Наредба № 3/18.09.2007г. за технически правила и нормативи за контрол и 

приемане на електромонтажните работи  

30.05.2017 – Изготвяне на писмо до МЗ – становище по Проект за Стратегия за 

намаляване риска от облъчване от радон и Проект на Национален план за действие за 

намаляване риска от облъчване от радон 2018-2028 г.  

14.06.2017 – Изготвяне на писмо до МРРБ – становище относно изготвяне на изменение и 

допълнение на Наредба № 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти  

21.06.2017 – Изготвяне на становище до Министър-председателя на Р България –  

готовност КИИП да участва в дискусия за намаляване на административната тежест 

27.06.2017 - Изготвяне на становище до МРРБ – решения и предложения на Работната 

група към КИИП след проведени обсъждания в КИИП за промяна на Наредба № 4/2001г. 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти  

06.07.2017 – Изготвяне на становище до МРРБ – потвърждаваме решенията на КИИП и 

напомняме, че КИИП не приема включване на Приложение №1 към Наредба № 4/2001 г. 

12.07.2017 - Изготвяне на становище до МРРБ – предложения за промени в глава X, XII и 

V  към Наредба № 4 

12.07.2017 – Изготвяне на писмо до Борислав Инчев – кмет на район „Южен“ – становище 

за спазването от Общинската администрация на  Закона за авторското право и сродните 

му права  

14.07.2017 – Изготвяне на становище до МРРБ – за определение за „Комплексен обект“ – 

към Наредба №4/2001 г. 

19.07.2017 – Изготвяне на становище до арх. Здравков -С О – становище по ЗУЗСО 

19.07.2017 – Изготвяне на становище до МРРБ – становище и предложения по „Наредба 

№7/2004  за ЕЕ на сгради“и  „Методически указания на Национална програма за ЕЕ“ 

 24.07.2017 – Изготвяне на писмо- предложение до Президента на Р България – 

информация за церемония по връчване на Златни инженерски пръстени от КОАОИ на 

десетте най-добри дипломирани инженери в Македония 

02.08.2017 – Изготвяне на писмо до ДНСК – за извършена проверка за автентичност на 

приложени документи и  печат  

03.08.2017 – Изготвяне на становище до МОН – становище по Проект на Постановление 

за ИД на нормативни актове на Министерския съвет (Наредбата за държавните изисквания 

за придобиване на висше образование на ОКС„бакалавър“ по специалности от 

регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и Наредбата за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС„магистър“ по 

специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“) 

21.08.2017 – Изготвяне на становище до МРРБ – мотивирани предложения за изменения и 

допълнения към публикуваните в сайта за Обществени консултации „Мотиви и Проект на 

НИД на Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на  Инвестиционните  проекти 

31.08.2017 – Изготвяне на становище до МРРБ – коментари по приложенията на Проект 

на Стратегия за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2020 и Проект на 

Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г. 

01.09.2017 - Изготвяне на становище до КЕВР – информация по постъпили в КИИП 

въпроси, свързани с таксите за присъединяване към електроразпределителната мрежа от  

ЕРД  

19.09.2017 – Изготвяне на становище до „ЕВН България  Електроразпределение“ ЕАД – за 

проблеми, свързани с оправомощаването на инженери за регулираната професия 

проектант в КИИП 
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20.09.2017 – Изготвяне на становище до „ТОТЕМА“ ЕООД – Топлоенергетически 

технологии и машини – за съответствието между раздели Т-12 и Т-III към секция 

„Технологии“ към КИИП 

11.10.2017 – Изготвяне на становище до Областните и общински администрации – за 

зачестили случаи на инвестиционни проекти без част „Инженерна геология“ 

17.10.2017 – Изготвяне на становище до „Ники Лоз“ ЕООД – становище за категоризация 

на обект 

17.10.2017 - Изготвяне на становище до Комисия по транспорт информационни 

технологии и съобщения към НС – становище по Проект на Закон за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура  

18.10.2017 – Изготвяне на становище до Дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ – предложение за допълнение към BG16RFOP002-2.00 

“Насърчаване на предприемачеството“ 

18.10.2017 – Изготвяне на становище до Корабостроителен факултет на ТУ-Варна–

становище относно учебния план на ТУ -Варна за специалност „Топлотехника -ВЕИ“ 

24.10.2017- Изготвяне на становище до Омбудсмана на Р България - предложение за 

допълнение към BG16RFOP002-2.00..“Насърчаване на предприемачеството“ 

07.11.2017 – Изготвяне на становище до Ивана Радонова – за изискванията към пътищата 

за противопожарни цели  

10.11.2017 – Изготвяне на становище до Комисия по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление към НС – становище  по Проекта за ЗИД на 

ЗУЗСО 

14.11.2017 – Изготвяне на становище до Агенция за устойчиво енергийно развитие към 

МЕ – становище по Предложения за ИД на  Наредба Е-Р-Д-04-2/22.01.2016 г. за 

обследване за ЕЕ, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради  

14.11.2017 – Изготвяне на становище до МРРБ – становище по Методическите указания 

към Национална програма „Изпълнение на обновяване за енергийна ефективност“ 

16.11.2017 – Изготвяне на писмо до МОН – попълване базата данни  с регулираните 

професии, поддържана от Европейската комисия  

16.11.2017 - Изготвяне на становище до Комисия по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление към НС – допълнително становище  по 

Проекта за ЗИД на ЗУЗСО от РК София-град  

27.11.2017 – Изготвяне на становище до Областните и общински администрации – за 

изменения и допълнения, направени в НИД на Наредба №7/2004г. за ЕЕ на сгради  

11.12.2017 – Изготвяне на становище до РГ към ГД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“- МВР - становище по Промени в Наредба № Iз-1971 /2009г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, касаещи 

остъкления, окачени фасади и вентилируеми фасади  

12.12.2017 – Изготвяне на становище до МРРБ – становище за разработването на Общите 

устройствени планове на общините в част комуникационно-транспортни системи  

14.12.2017 – Изготвяне на становище до „Аджибадем Сити Клиник“ ЕАД – становище по 

Проект за ИД на ЗУЗСО  

21.12.2017 – Изготвяне на становище до МРРБ – за опазване на защитени видове при 

изпълнение на Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради  

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Важен елемент в дейността на КИИП е връзката с обществените средства за масово 

осведомяване и външните организации. Множество участия и дадени интервюта по 

телевизията, вестниците, списанията и радиото бяха проведени във връзка с актуални 
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проблеми – лошо изпълнение на обекти, некачествената поддръжка на строежите, вкл. 

ВЕЦ, водоснабдяване проблеми със ЗОП, заплащането на проектантския труд, проблеми в 

образованието на инженерите и много други. Особено активни бяха инж. Куманов, инж. 

Нейко Нейков, членове на ЦУ на Камарата и др. Публикации във вестник «Строителство 

имоти» на страницата за Камара на инженерите направиха и колеги от Регионалните 

колегии в Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Плевен, София, Стара Загора и други. 

Традиционни остават връзките на Камарата с организациите пряко свързани и 

ръководещи строителния процес – МРРБ, ДНСК, ГДБЗН, КАБ, КСБ, САБ, както и 

Висшите училища. Активно е участието на членове на КИИП в Комисиите към НС, 

Общините и други обществени организации. Особено активни в това отношение са инж. 

Главинчев, инж. Мария Попова, инж. Толев, инж. Балчев, инж. Ирена Колева, инж. Цвета 

Коларова, инж. Грета Рафаилова, инж. Парлъкова, инж. Георги Симеонов, както и 

членовете на Централното ръководство и много други. Същевременно КИИП е част от 

Европейското семейство на инженерните камари и пряко участва в работата на техните 

форуми. Тези връзки са особено необходими, защото подпомагат и признават участието 

на проектанти от България в другите Европейски страни, както и Република Македония. 

В ЦО на КИИП се осъществяват и множество дейности свързани с: 

- Поддържане и обновяване на информацията на официалната фейсбук страница на 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - https://www.facebook.com/kiipbg/; 

От създаването й на 03.08.2017 г. към момента е харесана от 372 човека и се следи 

активно от четиристотин човека . Публикуване на информация за конференции, семинари, 

участие на Ръководството в различен вид събития. Ежеседмична публикация на броевете 

на в-к „Строителство имоти”, сп. „Градът“ и в-к „Строител”. 

- Подготвяне на материали  за статии, съобщения и интервюта на фейсбук 

страницата на КИИП, на сайта на КИИП - http://www.kiip.bg/ и в медиите. Проведени са 

интервюта с: инж. Иванка Минкова – независим строителен надзор в инвестиционното 

проектиране и строителство; инж. Васил Станков - инженер проектант в Advance 

International EOOD; инж. Емин Махмуд - асистент в УАСГ.  

- Регистрация на членове на КИИП за участие в различни форуми - Building 

Innovation Forum 2017. Темите на събитията са: „Тенденции и иновации в проектирането и 

строителството на промишлени сгради“ – 28.02.2017 г.; "Инвестиции и строителство на 

офис и корпоративни сгради" 25.04.2017 г.; "Инвестиции и строителство на жилищни 

сгради" 16.05.2017 г.; „Тенденции при проектиране и строителство на търговски сгради“ – 

28.09.2017 г.; "Индустриално строителство и инвестиции" – 01.02.2018 г. "Стратегическа 

инфраструктура и инвестиции 2018 - кохезия и свързаност" – 27.02.2018 г. Осъществява се 

ежедневен мониторинг на информационния поток. Следят се публикации, обществени 

поръчки и промени в ”Държавен вестник”, Министерски съвет, Народно събрание, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Столична община, 

Направление Архитектура и градоустройство, Портал за обществени консултации, 

Българска асоциация за изолации в строителството, Българска банка за развитие, 

Българска стопанска камара, Българска търговско - промишлена палата, Българска 

асоциация на архитектите и инженерите, Българска агенция за инвестиции, БНР, БТА, 

Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, Камара на 

строителите в България; 

- Участие на КИИП в публични изяви и обсъждания -  „Стратегия за развитието на 

енергетиката в България. Визия в хоризонт до 2030 г.“ , Участие в „Международна научна 

конференция по опазване на недвижимото културно наследство, БАНИ‘ 2017 г“ и др. 

Отразяване на важни събития като ОС, участие на Ръководството в срещи, семинари и 

конференции. Изготвят се поздравителни адреси, грамоти и др.  

 

 

https://www.facebook.com/kiipbg/


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2017 г. 

ОС НА КИИП, 01 Април 2018 г.                                                                            Page 90 of 98 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР 

 

 Въведената към момента електронна версия на регистъра обслужващ КИИП 

изисква отделянето на необходимите финансови средства за неговото обновяване и 

модернизиране, което отново трябва да се обезпечи от ЦУ – това зависи изключително от 

правилното преразпределение на финансовите потоци в КИИП.  

 Очакваното изменение в личните документи и въвеждането на електронен подпис, 

което се свързва с представяне на проектите пред държавната администрация, ще изисква 

и разработката на нов подход за представяне на проектите, особено спрямо налагащата се 

напоследък тенденция в Европа и света за бързо навлизане на BIM технологиите.  

 

 

ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПРОЕКТАНТИТЕ 

Много съществен акцент в работата на Камарата на инженерите е постоянно 

повишаване на квалификацията на проектантите, което е свързано със ЗКАИИП. Основен 

принцип при осъществяване процеса на инвестиционното проектиране, който 

Ръководството на КИИП се стреми да отстоява е издигане и утвърждаване ролята на 

проектанта в обществото. Това се свързва с едни от най-наболелите проблеми, с които 

всички ние и отговорните институции у нас се сблъскват е качеството на проектите и 

основната роля на проектанта от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране в 

този процес.  

Инвестиционният проект е интелектуален продукт, необходим за извършване на 

строителство, преустройство, реконструкция, основен ремонт или консервация на строежи 

по категориите от ЗУТ, чл. 137. Проектът се съгласува и одобрява и е основание за 

издаване на разрешение за строеж. Следователно предавайки проекта, който ще служи за 

изграждане на строежа, ние проектантите трябва да сме вложили целия си опит и знания, 

за да осигурим необходимото качество, дълготрайност и безопасност спазвайки и 

изискванията на Възложителя. Грешките в проекта, когато е на хартия са лесно 

поправими, но след завършване на стоежа, могат да бъдат фатални.  

Дебело трябва да се подчертае, че отговорността на проектанта е изключително 

голяма и е лична. Всеки проектант трябва ясно да съзнава, че от качеството на неговия 

продукт, в много случаи,  зависи живота на хората. Важно е всеки да осъзнае, че носи 

отговорност за своята работа. Крайно време е отговорностите, както на проектантите, така 

и на строителите, а и на всички участници в строителния процес да са много по-високи.  

Стремежът  на Ръководството на Камарата на инженерите е да не се допуска 

недобросъвестна проектантска практика. Във връзка с това е постъпило предложение в 

КИИП да се обсъждат инвестиционни проекти за сгради и съоръжения от I-ва, II-ра и III-

та категории съгласно чл. 137 от ЗУТ. На Технически експертни съвети на КИИП 

проектантите да докладват проектите си, преди да ги предават на Възложителя и на 

компетентните инстанции за съгласуване и одобряване. Това предложение ще се 

представи в МРРБ, за да потърси своето място в законодателството. Качеството на 

строителството започва да се превръща в основна държавна политика. Нужна е 

категорична яснота в отношенията между участниците в строителния процес, която да е 

закрепена в законодателни норми и да не допуска конфликт на интереси.  

Често строителното разрешение се издава на идейна фаза на базата на архитектурен 

проект, конструктивни схеми и становища на останалите специалности и при отчитане на 

градоустроствените показатели. Водещ в случая трябва да бъде обществения интерес, а 

това обхваща множество основни елементи, при което трябва да се спазва общият 

устройствен план на даденото селище.  
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Общият устройствен план трябва да отразява ясно и точно цялостната концепция за 

развитието на населеното място поне в следващите 20 години, свързано с бъдещото 

икономическо развитие региона. Съобразявайки се с общия устройствен план може да 

започне разглеждането на проекта - в каква степен е съобразен с него. Следващата стъпка 

е в каква степен всяка част от проекта е съобразена със съответните изисквания: 

геоложкия строеж и релефа на терена, кадастралната карта и техническите проводи, като 

водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, топло и газоснабдяване, външните 

връзки по отношение на транспортните артерии, като и до каква степен ще може да се 

осигури нормалното придвижване на хората.  

Много важен елемент при изработване на инвестиционния проект е цялостната 

визия на строежа /особено ако това е градско строителство/. До каква степен този 

архитектурен ансамбъл е съобразен с околното пространство и основните норми за 

обитаема околна среда – коефициентите на интензивност на застрояване, осигуряването 

на зелени площи, пешеходните зони, местата за почивка и за детски площадки, зоните за 

паркиране. Важен елемент е изискването към всеки строеж да се осигурят условия да не се 

застрашава обществения ред и сигурност особено по отношение живота на хората. Винаги 

трябва да се отчита, че всяка сграда има много дълъг жизнен цикъл. За големите 

инфраструктурни проекти този цикъл може да отбележи и вековна история. 

От всичко казано до тук се вижда изключителната отговорност на проектантите 

архитекти и инженери в строителния процес и определя екипността в работата на 

проектантските колективи. Следователно механизмът формиращ изискванията към 

нормативната уредба в проектирането и строителството все повече поставя високи 

критерии към всеки проект, а това пряко е свързано и с качеството на продукта изготвян 

от нас. Затова е необходимо да се поставят нужните законови рамки, при които освен 

големи правомощия дадени на проектантите трябва да се поставят и високи изисквания 

към изготвените проекти – т.е. рязко засилване на контрола.  

Особено важен момент е професионалната отговорност, а последната е свързана и 

със застрахователните институции. Професионалната отговорност, закована в ясни и 

точни законови рамки. Всичко това трябва задължително да се обвърже и с достойно и 

адекватно заплащане на проектантския труд, отчитайки високите отговорности поети от 

проектантите. Усещането за безнаказаност на участниците в строителния процес трябва да 

приключи. Не може формално да се отчитат дейности, които са некачествено изпълнени 

по некачествени проекти.  

Особено категорично трябва да се поставят изключително ясни правила към 

контролните органи. Надзорът, за съжаление, не е гарант за качеството по дейностите 

свързани с целия строителен процес у нас, а често е превърнат в един формален акт за 

изготвяне на фиктивни документи, които за съжаление често нямат никаква връзка с 

реално изпълнения строеж. Необходимо е да се обсъди възможността надзорът да стане 

наистина независим, като се осъществява чрез служебно възлагане, с което неговите 

правомощия ще бъдат гарантирани. Така ще се гарантира защитата на обществения 

интерес. Това трябва да стане главно за строежите от високите категории. В писмо на 

директора на ДНСК се обърна специално внимание за некачественото проектиране и 

необходимостта от провеждане на ТЕС в КИИП.  

За подобряване качеството на проектите може да послужи въвеждането на 

практика да се информира КИИП за лошо изготвените проекти, да се разпращат на РК и 

да се публикуват на сайтовете, като се посочват и техните автори. Същевременно по 

същия ред да се представят добрите проекти. Това е начин членовете на КИИП ясно да 

разберат, че некачественото проектиране не се толерира, то е вредно за всички, а добрите 

проекти следва да се отличават и авторите им да се награждават.  

В полезрението на надзора специално внимание трябва да се отделя и на 

качеството на изпълнението на строителството и влаганите строителни материали. 
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КАЗАНОТО ДО ТУК: 

1. Длъжни сме да отчетем, че в работата на КИИП, все още не е обърнато 

достатъчно внимание на  качеството на проектите. Не е на нужното ниво и работата за  

повишаване на професионалната грамотност на проектантите. Не се работи достатъчно за 

запознаване с нормативните актове. Неправилно се изготвят указания свързани с 

изпълнението на строежите, които да отговорят на възможностите на строителите, а 

последиците могат да бъдат фатални за хората.  Съгласуванията и контролът се извършват 

без да се познава проекта на колегите и състоянието на обекта. Желанието за високи 

хонорари трябва да отговаря на качеството на проектите. Все още проектанти с ППП  

заверяват проекти, поставят печата си, без да са участвали в изработването на проекта. 

Има случаи, при които на проектантите им се взимат печатите в организациите, където 

работят, а това е дисциплинарно нарушение и трябва да се наказва. Тези прояви трябва да 

станат достояние на колегията като се оповестяват в Камарата.  

 2. Все още идват заявления за ПП на кандидати за правоспособност в Камарата, 

чиито дипломи за бакалавър и магистър значително се различават - бакалаври от 

хуманитарни специалности, завършват за две години техническа магистратура и искат да 

кандидатстват за проектанти. След това се водят нескончаеми дела в Административния 

съд. Срещу тази практика се работи по две линии – с промяна на ЗКАИИП и с новата 

Наредба №2, но има още какво да се направи.  

 3. Продължава тенденцията различните администрации да добавят нови, 

допълнителни интердисциплинарни части към основните части на проекта, определени в 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от МРРБ.  

 

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ  

 КИИП води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в  

съответствие  с изискванията на българското счетоводно и търговско законодателство. 

Камарата на инженерите води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който 

приема като негова отчетна валута за представяне. Данните във финансовия отчет са 

представени в хиляди лева. 

Финансовият отчет за 2017 г. е съставен в съответствие с Националните стандарти за 

финансови отчети за малки и средни предприятия. 

Съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане, КИИП е 

задължена да води аналитично отчитане на двата вида дейности-стопанска и нестопанска, 

като се облага с корпоративен данък за резултата от стопанска дейност. Във връзка с 

наличните активи КИИП подлежи ежегодно на задължителен одиторски доклад. 

От 10.12.2007 г. КИИП е регистрирана по ЗДДС. 

Финансово състояние на КИИП в цифри към 31.12.2017 г.   

Относно стопанската дейност на КИИП през 2017 г.  

- Приходи 84 хиляди лева без ДДС от издателска дейност, семинари, експертизи. 

Намалението  спрямо приходите от стопанска дейност през 2016 г. е с 57 хил. лв., без 

влиянието на промяната на запасите от продукция и незавършено производство. 

- Приходи от лихви – и през 2017 г. регионалните колегии със свободни средства ги 

депозираха в срочни депозити. Приходите от лихви за 2017г. са в размер на 5 хил. лв. 

Намаление спрямо приходи от лихви през 2016 г. е с 1 хил. лв.  
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- Финансовият резултат от стопанска дейност през 2017 г. е 32 хил. лв. печалба преди 

облагане. Увеличението спрямо финансовия резултат от стопанска дейност през 

2018г. е със 8 хил. лв.  

Данък по ЗКПО        –  3 хил. лв. 

Печалба след облагане  – 29 хил.лв. 

Вече обложен, положителният финансов резултат от стопанска дейност в размер на 29хил. 

лв. се пренася в Отчета за приходи и разходи (нестопанска дейност) в приходната му част. 

Приходите от основна (регламентирана)  дейност на КИИП през 2017 г. са в размер на       

1 770 000 лв., основно от членски внос. Увеличението на приходите от основна дейност 

спрямо 2016 г. е със 45 000 лв., което спрямо общите приходи е незначително. 

Разходите за основна дейност през 2017 г. са в размер на 1  693 537 лв. и включват 

разходи за офиси, персонал (заплати и осигуровки), командировки и други вкл. разходи за  

амортизации на дълготрайни активи. 

Резултатът от основна дейност през 2017 г. е положителен в размер на 65 хил. лв., 

включително резултатът от стопанска дейност. 

 “Моментната снимка на КИИП” към 31.12.2017 г.:  

Счетоводният баланс към 31.12.2017 г. показва следното: 

Капитал – собствен капитал в размер на 5 130 000 лв.  

Задължения в размер на 121 000 лв. – текущи главно по заплати, осигуровки и данъци, 

дължими през 2018 г. Просрочени задължения няма. 

Приходи за бъдещи периоди (събран членски внос за 2018 г.) – 1 569 192 лв. 

Дълготрайни материални активи  вкл. земи и сгради  са с балансова стойност 2 558 000 лв. 

 

Краткотрайни активи в размер на 4 082 000лв., от които паричните средства са 3 860 

030,23 лв., разпределени както следва: 

- касова наличност (парични средства в брой по РК и в ЦО)  -         13 007,35 лв. 

- разплащателни сметки (вкл. валутни - по РК, вкл. ЦО)   -    2 953 113,23 лв. 

- депозитни сметки (вкл. валутни- по РК, вкл. ЦО)   -       893 909,65 лв.      

 СПРАВКА 

за наличностите по депозитни сметки към 31.12.2017 г. 

 

РК КИИП 
Сума 

лева 

ПАЗАРДЖИК-Депозитна  57267,55 

РУСЕ-Депозитна  24626,94 

СТАРА ЗАГОРА-Депозитна 20000,00 

СОФИЯ ГРАД - Депозитни сметки 587 164,49 

ЦУ - Депозитни сметки 204 850,67 

ОБЩО 893 909,65 

 

Разходи за бъдещи периоди (абонаменти, застраховки и др. подобни) - 1818 лв. 

 
 Финансовите средства в Камарата са в полза на целия състав и всички членове 

трябва да имат еднакъв достъп до тях. Тук трябва да се отбележи следното – ЦУ поема 
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разходите за обезпечаване на всички мероприятия на Камарата на инженерите, 

включително, ОС, УС, комисии и работни групи, отпечатване на удостоверения /разходи 

за консумативи значително се увеличиха/ т.н. Същевременно трябва да се отбележи, че за 

всички РК извън София, Централата покрива техните командировъчни за всички 

мероприятия в КИИП. Последното показва, привилигированото положение на едни 

членове на една РК спрямо други - от страната и поставя остро въпроса за формиране на 

разумен и справедлив начин за разпределение на финансовите постъпления. Не трябва да 

се забравя, че с помощта на РК държавата осъществява националната политика в областта 

на инвестиционното проектиране и устройственото планиране. КИИП е единна 

организация обединяваща равноправни членове по професионален признак, като една от 

основните й задачи е повишаване квалификацията на проектантите, чрез провеждането на 

обучения, конференции на НПС, за изготвяне на становища по основни въпроси, както и 

издаване на материали, подпомагащи дейността на проектантите. За тази цел е нужно 

задължително да се формират съответните фондове, позволяващи изпълнение на тези 

дейности. На практика всички НПС изискват това. Тук трябва да се отбележи 

съществуващият значителен дисбаланс в разпределението на финансовите средства, което 

е необходимо да се преодолее, защото това не позволява нормалното функциониране на 

всички звена в Камарата. Изисква се финансовото обезпечаване на дейностите, които се 

покриват от Централното управление да се осъществи в максимално кратък срок.  

 По-долу е дадено съотношението на членския внос към минималната работна 

заплата през годините 

 

Съотношение на проектантски членски внос към мин. работна 

заплата за страната, 2006-2017 г. 

              година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

стойност на чл. 
Внос ППП 120 120 120 180 180 120 120 120 120 120 120 120 120 

мин. раб. 
заплата 160 180 220 240 240 255 280 310 340 370 420 460 510 

чл. внос ППП/ 
мин.раб.запл. 
(%) 75 67 55 75 75 47 43 39 35 32 29 26 24 
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Представената графика, ясно отразява и е пряко свързано с финансовите 

постъпления в КИИП към момента, които са на критичния минимум необходим за 

функциониране на Камарата. 

    

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

Връзките, които осъществява КИИП с ЕСЕС и КОАИ в Македония, помогнаха на 

много проектанти от КИИП да реализират проекти и да работят пълноценно извън 

страната. Съвместното сътрудничество с Македонската камара позволи за пръв път да 

осъществим връзка директно между колективите от двата офиса, което допринесе не само 

за запознаване с начина на административната работа в двете организации, но помогна 

значително за облекчаване процедурата по признаването на правоспособността на 

многото наши проектанти, работещи в РМ. 

През февруари 2017г. в гр. Скопие, Македония се състоя среща на страните членки 

на IIRS (Инженерна инициатива за регионално сътрудничество). В срещата участваха 

инж. Каралеев, инж. Николчева, инж. Георги Кордов и инж. Опърлаков. Съгласно 

обявения Дневен ред участниците в срещата бяха  запознати със структурата и задачите на 

КИИП в България. В презентацията, в която активно участие взеха инж. Николчева, инж. 

Кордов и другите участници, бяха засегнаха темите: брой на активните членове на 

Камарата, размера на членския внос, видовете правомощия, които се присъждат от 

Камарата, законовите изисквания към КИИП, категоризацията на строежите и връзката с 

оправомощаването, брой на проведени семинари и обучения за година и дали участието в 

тях е основание за повишаване на правомощията, брой на чужденците оправомощени в 

съответната страна, структура и органи за управление на Камарата, служителите в 

администрацията на Камарата и основни приоритети на Камарата. В последвалите 

обсъждания се очертаха някои основни различия в структурата, управлението и 

членството в различните камари, като например размера на членския внос, броя на 

регионалните структурни единици, разпределението на средствата, изискванията за 

повишаване на квалификацията и връзката с правомощията, броя на заетите в 

администрацията. (Например в Хърватска членския внос на Камарата на овластените 

архитекти и строителните инженери е 240 евро на година.). 

На втория ден от срещата бяха обсъдени следните теми и доклади на работните 

групи, като основен акцент се постави на: Възможности за синхронизиране на 

законодателството в страните от региона; Инженерното образование и квалификация и 

взаимното им признаване в страните от региона; Подобряване на процедурите за 

провеждане на обществените поръчки; Формиране на цените на инженерните услуги в 

страните на региона; Обвързаност между цената и качеството на инженерните услуги; 

Перспективи за развитие на IIRS. На втората среща през 2017 г. на представители на 

камарите членове на IIRS, инж. Николчева представи доклад, отразяващ плановете за 

продължаващо обучение на КИИП, въвеждането на Еврокод, правилата за провеждане на 

обществените поръчки в България, Методиката за формиране на цените на проектантските 

услуги. На срещата присъства Председателят на ЕСЕС инж. Ремец и инж.Барбара Шкраба, 

от секретариата на ЕСЕС. Събранието на IIRS постави задача пред КИИП да включи още, 

нови лица за участие във всички работни групи по темите, които се разработват от 

Инженерната инициатива. 

През месец юни 2017г. по покана на КОАИ участваха инж. Каралеев и инж. Чипев 

в изключително тържествената церемония по връчването на специални златни пръстени 

на най-добрите десет дипломирани студенти в Охрид. Връчването беше извършено лично 

от Президента на Р Македония. Със специално писмо изпратено от КИИП до Българския 
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Президент Румен Радев беше направено предложение по същия начин да се отличават 

отличниците завършващи нашите университети. 

На 14-тото годишно събрание на Европейската камара на инженерите през 

септември 2017 г. в гр. Скопие, Македония беше взето важно решение - ЕСЕС да стане 

юридически равноправно лице със седалище в Брюксел, което повишава значително 

авторитета на организацията. По този начин ЕСЕС може да участва в разискванията и при 

вземане на решения по въпросите касаещи инженерната дейност, а няма да е само със 

съвещателен глас, както до сега. Събранието делегира права на  председателя на ЕСЕС 

инж. Ремец и на главния секретар инж. Тюридъл да представят ЕСЕС в юридическата 

кантора в Брюксел за подписване на договор за трансформиране на ЕСЕС, като 

юридическо лице. 

На посещение през ноември 2017г. в ЦУ на КИИП беше на посещение Генералният 

секретар на Турската камара. Той изяви желание да се установят възможностите за едно 

бъдещо сътрудничество между нашите организации. 

    По-долу са цитирани заповедите за международните командировки, издавани от ЦО: 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-008/27.01.2017 г. на Главния секретар на КИИП, инж. 

Иван Каралеев – Председател на УС на КИИП, инж. Светлана Николчева – Зам. 

председател на КИИП и инж. Душко Опърлаков – Председател на РК Бургас са 

командировани за 4 дни и инж. Георги Кордов – Председател на РК София-град, 

командирован за 3 дни за сметка на КИИП РК София град (Решение на РР-Протокол №1 

24.01.2017г.) до  гр. Скопие – Република Македония за участие в среща на страните 

членки на Инженерната Инициатива за Регионално Сътрудничество. 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-051/ 05.04.2017 г. на Председателя на УС на КИИП, 

инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО, инж. Маргарита Станоева – експерт в ЦО и маг. 

Светлана Божашка – експерт в ЦО са командировани за 3 дни до гр. Скопие – Република 

Македония съгласно подписана спогодба от 03.02.2017 . между КОАОИ и КИИП за 

посещение на служители от двете администрации. 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-058/24.04.2017 г. на Председателя на УС на КИИП, инж. 

Душко Опърлаков – Председател на РК Бургас и инж. Иван Терзиев – РК Бургас са 

командировани за 5 дни в Карлови вари, Чехия, за участие в конференция „Градско 

инженерство и архитектура Карлови вари 2017“ 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-063/28.04.2017 г. на Председателя на УС на КИИП, инж. 

Светлана Николчева – Зам.-председател на КИИП за 3 дни до гр. Любляна, Република 

Словения, за участие в Редовно заседание на Инженерна инициатива за взаимно 

сътрудничество (IIRS). 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-074/31.05.2017 г. на Заместник-председателя на КИИП, 

инж. Иван Каралеев – Председател на УС на КИИП и инж. Антони Чипев – Главен 

секретар на КИИП са командировани за 2 дни до гр. Охрид- Св. Наум, Република 

Македония за участие в Официалната церемония по връчването на Инженерния пръстен 

по покана на Председателя на КОАОИ и в съответствие с подписаната Спогодба за 

сътрудничество от 03.02.2017 г. между КИИП и КОАОИ. 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-117/18.09.2017 г. на Председателя на УС на КИИП, 

инж.Светлана Николчева – Зам.-председател на КИИП, инж. Антони Чипев – Главен 

секретар на КИИП и инж. Маргарита Станоева – Експерт в ЦО на КИИП са 

командировани за 3 дни до гр. Скопие, Република Македония за участие в 14-то Общо 

събрание на Европейския Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС). 
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 Със Заповед  № КИИП-ЦУ-181/14.12.2017 г. на Заместник-председателя на КИИП, 

инж. Иван Каралеев – Председател на УС на КИИП и инж. Антони Чипев – Главен 

секретар на КИИП са командировани за 2 дни до гр. Скопие, Република Македония за 

участие в тържественото честване 10 години от основаването на КОАОИ. 

 

По регионални колегии 

 

РК Велико Търново  

 Ръководството на РК  Велико Търново по традиция организира екскурзия –

„Международен пътуващ семинар“, като маршрутът през септември 2017 г. беше: 

Плитвички езера, Адриатическо крайбрежие – градовете Трогир, Задар, Шибеник, Сплит и 

св. Наум. Маршрут през Босна и Херцеговина с разглеждане на Мостар, Сараево и 

Дървенград . 

РК София-град 

 Участие на представители на РК София-град в пътуващ семинар в съседна Северна 

Гърция, Лутраки и среща с общинското ръководство на гр. Аридеа по въпроси на 

разрешителния режим за проектиране и строителство в общината на Лутраки  /16-19 март 

2017 г./ 

 Участие на представители на РК София-град съвместно с колеги от РК Бургас и РК 

Варна в среща с общински служители на гранични град Берово, Македония 83-5 ноември 

2017г./ Среща с представители на община Берово по въпроси на разрешителния режим за 

проектиране и строителство в общината. 

 Участие на инж. Георги Кордов  в „Ден на инженерната камара на Саксония“ и 

съпътстващи мероприятия в Германия, гр. Лайпциг /4-6 април 2017 г./ 

 Участие в заседание на „Инженерната инициатива за регионално сътрудничество“ с 

участие на инженерните камари на Сърбия, Черна гора, Словения, Хърватска, Македония. 

Обсъждане на взаимно признаване на удостоверенията на нашите проектанти  с тези от 

страните на ИИРС. В Инженерната инициатива има стратегия за минимални цени на 

проектантския труд, работи се върху такъв общ документ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЛАБОСТИ В РАБОТАТА 

 

1. Да се прекрати практиката при провеждане на ОС на РК и ОС на РПС, присъстващите 

да избират по-голям брой делегати за ОС на КИИП, отколкото са самите те в залата. С 

помощта на съответните комисии в Камарата да се реши окончателно този проблем.  

2. С цел да се повиши броят на участниците в общите събрания на РК на КИИП да се 

прекрати практиката на провеждане на ОС на РК в работно време. 

3. Да се регулира съществуващия значителен дисбаланс между отделните звена в КИИП. 

4. Да се подпомогнат Ръководствата на НПС, при изпращане на материали за становища 

до РПС, като се подобри връзката и се изисква отговорите да са своевременни. 

Независимо от електронизацията на КИИП, често „живата“ връзка върши по-добра 

работа. 
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5. Основните проблеми, отнасящи се до НПС, както и до РК да се обобщават от 

съответните ръководства и така да се внасят в ЦО и УС. Предложенията и становищата 

да са ясно и точно формулирани. 

6. Да се активизира използването възможностите на съвременните електронни средства 

за комуникация, вкл. социалните мрежи при обмен на информация, обсъждане на 

актуални проблеми, вземане на решения  и популяризиране дейността на КИИП.  

7. Да се прекратят случаите, когато от Камарата на инженерите до административните 

органи се изпраща разнопосочни по смисъл материали. Да се изпращат само единни, 

съгласувани с Централното ръководство, становища. 

 

 

ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАБОТАТА НА КИИП ПРЕЗ 2018 ГОДИНА  

 

 Основните акценти в дейността на КИИП са:  

- да се предприемат и изпълнят конкретни спешни мерки и да се вземат ясни решения за 

намаляване на финансовия дисбаланс между отделните звена в КИИП за обезпечаване 

нормалната работата на цялата Камарата на инженерите; 

- да се даде на всички проектанти равноправен достъп до мероприятията провеждани в 

КИИП от всички нейни членове и РК, без да се допуска каквато и да е 

неравнопоставеност; 

- да се предприемат решителни мерки за подобряване качеството на проектиране, и 

контрола с цел защита на обществения интерес, за да не се допускат некачествени 

проекти, които подронват авторитета на Камара на инженерите; 

- да се активизира участието на НПС и РК на КИИП по отношение представянето в 

медиите на актуални проблеми в инвестиционното проектиране и  строителния бранш; 

- да продължи активната дейност на КИИП в работата на специализираните Комисии 

към Народното събрание, ресорните министерства и сформираните целеви работни 

групи по проблемите на нормативната уредба; 

- да продължи активното тясно сътрудничество с всички браншови организации, 

свързани с процеса на проектиране и строителство; 

- да се създаде адекватна система за обучение на членовете на КИИП  през целия живот; 

- да се разработи програма за активното включване на младите инженери проектанти в 

органите за управление на Камарата. 

 

Всеки проектант трябва да има много ясната представа, че резултатът от неговия 

труд е изградения и завършен строеж, а не представата на някои колеги, че основното е 

производството на чертежи и поставените печати, без да се обръща внимание на това 

какво качество имат изготвените проекти.  

 Към нашите млади колеги:  Вие сте новата вълна  инженерна мисъл, която гради 

България.  КИИП е Ваш съюзник в изкачването Ви по  стълбицата на успеха и развитието.  

Нека заедно градим  строежа на нашето бъдещето! 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


