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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  

за работата на Ръководството на НПС Технологии  

за 2019 г. 

от инж. Райна Кожухарова – Председател на НПС Технологии 
 

1. УВОД 

Уважаеми колеги технолози, 

Добре дошли на Общото отчетно изборно събрание на НПС Технологии.  

Пожелавам ползотворна работа и Ви поздравявам от името на ръководството на 
секцията в състав: инж. Райна Кожухарова – Председател, инж. Илка Симиджиева и инж. 
Стоянка  Иванова – Заместник председатели. 

Днес се събираме за пореден път за да направим равносметка на изтеклата 2019 
година, а също и за периода 2016 – 2019 г. 

Всички сте запознати с извънредната и епидемичната обстановки в държавата и 
произтичащите от тях мерки. Това удължи мандата на ръководството на секцията. В 
настоящия доклад ще се спра основно на дейността до декември 2019 г., но ще дам 
информация и за работата НПС до август 2020 г. 

 

2. УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

През 2019 са проведени общо 8 заседания на УС - 7 редовни и 1 неприсъствено (юни 
2019) по предварително утвърден график. Заседанието на 18.10.2019 г. бе проведено в гр. 
Велико Търново. Взела съм участие във всички. 

От началото на 2020 г. до м. август 2020 г. са проведени 3 редовни и 5 неприсъствени 
управителни съвета. Взела съм участие в 2 редовни заседания, а на редовното заседание на 
28.02.2020 г. съм замествана от инж. Свилен Иванов.  

Неприсъствените УС са свързани с приемане на решения чрез гласуване по e-mail за 
протоколите от Комисия по регистрите за присъждане на ПП и организационни въпроси, 
относно провеждането на Общото събрание на КИИП. 

Приоритетни точките в дневния ред са: 

 Утвърждаване на предложенията на Комисията по регистрите на КИИП за вписване 
на кандидати в регистрите на КИИП за ПП и Проектантски бюра. 

 Утвърждаване на предложенията на Комисията за технически контрол на КИИП за 
вписване на лицата, упражняващи технически контрол по част Конструктивна. 

 Доклад на Председателя на Контролния съвет. 

http://www.kiip.bg/
mailto:kiip@mail.bg
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Останалите са в зависимост от актуалните задачи и проблеми към датата на 
провеждане на УС. Обсъждат се писма, документи и др., постъпили от външни организации, 
фирми и институции, както и предложения от постоянните комисии, работни групи и 
членове на КИИП, свързани с промените на вътрешната нормативна уредба и с основни 
нормативни актове, отнасящи се за целия строителен сектор.  

По-важни документи, които са обсъждани  и гласувани за заседанията на УС за мандата 2016-
2019 г.: 

 Инструкция за управление на активите на КИИП и извършване на ремонтни дейности 
в имотите на КИИП;  

 Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в 
КИИП в двете й части; 

 Правилник за провеждане на неприсъствени заседания на УС, комисии и работни 
групи в КИИП (с този правилник КИИП изпревари времето на карантината); 

 Процедура по спиране на членски права и отписване на проектанти от регистрите на 
КИИП;  

 Процедура по възстановяване на членски права на инженери, отписани от регистрите 
на КИИП;  

 Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на 
проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното 
проектиране (ДВ, бр.17 от 2008 г.) Публикувана в ДВ, бр. 46 от 2018 г.;  

 Методика за участие на членовете на КИИП в обществени поръчки в областта на 
устройственото планиране и инвестиционното проектиране и основни изисквания 
към заявителите им;  

 Вътрешни правила относно дейностите по обработване на лични данни, в 
съответствие с регламент ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни;  

 Изменения и допълнения на Инструкция за реда за избор и участие на 
представителите на КИИП в ЕСУТ; 

 НАРЕДБА № 4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти – изменения и допълнения; 

В отговор на писмо на МРРБ от ноември 2018 г., с което се иска от КИИП да внесе 
предложението за промяна, не се стигна до консенсус за заключително становище на 
камарата. Въпреки, че е обсъждано многократно спорът по отношение на част Пътна 
между секции Геодезия и ТСТС изглежда неразрешим.  
Обособена е и част Газоснабдяване, със съдържание и изисквания за всяка фаза от 
проекта. 

 Законопроект за изменение и допълнение на ЗУТ, предложен от КСБ; 

 Проект за ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРОЕКТИРАНЕ  

 и други. 

Секция Конструкции подържа мнението, че решението на въпроса с дъмпинга на 
цените е в регистрация на договорите за проектиране. Имаше широка дискусия на 
страницата на КИИП София град – болшинството колеги се обявяват против регистрацията 
на договорите по разбираеми причини. Преобладаващо е мнението, че това трябва да се 
прави от Възложителя – и особено при обществени поръчки, а не от проектанта. Както знаете 
през 2017 г. УС гласува решение на гърба удостоверенията за ПП за 2018 г. да бъдат нанесени 
печата за ПП с подпис и номера на регистрацията на договора. Трябваше да има съответни 
маркирани полета, но то не беше изпълнено нито за удостоверенията за 2018, нито за 2019 
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г. Така че засега този въпрос е открит. Общото събрание на КИИП 2018 г. също не взе 
решение. 

Темата продължава да е актуална. На страницата на КИИП е публикувано отворено 
писмо до членовете на КИИП от инж. Емил Крумов председател на секция КСС.  

Той заявява, че в настоящия Управителен съвет не може да се реализира каквато и да е идея 
за защита на проектанта. В момента цените за проектиране са твърде ниски.  

 

3. УЧАСТИЕ В КОМИСИИ 

През изминалия период няма промяна в членовете на комисиите от секция 
Технологии. 

 Комисия по регистрите - членове Р. Кожухарова и И. Симиджиева; 

 Комисия по нормативните актове на КИИП (КНА) – член Р. Кожухарова;  

 Експертна комисия за признаване на професионалните квалификации към КИИП – 
член Р. Кожухарова;  

 Комисия за изготвяне на приложения към Методиката за определяне размера на 
възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото 
планиране и инвестиционното проектиране към КИИП – членове инж. Илка 
Симиджиева и инж. Евдокия Стоянова; 

 Член на Контролния съвет (КС) на КИИП: инж. Здравка Стоилова от РК  София – град  

 Член на Комисията по дисциплинарно производство (КДП) на КИИП: инж. Никола 
Николов от РК Бургас. 

3.1. КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРИТЕ  

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 съставът на КР, който е следният: 

Председател: инж. Антони Чипев – Главен секретар на КИИП 

Секретар: инж. Маргарита Станоева – експерт „Регистри“ 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 

 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 
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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 

 

Състав на Комисията по регистрите след направените промени: 

Комисията се променя само в секция КСС: 

инж. Марин Гергов – секция КСС 

инж. Радостина Богданова – секция КСС 

инж. Веселин Миланов – секция КСС 

инж. Евгения Кърджиева – секция КСС – след март 2019 

инж. Зорница Тодорова – секция КСС – до март 2019 

инж. Фантина Рангелова – секция КСС 

 

Комисията по регистрите за периода април 2019 г. – февруари 2020 г. е провела 7 
редовни заседания по предварително приет от УС на КИИП годишен календарен график. 
Инж. Райна Кожухарова и инж. Илка Симиджиева са присъствали на всички заседания. 

Комисията по регистрите по време на заседанията си взима решения в помощ на 
работата на Управителния съвет на Камарата. 

След въвежданото на извънредно положение на 13.03.2020 г. и последвалата 
епидемичната обстановка, КР е провела 1 неприсъствено и 3 присъствени заседания.  

Инж. Кожухарова е взела участие във всички, инж. Симиджиева е присъствала на 2 
заседания. 

 

3.1.1. Справки за броя на проектантите в КИИП 

През 2019 г., с решения на УС, в регистрите на КИИП са вписани 850 проектанти:  

 с ППП - 371 души;  

 с ОПП - 479 души, в това число 144 души ОПП без членство. 

В следващата таблица може да се види, че членската маса е нараснала през 2019 г. 

Таблица 1 

Справка за проектантите на КИИП по правоспособност и години 

Година ОБЩ БРОЙ ППП ОПП 

2004 7913 5498 966 

2005 8982 7337 1242 

2006 9061 7560 1198 

2007 10617 8876 1513 
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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 11167 2962 

2018 13528 10217 2474 

2019 13655 10482 2585 

 

Брой на членовете на секцията към 31.12.2019 г. по регионални колегии 

Таблица 2 

РК брой РК брой 

Благоевград 11 Плевен 10 

Бургас 74 Пловдив 75 

Варна 59 Разград 9 

Велико Търново 15 Русе 25 

Видин 2 Силистра 18 

Враца 11 Сливен 5 

Габрово 4 Смолян 17 

Добрич 12 Стара Загора 55 

Кюстендил 8 София град 316 

Кърджали 14 София област 25 

Ловеч 1 Търговище 1 

Монтана 5 Хасково 30 

Пазарджик 17 Шумен 16 

Перник 9 Ямбол 7 

    

  Общ брой 851 
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Таблица 3 

Година Брой проектанти в секция Технологии 

Към дек. 2016 1281 

Към дек. 2017 1333 

Към дек. 2018 Няма данни 

Към дек. 2019 851 

 

 

Въпреки, че спрямо 2018 г. общата членската маса е нараснала, поради липса на 

данни от миналата година не коментирам какво се е случило в нашата секция, но има 

значителен спад спрямо 2016 и 2017 г.  

В техническите университети специалностите, свързани с инвестиционното 

проектиране не са престижни и няма кандидати.  Студентите намаляват и поради 

демографската криза. Има недостиг особено на млади професионални кадри в бранша. 
Броят на издаваните от Камарата на инженерите удостоверения за работа извън България се 

увеличава. Младите инженери търсят и намират работа в страните от ЕС и поради по-високото 

заплащане. 

Таблица 4 

Справка за проектантите, получили ПП през периода 2016 - 2019г. по секции: 

 ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГE ОВКХТТГ 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 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Към дек. 2016 Към дек. 2017 Към дек. 2018 Към дек. 2019

Брой проектанти в секция Технологии 
за периода 2016-2019 г.



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на Ръководството на НПС Технологии за 2019 г. 

Страница 7 от 25 

ОПП 2017 59 77 86 145 14 32 35 55 

ППП 2018 37 61 46 83 7 12 17 33 

ОПП 2018 48 75 96 157 17 38 35 44 

ППП 2019 58 59 53 101 5 30 18 44 

ОПП 2019 43 87 84 148 10 36 34 31 
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В регистрите на КИИП за проектантска правоспособност по част Технологична за 2019 

г. са вписани:  

18 броя с Пълна проектантска правоспособност (ППП),  

34 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП). 

Тенденцията спрямо предходните две години се запазва. 

 

3.1.2 Подробен регистър на секцията 

Интересно би било да се направи анализ на структурата на секцията по специалности, 
но за това е необходима информация от регистъра, която дори за председателя на НПС не е 
достъпна.  

Не само в тази връзка, а и в името на конкретни проекти, оферти, участие в процедури 
за обществени поръчки и други е невъзможно да продължаваме да работим без такава 
информация. Многократно съм поставяла устно този въпрос пред ръководството на КИИП. 

 На 12.02.2020 г. в отговор на писмо вх. № КИИП-ЦУ-092/11.02.2020 г. с искане за да 
предложим колега да представлява КИИП в консорциум по проектно предложение 
„Преодоляване на технически и административни бариери при изграждане на водородни 
зарядни станции“, написах и-мейл до ЦУ със следния текст: 

„За съжаление аз не мога да предложа колега, защото и 4-мата проектанти със 
специалност химични технологии, които познавам (в личен план) нямат 
компетентност точно в тази област. 

За пореден път липсата на достъп от страна на председателя на НПС до 
регистъра на проектантите в пълния му обем, с посочени специалности/раздели в 
секция Технологии и координати за връзка, се явява препятствие за бърз и точен 
отговор. 
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В продължение на 4 години, всяко търсене на конкретен проектант по част 
Технологична, независимо дали за участие в работна група, комисия, в обществена 
поръчка и т.н. се извършва изключително и само на база лични познанства. Незаменим 
"жив" регистър е инж. Илка Симиджиева. 

Разговаряйки с възложители и други потребители на проектантски услуги съм 
чула много критики (дори гневни) в това отношение. Как така във времето на високите 
технологии и скорости, ние (Камарата) не можем да дадем навременна информация.  

Дано това несъвършенство се оправи поне до края на 2020 г. и тогава няма да има 
препращане и търсене от "уста на уста".  

Отклоних се от темата, но тази голяма празнота в информационната система на КИИП 
трябва много скоро да намери решение. Ще цитирам точка 40 от решенията на 
миналогодишното Общо събрание: „ОС на КИИП приема предложението на НПС ТСТС да се 
премине към регистър в електронна среда с достъпна за служителите информация – две 
имена, секция, регистрационен номер, срок на валидност на удостоверението, 
включително отразяване на замразена правоспособност, текст на удостоверението за 
проектантска правоспособност.“ 

3.1.3 Присъждането на проектантска правоспособност се извършва по 
актуализираната Наредба № 2 за проектантската правоспособност (ПП) на инженерите – 
раздел I, влязла в сила от 01.01.2018 г. 

На свое редовно заседание на 18.02.2020 г., КР прие да предложи на УС изменение 
на Наредба 2 за проектантската правоспособност (ПП) на инженерите - раздел I, съгласувано 
от юридическият консултант на КИИП. Приетият текст на Наредбата беше утвърден с 
решение на УС на 28 февруари 2020 г. 

Предложенията на регионалните комисии се разглеждат задълбочено и се 
преценяват всички доказателствата за трудов стаж и професионална квалификация. 

Проблемите са относно различните специалности на магистърската програма, по 
която се е обучавал кандидата за ПП и специалността от бакалавърската диплома. 
Централното ръководство на КИИП проведе срещи с представители на Министерство на 
образованието и науката (МОН), дирекция "Висше образование". На тези срещи 
представителите на МОН са сезирани за противоречието. В следствие на проведените 
разговори, в началото на месец януари 2019, МОН изпрати циркулярно писмо до 25 висши 
училища (ВУ), с което ги приканват да предприемат действия за привеждане на учебните 
планове и програми по съответните специалности, водещи до упражняване на регулираната 
професия „Инженер в инвестиционното проектиране”, в съответствие с нормативните 
изисквания. 

През м. февруари 2020 г. беше внесено предложение за промяна на Наредба № 2 за 
да можем да се позоваваме и на вътрешен нормативен документ, а не единствено и само 
на разпоредбите на двете наредби на МОН за регулираната професия „Инженер в 
инвестиционното проектиране“, приета с Постановление 318 МС от 2016 г. 

На УС на 28.02.2020 г. е гласувана нова алинея (3) към чл. 3, която гласи: По 
отношение на кандидатите за ОПП, които са започнали своето обучение през и след 
учебната 2017 – 2018 г. се прилагат критериите по Наредба за държавните изисквания 
за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 
проектиране“, приета с Постановление 318 МС от 2016 г., в сила от учебната 2017 – 2018 
г., изм. и доп. от 25.08.2017 г. и Наредба за държавните изисквания за придобиване на 
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висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по 
специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, 
приета с Постановление 318 МС от 2016 г., в сила от учебната 2017 – 2018 г., изм. и доп. 
от 25.08.2017 г.  

Централната комисия по регистрите е поставила ясни условия за оформяне на 
протоколите за присъждане на проектантска правоспособност в случай на отказ. 
Необходимо е да се цитират нормативните основания за това – Наредба № 2 за 
проектантската правоспособност, ЗУТ, ЗКАИИП и др. 

Както знаете бяха завишени изискванията за доказване на стаж и разработвани 
проекти от колеги с ОПП, които кандидатстват за ППП. Беше въведена декларация за 
достоверност обр. № 6, подписвана от проектант с ППП, дал препоръка на кандидата. 
Искането е деклараторът да е със същата или близка правоспособност като на кандидата за 
ППП. 

Почти на всяко месечно заседание на комисията има комплицирани случаи, 
обикновено при кандидатите за ППП: 

 без навършен задължителен стаж като проектант с ОПП – 2 години на трудов 
договор или 4 като  свободна професия; 

 без доказателства, че са работили като проектанти – вписани са други длъжности 
– напр. Управител на фирма, Ръководител производство  и др.  

 с декларация образец  № 6 от проектант от друга секция – напр. ОВКХТТГ 

Старанието ни е да помогнем колегите да представят необходимите документи – 
служебни бележки и др. За казуса с декларацията от проектант с ППП,  УС допусна 
отклонения от Наредбата – приеха се декларации от колеги с ППП по част ОВК за Технология 
и обратно, както и със съвсем различна технологична специалност. Но това са решения на 
УС, а ние с инж. Симиджиева като членове на комисията по регистрите държим да се спазва 
Наредбата за ПП с приемливи отклонения. Това е в интерес на секцията.  

В Наредбата за проектантската правоспособност основно изискване е кандидатът да 
има образование със сходни специалности в бакалавърската и магистърската степен. Това е 
от особена важност при наличието на много различни технологични специалности. При 
невъзможност да се постигне съгласие и решение  на проблема, практиката е тези заявления 
да се предават за разглеждане в УС. Но има случаи, когато УС и Контролният съвет взимат 
решения, които не съответстват на нашите заключения.  

Ще Ви запозная с два от по-особените случаи разглеждани от УС, като ще цитирам 
протоколите:  

 Инж. Светослав Александров Атанасов, рег. № 02063БЧ, кандидатства за ОПП в 
секция ТЕХ. Предложението на КР е отказ с мотив, че професионалната му квалификация 
е „строителен инженер“ и може да получи ПП в съответствие с придобитата 
квалификация. Инж. Атанасов притежава диплома от ВСУ „Любен Каравелов“ с ОКС 
„бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ и има 
ОПП по част „конструктивна“. Завършил е и Медицинския университет в гр. София, 
фармацевтичния факултет с ОКС „магистър-фармацевт“. Инж. Чипев предлага да се 
гласува отказ с мотив, че не е инженер-технолог, на основание чл. 7 от ЗКАИИП и чл. 229 
от ЗУТ и във връзка чл. 13 от ЗКАИИП. Инж. Кожухарова допълни: Наистина в НПС ТЕХ има 
част Технология на фармацевтичното производство, но изискванията са за инженер-
химик. Това са хората, които може да не знаят точната рецептура на лекарствата, но 
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знаят какви процеси протичат, как технологично се подрежда апаратурата и т. н. на 
мястото на производството им. 

 Инж. Николай Иванов Петков, рег. № 31094, РК Русе, кандидатства за ОПП в 
секция ТЕХ. Случаят е отбелязан като особен. Становището на КР е да се разгледа от 
секция ОВКХТТГ. Инж. Чипев даде думата на инж. Кожухарова да изрази мнение. Инж. 
Кожухарова: В заявлението си инж. Петков не е посочил в коя секция иска да членува. В РК 
Русе документите му са насочени и разгледани от секция „Технологии“ и те са дали 
положително становище. Дипломата му с ОКС „бакалавър“ е със специалност 
„Климатизация, хидравлика и газификация“, тази с ОКС „магистър“ – „Топло и 
газоснабдяване“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Мненията в КР се разделиха 
на две: според инж. Симиджиева той не може да бъде технолог по топло и 
газоснабдяване, а моето мнение е, че може да му се даде тази част в секция ТЕХ. Инж. 
Димитров: Този случай не е прецедент. Има хора със същите специалности, на които им 
е давана ПП по част „Технология на топлоснабдяването и газоснабдяването“ в секция 
ТЕХ. Инж. Банов (КС) подкрепи инж. Димитров (председател на РК Русе). Инж. Чипев 
предложи да се гласува вписване на инж. Николай Иванов Петков в регистъра за ОПП в 
секция ТЕХ, което се прие с два гласа против. 

Като продължение на мерките за подобряване работата на КР, след изпратените до 
РК през декември 2016 година, „Изисквания” за окомплектоване на документите на 
кандидатите за ПП за внасяне към Комисията по регистрите, на сайта на КИИП – ЦО през 
2018 г. бяха публикувани Указания за подаване на документи за ПП, които от своя страна да 
подпомагат кандидатите при подготвяне на документите. През 2018 г. бяха подготвени две 
процедури - „Процедура по спиране на членски права и отписване на проектанти от 
регистрите на КИИП” и „Процедура по възстановяване на членски права на инженери, 
отписани от регистрите на КИИП”. Процедурите бяха приети от Управителния съвет (УС) на 
30.11.2018 г. Процедурите са съгласувани с юридическият консултант на КИИП и са качени 
на сайта на КИИП-ЦУ. 

3.1.4. Подготвеност на младите инженери, които получават ОПП на база диплома за 
висше образование, ОКС „магистър“.  

Колега, получил ОПП по част Т-VII „Машинно-конструктивна и машинно-технологични 
системи“ от м. ноември 2019 г. задава основателни въпроси като: 

„1. До къде се простират правомощията ми с този лиценз? 

2. Какъв тип обекти покрива той? - становища в част Конструкции, обследване 
на сгради и съоръжения или малък конструктивен проект - конструкция малка. 

3. Вие ще можете ли да ми изпратите или насочите към информацията (подобна 
на длъжностна характеристика), защото с тази информация аз ще знам какво ще мога 
да работя в бъдеще с този лиценз? Аз съм се запознал с включващите сгради в 5 и 6 
категория по ЗУТ. 

4. Може ли да се включа и в други секции - КСС и ТСТС? Ако да, какви са условията? 

5. При упражняване на дейността си, какви програми се използват? Следователно, 
трябва ли да имам сертификат/удостоверение за изкаран курс за тях?“ 

Следващото ръководство на секцията може да предложи на ЦУ на КИИП, съвместно 
с висшите училища да изготвят програма за стаж за проектанти в инвестиционното 
проектиране. Считам, че сме длъжници спрямо младите колеги. Фирмите и проектантските 
бюра могат да „поемат“ такъв ангажимент. Аз лично знам, че има такива дружества, които 
провеждат безвъзмезден стаж на студенти от УАСГ. 
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3.1.5. Вид на удостоверенията на секция Технологии 

На УС през м. ноември 2016 г. в гр. Кърджали внесох предложение в удостоверенията 
в секция Технологии да не се изписват разделите, на база решение от ОС на НПС. УС 
принципно даде съгласие да се изписва само част „Технологична“. За целта обаче трябваше 
да заработи подробен регистър, от който да е видно каква специализация има всеки 
технолог. Липсата на такъв регистър не е причината да не се приведе в изпълнение това 
решение. Получиха се обструкции срещу такъв вид на Удостоверението от Агенцията по 
обществени поръчки, както и от Възложители и Консултанти. Инж. Симиджиева е 
разговаряла лично със специалисти от Агенцията по обществени поръчки и от МРРБ, с 
Възложители на по-крупни технологични проекти, които търсят подходящия технолог. Те 
настояват за определена правоспособност и не приемат като документ, доказващ 
правоспособността личната справка за проектирани обекти. Обратното се квалифицира като 
нарушение на ЗУТ – там в чл. 229 се казва, че физическите лица имат право да разработват 
инвестиционни проекти, ако притежават правоспособност съобразно придобитата 
специалност и образователно – квалификационна степен. 

Това е фактическата причина, поради която не изпълнихме решението за 
уеднаквяване на правоспособността за секцията като „Технологична“ – в противен случай 
има реална опасност да лишим технолозите от възможност да проектират различни обекти. 
Освен това проектантите от други специалности, които биха имали удостоверение 
Технология, ще могат да проектират каквото си решат – или  по-скоро да подписват всякакви 
проекти, направени по някакъв начин от хора без технологична правоспособност. 

Искам по този въпрос ОС на НПС да вземе отношение и да предложи комисия, която 
да актуализира твърде големия брой раздели. 

Много добре трябва да се обмисли как ще се внася промяна във вече издадените 
удостоверения. 

През дек. 2019 г. получих информация от председателя на РПС Технологии - гр. 
Плевен за проектант със специалност "Хидравлична и пневматична техника" (ХПТ) от 
Технически Университет - Габрово, дипломата е издадена 1991 г., на който е присъдена ППП 
по част Т-17 „Технология на топлоснабдяването и газоснабдяването“. Това е станало в 
първоначалните години на издаване на удостоверения. Случаят не е единичен. Коментирала 
съм с председателя на Комисия по регистрите, но по сега действащата уредба нямаме право 
да ревизираме вече издадено удостоверение.  

 

3.2. 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. Душко Опърлаков - Председател на РК Бургас 

инж. Стефко Драгов - Председател на РК Стара Загора 

инж. Богомил Белчев - Председател на РК Габрово 
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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 

Секретар на Комисията през 2019г. е маг. Светлана Божашка – експерт в ЦО на 
КИИП. 

През 2019 г. Комисията е провела 1 заседание на 22.02.2019г. за разглеждане и 
последна редакция на постъпилите предложения за промяна на Устава на КИИП, които да 
бъдат представени на ОС 2019 г. 

 

3.3. ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Органът по признаване на професионалните квалификации на инженерите в 
инвестиционното проектиране, съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации, е Председателят на УС на КИИП. Той създава експертна комисия като 
помощен орган, която работи по правила, утвърдени от него и се свиква при необходимост. 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-079/30.05.2016 г.. на Председателя 
на УС на КИИП е 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. 
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През 2019 г., бяха разгледани документите на общо петима кандидати – от Гърция, 
Чехия, Украйна и Италия, призната им е професионалната квалификация и са вписани 
служебно в регистъра на КИИП за ППП за конкретен обект. Сред тях няма технолог. 

Един чужд гражданин от Германия, с призната професионална квалификация през 
2015г., е вписан служебно в регистъра на КИИП за ППП за втори конкретен обект. 

 

3.4. ВРЕМЕННИ КОМИСИИ, РАБОТНИ ГРУПИ, РАБОТНИ СРЕЩИ  

3.4.1 РАБОТНА СРЕЩА на Централно управление и Председателите на НПС към КИИП за 
обсъждане на „Методика за регистрация на договорите в КИИП“ и „Методика за участие на 
членовете на КИИП в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране и основни изисквания към заявителите им“ 

На 23.07.2019 г. беше проведена работна среща на ЦУ и председателите на НПС към КИИП , 
на която присъстват:  

инж. Иван Каралеев – Председател на УС на КИИП  

инж. Антони Чипев – Главен секретар на КИИП  

инж. Емил Крумов – Председател на НПС „КСС“  

инж. Георги Симеонов. – член на КС инж. Радостина Богданова – Председател на РПС „КСС“ – 
Пловдив  

инж. Надежда Парлъкова – Председател на НПС „ТСТС“  

инж. Мария Попова. – Председател на НПС „ЕАСТ“ инж. Георги Франгов – Председател на 
НПС „МДГЕ“  

инж. Михаил Толев – Председател на НПС „ОВКХТГ“  

инж. Райна Кожухарова. – Председател на НПС „Технологии“  

инж. Балчо Балчев – Председател на НПС „ВС“  

Приета беше „Процедура за регистрация на договорите в инвестиционното проектиране 
съгласно ЗКАИИП“ и са подкрепени действията за онлайн регистрация на договорите в КИИП. 

3.4.2. Среща на председателите на НПС с представители на ръководството на 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ КАМАРИ (ECEC) на 09.11.2019 г., на която поставихме 
следните въпроси от общ характер. 

1. Има ли във Вашите страни членки наредба, регламент или закон за обем и 
съдържание в проектната документация за различните проектни части като: 

-чертежи 

-изчисления 

-обяснителни записки 

за различни фази на проектиране-идеен проект, технически проект и работен 
проект? 

2. Има ли във Вашите страни членки наредба, регламент или закон за инженеринг 
(проектиране и строителство) при обществени или частни поръчки? 

Има ли във Вашите страни членки търг за инженеринг: 

- без предварителен проект(имаме празен терен или съществуваща сграда) 

- на база идеен проект 

- на база технически проект 

- на база работен проект 

или винаги проектирането е отделено от строителството? 
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Тъй като на обсъждането не можахме да изясним тези въпроси, чрез Председателя 
на УС ги предадохме на колегите от ЕСЕС. 

 
4.  ДЕЙНОСТИ В РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ 

Спазвам хронологията по дата на провеждане на събранията. 

РПС Варна  
На 29.01.2020 г.  от 17,30  часа в зала офис на РК на КИИП – Варна е проведено отчетно 

събрание на РПС Технологии гр. Варна. На същото са присъствали 7 проектанта, 
представители на 32 члена (от проектантските звена) от общо 61 членския колектив на 
секцията. 

Доклад за периода е изнесен от инж. Веселин Видолов – председател на секцията.  
През отчетния период колективът е намалял като към датата на събранието поради отказ 
или неплатен членски внос са останали 61 члена, от които 50 с ППП и 10 с ОПП, 1 със 
замразено членство. Отчетена е слаба активност, липса на семинари, информация и др. 

В представените отчетен доклад и протокол честно е отразена информацията за 
състоянието на секцията. 

Р е ш е н и я : 
а) Да се запази програмата за обучение и квалификация на членовете на секция 

технологии ; 
б) Да се провери дали разходите по „Курс по програмиране на Autodesk „Revit“ в 

помощ на Машинните конструктори, технолози и инсталатори (ВиК , ОВКХТТГ и Ел.) може да 
се поеме от централата – секция технологии София. 

За председател на РС Технологии Варна е преизбран инж. Веселин Стоянов Видолов 
и за зам. председател Ивайло Атанасов  Иванов. 

За експерти за Регионалния експертен технически съвет са преизбрани: 
инж. Веселин Стоянов Видолов 
инж. Георги Димитров Георгиев 
инж. Георги Панайотов Трифонов 
инж. Косьо Николов Косев 
инж. Красимир Ангелов Баръмов 
инж. Рафаел Иванов Рафаилов  
инж. Росица Василева Маврова 
инж. Красен Костадинов Ганчев  
 
РПС Русе 

На 29.01.2019 г. /сряда/ от 17.00 часа, в зала 7 на учебен център на „НТС” е проведено 

Отчетно-изборно събрание на професионална секция (ПС) „Технологии” при следния дневен 

ред:  

1. Отчет за дейността на ПС „Технологии” към  РК на КИИП – гр. Русе през отчетния 
период 01.01.2019–31.12.2020 г.; 
Докладва: Председателят на ПС инж. Ангел Агаларов 

2. Избор на председател на ПС с предложение за утвърждаване от ОС на РК Русе;  
3. Предложение на делегати за общото събрание на КИИП и утвърждаването им от 

ОС на РК – Русе; 
4. Предложение за членове на ЕТС на РК на КИИП – Русе; 
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5. Програма за обучение и квалификация на ПС съдържаща наименованието на 
мероприятието, периода на провеждането и необходимите средства за 
обезпечаването му; 

6. Разни  

На събранието са присъствали  5 редовно отчетени членове от общо 25, като в това 
число 1 със замразено членство. Поради липса на кворум след изчакване един час 
събранието е започнало своята работа. 

Коментирани се наболелите проблеми за работата с местната администрация. 
Разисквани се изискванията за съдържанието на част ”Технологична” съгласно 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в съответствие с 
фазата на проекта. 

Обсъждана е Методиката за определяне на минималните цени в проектирането по 
част „Технологии”. 

За избор на председател на ПС е предложен инж. Ангел Агаларов. Предложението е 
утвърдено на  Общото отчетно-изборно събрание на РК на КИИП Русе на 15.02.2020г, 

На събранието за поредна година е обсъдено и прието предложението през 2020г. 
да се търси възможност за 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 ”. 
Предложението на РПС “Технологии” за представители в общинските експертни 

съвети по устройство на територията (ОЕСУТ) е инж. Румен Кълев и инж. Димитър Иванов.“ 

 

РПС Ямбол 

На 30 януари 2020 г., от 17.30 ч. в офиса на РК – Ямбол е проведено отчетно-изборно 
събрание на секция „Технологии”.  

Участвали са 4 членове на секцията. 

На събранието е присъствал инж. Петър Филипов – Председател на РК. Представен е 
протокол. 

Инж. Метаксов е направил отчет за дейността на секцията през изминалия период.  

Избрани са членове за участие в Експертен съвет към КИИП - инж. Митко Димов 
Метаксов и инж. Райко Райков. 

Поради малкия брой членове на секцията и разнородните специалности, 
проектантите да участват в семинари и курсове, организирани от други колегии или на 
национално ниво. 

 

РПС Стара Загора 

Събрание на секция „Технологии” към РК на КИИП СТ.ЗАГОРА е проведено на 
04.02.2020 г. 

Регистрирани към 17,00 ч. -  2 редовно отчетени членове от професионалната секция, 
което е по-малко от две трети от 55 членове на секция Технологии.  

Членове с ППП 38 члена, с ОПП 15,  със замразено членство 2. 
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Представени са: Протокол  № 1, Отчетен доклад, Справка за курсове и семинари за 
квалификация на инженери, проведени от ПС към РК на КИИП  2019 г. и план за курсове и 
семинари за 2020 г. 

В доклада са разгледани събитията в регионалната и националната професионална 
секция. 

Информация от Протокола: 

1) За председател на професионална секция „Технологии”, е избрана инж. Стоянка 
Стоянова Иванова, за зам. председател инж. Господин Стаев Николов. 

2) Становище за размера и разпределението на членския внос за 2020 г. – да не се 
променя. 

3) Становище за промяна Устав – да не се променя устава 

4) Приет е план - програма  за обучение и квалификация  през 2020 г. 

 

РПС Пазарджик 

В РК Пазарджик съществува обединена секция, която включва следните части: 
Технологична, МГДЕ и ТСТС с общ брой на членовете 27 (с ППП-16 и с ОПП – 11), 
разпределени по специалности, както следва: Технологии – 17, ТСТС – 4, МДГЕ – 4. 

Събранието е проведено на 06.02.2020 г. , присъствали са 6 членове. 

Представен е отчетен доклад за 2019 г. на председателя инж. Веселин Димитров и 
протокол.  Обсъдени са въпроси, отнасящи се до изискванията за придобиване на ППП и 
ОПП; работата на колеги в надзорни съвети; цената на проектантския труд. 

За председател на обединената секция е избран инж. Веселин Димитров. 

 

РПС София-град  
Събранието е проведено на 10.02.2020 г. Начало на събранието – 16.30 h.  
Присъстващи – 29 човека 
Към  20.12. 2019 г., когато е срокът за плащане на годишния членски внос,  за  секцията 

има 302 редовно отчетени членове (за сравнение  в началото на 2019 г. са били 318 души)  - 
от тях с ППП 260, с ОПП – 35 и доброволни членове – 7.  Има замразени членства, но няма и 
голям прилив на нови членове – 9 души с ОПП. 

На събранието са направили изложения инж. Георги Кордов – Пред. на КИИП – София 
– град. И инж. Светослав Дренски – Зам. председател на КИИП – София – град. 

Представени са отчетен доклад от инж. Илка Симиджиева и протокол. Докладът е 
подробен и са разгледани много актуални теми като присъждане на ПП, цени за 
проектирането, вътрешна нормативна уредба, застраховки, обучение – курсове и семинари, 
стандарти, стипендии, промени в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти и в ЗУТ.  

По-важни курсове, обучения, семинари и други: 

 На 15.03.2019г. в хотел Шипка се проведе семинар с участието на МВР – Г Д 
Пожарна безопасност и защита на населението с участието на колеги от 
професионална секция Технологии.  

 На 16.05.2019г.  в хотел Шипка се проведе семинар на тема „Новости в 
управлението на отпадъците. Нова директива за пластмасовите продукти“ с 
участници: от секция Технологии  
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 На 04.02.2019 г. с представители на всички професионални секции се проведе 
семинар на тема: „Актуални въпроси по приложението на ЗУТ. Промени в ЗУТ. 
Идеи и концепции за развитие на закона”. 

 31.10 - 02.11.2019 Семинар-обучение в гр. Силистра; 

 На 14.11.2019 г. се проведе семинар - представяне книга: „Шистов газ. Човекът 
за и против шистовия газ. Нефт и газ".   

 На 04.12.2019 г. се проведе семинар за секция Технологии на тема: 
„Компресори и системи за компресиран въздух на фирма Атлас –Копко“.   

 На 13.12.2019 г. се проведе семинар на тема: „Авторско право и авторски 
надзор на проектанта“.  

 Посещение на Завода за преработка на твърди битови отпадъци на Соф. 
община на г. Яна и на Завода за компост в Долни Богров. 

 На 23. 01. 2020 г. се проведе семинар – презентация за секцията на фирма 
«SENZO“  – производител на уреди за прецизно измерване на концентрацията 
на вещества в различните видове разтвори и течности. 

 Посещение на изложението на СИХРЕ за ресторантско и хотелско оборудване 
– от 28 до 31. 01.2020. 

На събранието са се изказали 9 човека, като в протокола са записани конкретните 
предложения.  

Проведен е избор на делегати и избор на ръководство на секцията 

София-град има право на 7 делегати за общите събрания на КИИП София град и на 
КИИП: 

1. инж. Евдокия Стоянова  

2. инж. Иванка Златарева  

3. инж. Илка Симиджиева 

4. инж. Явор Писанов 

5. инж. Мария Фингарова 

6. инж.  Румен Велинов 

7. инж. Свилен Иванов 

и 2-ма делегати по право – инж. Райна Кожухарова – председател на НПС 
„Технологии“ и инж. Здравка Стоилова – член на Контролния  съвет на КИИП. 

С явно гласуване за председател са секцията е преизбрана инж. Илка Симиджиева. 

 

РПС Бургас 

Събранието е проведено на 11.02.2020 г. , представен е протокол и отчетен доклад  

за работата на секция Технологии към Камарата на инженерите – РК Бургас през 2019 г. 
Председател на секцията през периода 2016г. – 2018г. е била инж. Стоянка Манолова, а от 
2018 г. – 2020 г.  - инж. Минка Дуржанова – Тодорова.  

В началото на периода секцията наброява 82 члена, а в края  73. Присъствали са 11 
човека. 

В доклада е отразено участието в квалификационни курсове за професионално 
обучение, презентации на нови продукти и иновационни технологии в проектирането. 
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Друга важна тема е привличане на млади хора към професията на проектанта. 
Сътрудничеството между КИИП – Регионална Колегия гр. Бургас и Университет „Проф. д–р 
Асен Златаров” гр. Бургас, съгласно сключения договор се осъществява в следните 
направления: 

 Участие на изявени проектанти от КИИП в състава на държавни изпитни 
комисии при дипломиране на студенти от инженерните специалности към 
основните звена на Университета. Инж. Веселин Георгиев – председател на 
регионална професионална секция ЕАСТ взе участие в Държавна изпитна 
комисия през 2019 г. От КИИП бяха предложени още инж. А. Крумов и инж. Т. 
Василева от секция ЕАСТ и инж. М. Дуржанова – председател на РП секция 
Технологии; 

 Съвместни мероприятия за повишаване на информираността и 
професионалните познания, иновативни технологии в научните области, 
залегнали в учебните планове на образователните програми на Университета; 

 Подпомагане и съдействие за провеждане на учебни стажове на студенти от 
инженерните специалности в проектантски фирми; 

 Участие на проектанти в научни конференции, организирани от университет 
„Проф. д–р Асен Златаров”; 

 Участие в изготвянето и съгласуване на учебната документация за инженерните 
специалности от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” за удовлетворяване на 
изискванията на Наредбите за минималните изисквания на професията 
инженер проектант в инвестиционното проектиране; 

 Представяне на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране сред 
студентите и популяризиране на професията „инженер – проектант” в 
инвестиционното проектиране. 

За председател на професионална секция “Технологии” при РК на КИИП – гр. Бургас 
за следващия четиригодишен мандат е избрана инж. Минка Тодорова. 

 

РПС Смолян 

Събранието е проведено на 14.02.2020 г. по утвърден дневен ред. Представен е отчет 
на председателя на професионална секция “Технологии” при РК на КИИП – гр. Смолян за 
дейността и отчет за обучение през 2019 г.  

Към дата 31.12.2019г. в РПС “Технологии” при РК на КИИП – гр. Смолян членуват общо 
17 инженери, като с ППП са 9, с ОПП са 7. На събранието са присъствали 3 членове. 

Има изготвен протокол и програма за обучение през 2020 г.  

За председател на професионална секция “Технологии” при РК на КИИП – гр. Смолян 
за следващия четиригодишен мандат е избран инж. Велко Славчев Рупецов. 

Предложението на РПС “Технологии” за представители на РК на КИИП от РПС 
“Технологии“ в общинските експертни съвети по устройство на територията (ОЕСУТ) е 
следното : 

1. инж. Румен Венков Джаров, рег. № 04922, ППП ; 

2. инж. Димитър Николов Кисьов, рег. № 04965, ППП ; 

3. инж. Велко Славчев Рупецов, рег. № 04971, ППП ; 

4. инж. Сийка Василева Букова, рег. № 04972, ППП ; 
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5. инж. Борислав Славчев Славчев, рег. № 07026, ППП ; 

6. инж. Светлана Кузманова Кузманова – Берова, рег. № 07033, ППП 

Предложението за членове на Регионален експертен технически съвет към РК на 
КИИП-гр. Смолян е следното : 

1. инж. Румен Венков Джаров, рег. № 04922, ППП ; 

2. инж. Димитър Николов Кисьов, рег. № 04965, ППП ; 

3. инж. Велко Славчев Рупецов, рег. № 04971, ППП ; 

4. инж. Сийка Василева Букова, рег. № 04972, ППП ; 

5. инж. Борислав Славчев Славчев, рег. № 07026, ППП ; 

6. инж. Светлана Кузманова Кузманова – Берова, рег. № 07033, ППП ; 

7. инж. Райко Костадинов Бозов, рег. № 12886, ОПП 

 

РПС Ловеч 

Събранието е проведено на 19.02.20120 г. Представен е отчетен доклад за дейността 
на Регионална професионална секция „ТЕХНОЛОГИЯ” към КИИП Ловеч през 2019 от 
председателя инж. Симеон Симеонов 

Справка за редовно отчетените членове на секция ” Технология” към 31.01.2020 г. 

• Общ брой  членове 3 

• Общ брой с ППП - 2 

• Общ брой с ОПП - 1 

В доклада се акцентира върху следното: Ръководството на секцията застава на ясно 
определени позиции, като открояват водещата роля на проектантите в инвестиционния 
процес и защитават активно обществения интерес 

Представители на секцията участват в експертните съвети по устройство на 
територията към Общините за отделни по .отговорни проекти. 

Една от основните задачи на ръководството на секцията беше насочена към защита 
на цените за проектиране. 

Една от предпоставките за ниските цени е разрешаването от Закона за КАИИП на 
служители в общински и държавни учреждения и в най-различни дружества да проектират. 
Приходът на тези колеги от проектиране е страничен, допълнителен и за тях цените могат 
да бъдат относително по-ниски. 

За 2020 г. се планира участваме в курсове, които ще се провеждат от РК КИИП Плевен 
– като Регионален център за обучение  и ЦУ на КИИП. 

Основни цели в работата на секция „ТЕХНОЛОГИЯ” Ловеч през 2020 г. ще бъдат: 

• Участие и сътрудничество с другите секции КСС, ЕАСТ,ТСТС и други, с цел 
подобряване и усъвършенстване на нормативната база в проектирането . 

• Изработване и популяризиране на проекти „Добра практика” 

• Стриктно спазване на Методиката за определяне размера на 
възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги. 

• Съблюдаване качеството на проектите 

 
РПС Благоевград 
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На 20.02.2020 г. от 11,30 ч. е проведено общо събрание на секция "Технологии" при 
РК на КИИП Благоевград. При общ брои 11, в работата на събранието взеха участие 4 от 
членовете на професионалната секция. 

Водещ на събранието - инж. Владимир Георгиев – председател, който вероятно ще 
продължи да изпълнява тази функция и през следващите години 

Представен е протокол. 
Избрани са представители на Регионалните експертни съвети към КИИП: 
1 05623 инж. Симеон Тушев  
2 07645 инж. Владимир Георгиев  
3 14050 инж. Елена Арнаудова 
4 07674 инж. Димитър Осев 
5 07682 инж. Стоян Близнаков 
Не е предложена Програма за обучение и квалификация през 2020 г., а ще се 

включват при покана на презентации, предложени от други секции. 
 
От останалите регионални професионални секции Технологии не съм получила 

материали и не мога да докладвам за организационния живот при тях. 

 

5. ФИНАНСИРАНЕ 

НПС Технологии за първи път в 4-ри годишния отчетен период е използвала средства 
от бюджета на ЦУ на КИИП за провеждане на Семинар - обучение в гр. Силистра на теми: 

1. Актуални изисквания при проектиране и изграждане на говедовъдни ферми. 

2. Актуални изисквания при проектиране и изграждане на силози за зърно. 

Беше изготвено Предложение на НПС Технологии за финансиране на семинар в гр. 
Силистра, Предварителна план-сметка и бюджет за сумата от 3300 лв., които получиха 
положително гласуване на УС във Велико Търново през октомври 2019 г. От тях бяха 
похарчени 2742,70 лв. 

От м. август 2019 г. до декември 2019 г. заедно с инж. Симиджиева се опитвахме да 
осигурим финансиране за разработване и издаване на Ръководство за определяне на 
взривните концентрации в работна среда при наличието на различни химикали, със 
съдържание и необходимите за нас технолозите данни. Автор – ръководител на катедра 
„Безопасност на производствата“ към ХТМУ – София. 

Изготвихме финансова справка, която представих на централното ръководство на 
КИИП. Идеята беше да поискаме съвместно финансиране с НПС ОВКХТТГ за да съберем 
сумите от бюджета на двете секции. 

Първоначално получихме подкрепа от инж. Каралеев и инж. Толев, но след това 
започнаха да се поставят условия да се направят предварителни списъци на желаещите да 
закупят ръководството, да дадем пълно съдържание по раздели, брой страници и т.н. Освен 
това ръководството на КИИП оспори сумата за разработването. Председателят на НПС 
ОВКХТТГ отказа съфинансиране от техния бюджет. Така се озовахме в ситуация издаването 
да се провали 

На ОС на 31 март 2019 г. с решения номера 21 и 23, се прие отчисления за НПС в 
размер на 4% от 100% членския внос за 2020 г. 

По инициатива на инж. Толев – председател на НПС ОВКХТТГ, съгласувано с 
останалите председатели на НПС е изготвено  предложение за разпределение на бюджет на 
НПС за 2020 г. 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на Ръководството на НПС Технологии за 2019 г. 

Страница 22 от 25 

Регламентът е внесен за утвърждаване на заседание на УС на 31.01.2020 г.  

УС утвърди предложения от председателите на НПС Регламент за разпределение на 
отчисленията в размер на 4% от общия членски внос за НПС за 2020г. 

Формулата е: ЧВ х 0,04/8 х С  

ЧВ – събран членски внос за 2020 г. 

0,04 е 4% за НПС 

8 – брой секции 

„С“ е  променлив коефициент, който отчита брой на членовете в дадена секция. 

За НПС ТЕХ: С = 0,9 

От проекто-бюджета, който е приблизително 1 600 000 лв. х 4% = 64 000 лв. за всички 
НПС. Примерната сума за нашата секция по тази формула е 7 200 лв. 

В регламента са посочени дейностите, за които могат да се изразходват средствата 
като обхватът не е малък. Това е предпоставка бъдещото ръководство на секцията да 
планира своята работа и да прояви активност.  

На УС на 31,01.2020 г. председателите на НПС направихме предложение в бюджет 
2021 отчисленията да са 5% от 100% членски внос.  

На същия УС се взе решение разходите по съдебните дела на кандидати за ПП да 
бъдат за сметка на бюджета на съответната НПС. 

Вие сте се запознали с отчета за бюджета (приходите и разходите) на КИИП за 2019 г. 
В него е посочено „общо разходи от основна дейност на член от РК 147.05 лв.“. Отнесено 
към годишната такса от 120 лв., която внасяме като членове ясно говори за финансовата 
състояние. Недофинансирането е проблем през целия мандат на това ръководство на КИИП. 
На последния УС през м. август 2020 г. имаше изказвания от председатели на някои 
регионални колегии, че е време да се преразгледа тази цифра и да се предложи на ОС 
повишаване на таксата. 

Както и да погледнем при 610 лв. минимална месечна работна заплата, 120 лв. 
годишен членски внос е сиромахомилство (което е разновидност на социализма сред 
дребната буржоазия в България от края на XIX – началото на XX век). 

 

7. КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ 

От 31.10.2019 - 02.11.2019 г. беше проведен семинар на секцията в гр. Силистра по 
предварително утвърдена програма. Участваха 23 човека от няколко регионални колегии. 

В подготовката активно участие имаха инж. Иван Иванов и инж. Венелин Велев от РК 
Силистра и инж. Илка Симиджиева  РК София-град. 

В два последователни дни бяха изнесени доклади от инж. Иван Иванов, член на КИИП 
на теми: „Актуални изисквания при проектиране на животновъдни ферми” и ”Актуални 
изисквания при проектиране на силози за съхранение на зърно”. 

Инж. Иван Иванов предостави за ползване на всички методика, съгласно EN 1991-
4:006 за статически изчисления на силози за зърно с плоско дъно. 

Докладите бяха интересни, с конкретни данни, изключително добре подготвени с 
необходимите визуализации. 

Направихме посещение на силозно стопанство в околностите на гр. Силистра и малък 
цех за производство на съоръжения за оборудване за ферми. 

Разбира се разгледахме и забележителности на града. 
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От м. ноември 2019 г. до м. февруари 2020 г., със съдействието на няколко 
регионални колегии Русе, Шумен, Варна, София-град организирахме семинар-презентация 
на фирма АТЛАС КОПКО - България на тема: „Съвременни технологии за производство на 
компресиран въздух“.  

Поради извънредната епидемична обстановка семинарът в Бургас е проведен през 
м. юни 2020 в онлайн формат. Бях отправила покана за участие и до РК Ямбол, Сливен и др. 
и вярвам, че колегите са удовлетворени от презентацията. 

Семинарът беше подходящ за членовете на секции „ОВКХТТГ“, „ТЕХ“ и „ЕАСТ“. 

Впечатлението ми като участник е положително. 

 

8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ ОТ ОС НА КИИП, 31 МАРТ 2019 Г.  

Важно решение от наша гледна точка е за 4% отчисления от членския внос за НПС. 
Надявам се до края на годината финансирането да се оползотвори по най-добрия начин. 

Призовавам членовете на професионалната секция да предлагат и съдействат при 
организиране на курсове, семинари, за закупуване на стандарти, разработване на помагала 
и др.  

Например секция ТСТС предлага са се закупи за тях сървър, на който да се оформи 
библиотека от стандарти и др. 

Съгласно доклад на инж. Св. Николчева: 

„Решение 38: „ОС на КИИП задължава УС да публикува на електронната страница 
решението си относно максималния размер на основните месечни трудови 
възнаграждения в КИИП“ – Таблицата с максималния размер на основните месечни 
трудови възнаграждения в КИИП е публикувана на сайта на 04.10.2019 г. 

Решение 40: „ОС на КИИП приема предложението на НПС ТСТС да се премине към 
регистър в електронна среда с достъпна за служителите информация – две имена, 
секция, регистрационен номер, срок на валидност на удостоверението, включително 
отразяване на замразена правоспособност, текст на удостоверението за 
проектантска правоспособност“ – ЦР е започнало и продължава проучването за 
възможността за усъвършенстване регистъра на КИИП, така, че възложителите да 
намерят необходимата информация. В записаното решение е допусната фактическа 
грешка, вместо „достъпна за възложителите“ е записано „достъпна за служителите“. 
Забавяне изпълнението на това решение е свързано с отделянето на отпадналите 
членове и тези със замразена правоспособност и попълване информацията преди 2011г., 
която не е изцяло прехвърлена към новата платформа на регистъра. По тези причини 
изпълнението на решението все още не е приключило, но е в ход. 

Решение 41: „ОС на КИИП приема да се задължи Управителният съвет да проучи 
възможността за използване на програма за провеждане на онлайн управителни 
съвети“ – ЦР направи такива проучвания като началото беше дадено преди общото 
събранието на 31.03.2019 г., на заседанието на УС от 27.07.2018 г. Проучването, което 
тече и в момента установи, че закупуването на видеоконферентен сървър и 
поддържането му би струвало около 20000 лв. Наемане на система за видеоконферентна 
връзка би струвала месечен абонамент 160 лв. или 1400 лв./година, до 50 участника. В 
тази цена не се включват обучение на участниците, инсталация на 21 Протокол на УС 
на КИИП № 161 / 31.01.2020 г. системата и техническата й поддръжка. Въвеждането на 
онлайн провеждане на заседанията на УС ще изисква покупка на нова техника и 
необходимост на всички участници в точно определено време да са в онлайн мрежата, 
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за което е необходима изключително стабилна и гарантирана интернет връзка. ЦР 
предлага на УС да реши как да се процедира по този въпрос за напред. Поради изтичане 
мандатността на по-голяма част от членовете на УС, дали да се даде възможност на 
следващия състав на УС да реши този въпрос.  

Решение 42: „ОС на КИИП приема да се потърси възможност за европейско 
финансиране“ – През м. 06 и 07.2019 г. ЦР на КИИП проведе срещи с експерти по 
европейските програми, на които се запознахме с възможностите КИИП да ползва 
европейско финансиране. Основно възможностите се простират в сферата на 
продължаващо обучение и повишаване квалификацията на членовете на КИИП. В 
момента изчакваме конкретни предложения от страна на експерта, тъй като новите 
програми се отварят през първите месеци на 2020 г. През м. август и септември в ЕС за 
трансгранично сътрудничество беше подготвено конкретно предложение за 
сътрудничество между България и Гърция като координатор на проекта е Техническата 
камара на Гърция за секция Централна Македония. Очаква се всеки момент да излязат 
резултатите от конкурса“. 

 
9. ДРУГИ  
1) Писмо до Областните и Общински администрации по повод сигнали за случаи 

за изготвяне на технологични проекти не от инженери-технолози за обекти за производство, 
търговия и съхранение на храни, на заведения за обществено хранене и др.  

Прикачени документи Писмо изх. № КИИП-ЦУ-121/19.04.2019 г. 

2) ОБРЪЩЕНИЕ от председателите на НПС от 04.05.2020 г. 

„С тревога и учудване следим множеството преписки и мейли, които се изпращат в 
последните два месеца, превръщайки Камарата на Инженерите в Инвестиционното 
проектиране в арена на борба за власт и финансови облаги.  

Умоляваме всички колеги, да се съобразяват със закона/ЗКАИИП/, според който сме 
създадени, като спазват необходимата етика и морал, конструктивност, комуникативност, 
колегиалност и здрав разум. Във времето в което живеем, достатъчно трудно се защитава 
името на Инженера и неговия огромен труд и принос към обществото, за да търсим и си 
създаваме допълнително вътрешни трудности и проблеми, интриги и вътрешно разделение.  

Нека концентрираме своето внимание и усърдие към по-ползотворни дейности и взаимна 
подкрепа, в посока на повишаване квалификацията, компетентността, уменията, като с 
постигането на по-високо професионално ниво и отговорност успеем да защитим и по-високо 
проектантско възнаграждение. Нека не забравяме, че КИИП е Камара на Инженерите в 
Инвестиционното Проектиране и наша основна задача е да защитим интереса и 
квалификацията на своите членове. 

Подкрепяме ръководството на КИИП за действията му в условията на извънредно 
положение, както и за издадените заповеди през месец 04.2020г, и считаме, че те не само са 
съобразени с Устава на КИИП и Кодекса на труда, но и реагират най-адекватно на създалата се 
безпрецедентна ситуация. Считаме, че всички насложени в годините пропуски и неизчистени 
законови проблеми, е добре да се решават в процес на работа, обсъждане и регламентиране на 
по-чисти юридически позиции. 

Предварително бихме искали да благодарим на колегите, които осмислят своето 
поведение към КИИП и защитят името на Инженера – Проектант пред Обществото.“ 

3) ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Румен Велинов, рег. №41912, секция "Технологии", РК 
София-град от 29.10.2019 г. относно: Включване на КИИП за издигане нивото на 
професионалното образование при обсъждане на "Национална програма за развитие -  
България 2030". 
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Предмет на предложението е включването на КИИП като партньор на Техническите 
университети /ТУ/ при разработването и обсъждането на Проект "Национална програма за 
развитие - България 2030". 

Предложенията ще се приемат до 31.12.2019 г. в "Съвета за развитие" към Министерски 
съвет. 

„В случая, КИИП може да се включи като социално-икономически партньор и 
заинтересована страна в сътрудничество с ТУ по стратегическа цел №1 - Технологична 
трансформация, ос на развитие 1- иновативна и интелигентна България с основен приоритет 1 
- "Образование и умения". 

Натрупаният инженерно-технически капацитет в КИИП може да се използва в 
надграждането на постигнатото до сега в областта на учебните програми и формиране на 
инженерно-технически кадри, включително на бъдещи проектанти, членове на КИИП. Това може 
да се постигне чрез партньорство и широки консултации с изготвяне на общо предложение за 
новата визия при обучението и формиране на нови проектантски кадри. 

Предложенията на КИИП биха били, включването в процеса по актуализиране на целите 
при бъдещото обучение на инженерно-технически кадри, съобразени с динамиката на 
иновативните практики в обучението на специалистите с инженерно образование: 

- разработване на нови политики в техническото образование при формиране на 
специалностите и учебните програми, 

- осигуряване на нормално функциониране на обучението в сътрудничество между ТУ и 
КИИП. 

 Приемането на КИИП като партньор при разработката на "Национална програма-
България 2030" би могло да окаже ключово значение за подобряване качеството на 
образованието в Техническите университети.“ 

 

Накрая искам да изкажа специалната си благодарност към колегите, които не ме 
оставиха да бъда „самотен бегач“, а с мнението, съветите и конкретната работа подпомагаха 
общото дело. 

Нужни са хора, които със своето желание, търпение, компетентност и 
последователност да работят в интерес на колегите си. 

Много необходима е и обратната връзка, да се научава мнението на всички 
проектанти за да бъде дейността на ръководството смислена и да отговаря на конкретни 
искания, да решава проблеми, свързани с проектантската дейност. 

 
 
Благодаря за вниманието!  
Райна Кожухарова 
14.08.2020 г. 
София 

 


