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П Р О Т О К О Л 
 

 

от Отчетно-Изборно събрание на НПС ЕАСТ-  
София 26.09.2020г 

 
 
Събранието бе открито от председателя на НПС ЕАСТ – Инж. Мария Попова, 
при регистрирани 45 делегати от РК на ЕАСТ – участници в общото Отчетно-
Изборно събрание на НПС ЕАСТ на КИИП, от общо 65 определени делегати, 
след изчакване от половин час за осигуряване на кворум.  
 
Организацията по провеждане на Отчетно-Изборното събрание бе поверена на 
ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ съгласно Заповед №001/20092020г, в състав: 
1.Инж.Моника Прашкова Тонкова-Генчева (РК Ловеч) – Председател 
и членове 
2.Инж.Красимира Христова Попова (РК Шумен), 
Задачи на комисията: 
-Да организира провеждане на Отчетно-Изборното събрание на НПС ЕАСТ- 
2020г, 
-Да провери участието и легитимността на присъстващите делегати, 
-Да организира и изготви Протокол от проведеното Отчетно-Изборно събрание 
-Да съдейства за провеждане на Отчетно-Изборното събрание организирано в 
свободен дух и добър тон на колегиалност. 
и  
КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И ИЗБОРА на Председател на НПС ЕАСТ, 
съгласно Заповед №001/20092020г, в състав: 
1.инж.Румен Иванов (РК Варна) –Председател 
и членове 
2.инж Веселин Георгиев (РК Бургас) 
3.инж.Борис Камиларов (РК София-град) 
Задачи на комисията: 
-Да представи пред Отчетно-Изборното събрание на НПС ЕАСТ, предложените  
от Регионалните професионални секции на ЕАСТ, кандидати за Председател 
на НПС ЕАСТ,  
-Да организира провеждането на легитимен избор – с тайно гласуване и излъч-
ването Председател на НПС ЕАСТ,  
-Да представи списъци и протокол от проведеното гласуване,  
 
Събранието протече по приет Дневен ред и състав на предложените комисии – 
Техническа комисия и Комисия по предложенията и избора: 
1.Регистриране на делегатите на ОС на НПС ЕАСТ 
2.Отчет за  дейността на Национална Професионална Секция ЕАСТ (Електро-
техника, Автоматика и Съобщителна техника) на КИИП за период 2016-2020год- 
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докладва Инж. Мария Попова (РК София град), 
3.Преглед на одобрените по РК Инженер – Проектанти – Експерти към НПС 
ЕАСТ за 2020г – докладва Инж. Мария Попова (РК София град), 
4.Провеждане избори за Председател на НПС ЕАС за периода 2020-2024год – 
докладва Комисия по предложенията и избора 
5.Разни   
 
По първа точка: Техническата комисия обяви легитимността на Отчетно-
Изборното събрание. Събранието се проведе под ръководството на председа-
теля на НПС ЕАСТ – Инж. Мария Попова(РК София град),  и протокол воден от 
Инж. Красимира Попова(РК Шумен).  
 
По втора точка от дневния ред, председателя на НПС ЕАСТ – Инж. Мария  
Попова (РК София град), представи Отчет за дейността на Национална Про-
фесионална Секция ЕАСТ (Електротехника, Автоматика и Съобщителна тех-
ника) на КИИП за период 2016 –2020 година. Отчета за дейността на НПС 
ЕАСТ, разгледан по  години, подробен и изчерпателен бе подложен на обсъж-
дане.  
 
Изказвания: 
-Инж. Иван Каралеев (РК София град)– Отчета е много изчерпателен и пълен. 
Необходимо е да се обърне още внимание по темата „професионална квали-
фикация“ на инженерите в Инвестиционното проектиране от регулираната про-
фесия – Инженер-Проектант.  
 
-Инж. Георги Димитров (РК София град)- „Наредбата за единните държавни 
изисквания за придобиване на висше образование на образователно квалифи-
кационна степен “Бакалавър” и “Магистър” по специалности от регулираната 
професия “Инженер в Инвестиционното  проектиране”  базира изискуемите 
програми основно върху програмите на Техническия университет. Особено 
програмите за „магистър“, е необходимо да се преосмислят и синхронизират в 
съответствие и с останалите ВУЗ подготвящи Инженер-Проектанти в Инвести-
ционното проектиране. 
 
-Инж. Мария Попова (РК София град) обърна внимание, че МОН не изисква 
специално акредитиране на ВУЗ, за регулираната професия Инженер-
проектант в Инвестиционното проектиране. Според Инж. Мария Попова, КИИП 
трябва да продължи съвместната работа с ВУЗ, за разширяване обхвата и по-
добряване пълнотата на програмите за студентите –„магистри“ обучавани за 
Инженер-Проектант, в посока на конкретни Наредби, Закони, Стандарти, основ-
ни принципи при проектирането и други характерни моменти от Инвестицион-
ния процес. 
 
-Инж. Красимир Велинов (РК София град) – Като представител на ВУЗ – препо-
ръча да се обърне внимание на Възобновяемите енергийни източници, като 
направление, дисциплини, запознаване с принципите на проектиране. Работата 
с ВУЗ е дълъг процес обвързан със срещи, разговори, убеждаване и доказване. 
 
-Инж. Румен Иванов - (РК Варна) – изрази благодарност към Инж.Мария Попо-
ва, за създадената традиция в организиране и провеждане на Националните 
Семинар-Конференции, в гр.Хасково, в гр.Бургас, в гр.Варна и в гр.Плевен. 
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-Инж. Красимир Велинов (РК София град) – изказа своето положително отно-
шение към Отчета на НПС ЕАСТ, като изцяло подкрепи приемствеността и 
продължаването на работата на Инж. Мария Попова (РК София град). 
 
-Инж. Мария Попова (РК София град) , отново обърна внимание на “Методика 
за изменение и допълнение на “Методиката за определяне на размера на въз-
награжденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в уст-
ройственото планиране и в инвестиционното проектиране” и за необходимостта 
и отворената възможност за допълване и промени в методиката, в процеса на 
нейното прилагане за остойностяване на проектантските услуги. Инж. Мария 
Попова подчерта необходимостта от обратна връзка на Проектантите от НПС 
ЕАСТ, с препоръки и конкретни предложения, включително и по някои от сис-
темите и инсталациите, които не са осъвременени като остойностяване – нап-
ример Външно осветление, Автоматика и други. 
 
-Инж. Екатерина Василева (РК София град), поясни, че в раздел Автоматика се 
проектира както класическата част за КИП и А, така и надстройка BMS и 
SCADA, като за целия раздел е необходимо да се направи актуализация в па-
раметрите за остойностяване на проектантските услуги. 
 
Решение: Отчета за дейността на Национална Професионална Секция ЕАСТ 
(Електротехника, Автоматика и Съобщителна техника) на КИИП за период 2016 
–2020 година, е гласуван и приет с „41“ гласа –„за“ и „0“ гласа – „против“. 
 
По трета точка от дневния ред, докладва инж. Мария Попова (РК София град),  
като предложи, одобрените Инженер – Проектанти от РК за  Експерти в част 
Електрическа, да бъдат одобрени и от Общото събрание на Секцията, като се 
включат към общия списък на НПС ЕАСТ за 2020г. Решено бе, списъка да се 
изпрати в централата на КИИП и да се публикува в сайта. 
 
Решение: Списъка на Експертите на НПС ЕАСТ е гласуван и приет с „42“ гласа 
– „за“, и „0“ гласа – „против“. 
 
По четвърта точка от дневния ред – докладва Инж. Мария Попова (РК София 
град), като представи и даде думата на колегите от Комисия по предложенията 
и избора за провеждане избори за Председател на НПС ЕАС за периода 2020-
2024год. 
Първоначално бяха представени членовете на НПС ЕАСТ, предложени от РК и 
НПС за различни позиции в КИИП, като: 
-Инж. Марин Младенов (РК Пловдив) – предложен за Председател на КИИП, 
-Инж. Румен Иванов (РК Варна) – предложен за Заместник Председател на 
КИИП, 
-Инж. Иван Каралеев (РК София град) – предложен за член на КС 
-Инж. Илиян Симов (РК София град) – предложен за член на КДП, 
-Инж. Елка Милева (РК Пловдив) предложен за член на КДП, 
 
Инж. Румен Иванов (РК Варна), като председател на Комисията по предложе-
нията и избора, представи и кандидатурите за председател на НПС ЕАСТ, а 
именно Инж. Красимир Велинов (РК София град) и Инж. Николай Бърдарски 
(РК Плевен). Кандидатурите, на всички представители на НПС ЕАСТ, бяха под-
ложени на обсъждане. Последователност на изказвания: 
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-Инж. Светослав Дренски (РК София град) – изказа своето становище, че снема 
своето доверие от кандидатурата на Инж. Иван Каралеев (РК София град) за 
представител в КС и предложи на Инж. Иван Каралеев да се оттегли, а за член 
на КС предложи Инж. Лилия Аладжем (РК София град).  
 
-Инж. Славея Денева (РК София град) подкрепи предложението на Инж. Све-
тослав Дренски (РК София град), като допълни към Инж. Иван Каралеев, че 
очаква да си направи „самоотвод“. 
 
-Инж. Любомир Грънчаров (РК София град) напомни за последните избори за 
КС, на които поради предложените от НПС ЕАСТ трима кандидати и разпиля-
ване на гласовете, секцията остана без представител в КС – през целия ман-
дат. В настоящите предложения Инж. Любомир Грънчаров подкрепи кандида-
турата на Инж. Елка Милева (РК Пловдив). 
 
-Инж. Лилия Аладжем (РК София град), благодари за номинацията. 
 
-Инж. Ясен Цветанов (РК София град), напомни, че представителите на НПС 
ЕАСТ в управленските структури на КИИП не необходимо да не са толкова 
„брилянтни Проектанти“, а да са мениджъри и да познават добре закони, на-
редби, нормативни актове и други. 
 
-Инж. Мария Попова (РК София град),  предложи при гласуването за председа-
тел на НПС ЕАСТ, да се включат за гласуване и предложените за членове на 
КС и КДП. 
 
-Инж. Румен Иванов (РК Варна), като председател на Комисията по предложе-
нията и избора, предложи на кандидатите за председател на НПС ЕАСТ, а 
именно Инж. Красимир Велинов (РК София град) и Инж. Николай Бърдарски 
(РК Плевен) да представят накратко своите предизборни платформи.  
Колегите, платформите на които са публикувани в сайта на КИИП в предизбор-
ните им материали, накратко обобщиха някои от своите позиции в бъдещата си 
работа, ако бъдат избрани за председател. Някои от зададените въпроси към 
кандидатите за председател на НПС ЕАСТ: 
 
-Инж. Йончо Каменов (РК Варна) – Какво е отношението на двамата кандидати 
за председател на НПС ЕАСТ към младите колеги? 
 
-Отговор Инж. Красимир Велинов (РК София град) – На студентите им липсват 
познания по математика. Трябва им допълнително обучение за проектиране – 
като занаят. Това във ВУЗ не се получава. Колегите могат да са само техници. 
Средното образование не е достатъчно и положението не е добро.  
 
-Отговор Инж. Николай Бърдарски (РК Плевен) – Аз съм положително настроен 
и оптимист. Когато човек има желание да работи, трябва да му се помогне. На-
последък съм подготвил и помогнал в познанията на трима човека. 
 
-Инж. Любомир Грънчаров (РК София град)– Да се възложи наш – на НПС 
ЕАСТ регистър. Младите колеги с ОПП са малко. Да се правят срещи с тях. 
Още докато са във ВУЗ да стават членове и влязат в организационния живот. 
Да привлечем младите.  
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-Инж. Румяна Стоянова (РК Ямбол) – Младите само чертаят на AUTO CAD. Не-
обходимо е много да бъдат обучавани и да се квалифицират самостоятелно. 
 
-Инж. Николай Арнаутски (РК Перник) – Говори за критериите за инженер. 
 
-Инж. Стефан Петров (РК София град) – Младите да се отбират не само по 
дипломи, а и по професионални качества. 
 
-Инж. Румен Иванов  (РК Варна) – Като председател на Комисията по предло-
женията и избора, представи и кандидатурите на предложените за членове на 
КДП – Инж. Илиян Симов (РК София град) и Инж. Елка Милева (РК Пловдив), 
като даде думата не всеки от номинираните, да представят себе си. Инж. Румен 
Иванов (РК Варна) , предложи на Инж. Иван Каралеев (РК София град), да от-
тегли кандидатурата си за член на КС, като се базира на неспазването на пра-
вилата в КИИП, за времето от обявяване на пандемията – 13.03.2020г до деня 
на Отчетно-Изборното събрание.  
В заключение, други предложения за ръководни позиции няма, и бихме могли 
да пристъпим към организиране на гласуването. Председателя на Комисията 
по предложенията и избора Инж. Румен Иванов (РК Варна), отчете, че от общия 
Списък на делегатите за Отчетно -Изборно събрание на НПС ЕАСТ, състоящ се 
от 65 човека, в залата присъстват 45 човека. Гласуването и избора на Предсе-
дател за НПС на ЕАСТ, както и за членове на КС и КПД, е законно и може да се 
проведе. 
Направена бе необходимата подготовка за допълване на бюлетините с ново 
предложените кандидатури и се пристъпи към гласуване. След проведеното 
гласуване, реализирано тайно, Комисията по предложенията и избора се оттег-
ли, за да прегледа, обработи, преброи и обяви резултатите. 
 
По време на работа на Комисията по предложенията и избора, събранието на 
НПС ЕАСТ, взе решение и продължи с точка разни и следните изказвания: 
 
По точка разни: 
-Инж. Ясен Цветанов (РК София град), сподели прочетеното изказване на 
Главния архитект на град София Арх. Здравко Здравков и госпожа Фъндъкова – 
кмет на София град, които искат да прокарат определени промени в ЗУТ, като: 
-Проектант, Строител и Надзор – за солидарна отговорност. 
-Да се вдигнат застраховките за проектантска отговорност. и т.н. 
Според Инж. Ясен Цветанов(РК София град), става въпрос за пълно размиване 
на отговорности между строител и проектант. Инж. Ясен Цветанов (РК София 
град), предлага всеки да поема своите отговорности. Предложението на Инж. 
Цветанов е, КИИП в кратки срокове и твърдо да подготви и изпрати своето ста-
новище по исканите промени на ЗУТ.  
 
-Инж. Стефан Петров (РК София град) изказа своето виждане за вида и качест-
вото на проектите – в част Електрическа, 
 
-Инж. Илиян Симов (РК София град) – изказа своето становище за „пълния ин-
женеринг“ прилаган в България, при който строителя направлява и контролира 
процеса проектиране, като напълно отпада тежестта и проектантския опит на 
проектантите участващи в екипа, а техническите им решения се взимат единст-
вено в синхрон с вижданията на строителя. Има някои основни причини за мно-
го от лошите проекти и реализирани строежи – 1.Изцяло липса или лошо Зада-
ние за проектиране. И 2.Работа на Инженеринг – 100%. И 3.Обикновено Инвес-



  2020 г. 

титорите не знаят и не са подготви за това, което биха искали да получат като 
готов продукт – нито от техническа гледна точка нито от страна на предвари-
телно бюджетиране, което да гарантира рамките на проекта и техническите 
решения. В Министерства, Области, Общини и други ведомства, които в пове-
чето случай финансират някои от проектите, нямат необходимия потенциал от 
специалисти, които да изготвят необходимите точни и технически обосновани 
Задания за проектиране. А това е изключително важно, когато се прави търг да 
е част от документацията. Считам, че при изготвяне на Технически Задания, 
трябва да се търсят компетентни специалисти, които да го изготвят – срещу 
съответното финансово възнаграждение. 
 
-Инж. Лилия Аладжем (РК София град) – сподели своя опит от проекта за Лар-
гото в София, в който по време на реализация са направени промени в част 
Електрическа, които предварително не са съгласувани и одобрени от проектан-
та Инж. Аладжем, което от своя страна е довело до негативни последствия. 
 
-Инж. Мария Попова (РК София град) – Сподели своето виждане, че инжене-
ринг може да се прилага след изготвяне и одобряване на Идеен проект с раз-
ширен обхват, в който да се формулират и определят всички технически пара-
метри и изисквания по съоръжения и системи, което да гарантира, че спечели-
лия търга за изпълнение, при своя „Ре-инженеринг“ ще запази качеството, и 
няма да поевтини резултата – готовия обект. 
 
-Инж. Любомир Грънчаров (РК София град) – Изказа своето мнение, че проек-
тантите спазвайки ЗКАИИП, трябва да имат договори за всеки свой проект. 
 
Изказванията бяха прекратени, поради приключване работата на Комисията по 
предложенията и избора. Думата бе дадена на председателя на Комисията –  
Инж. Румен Иванов (РК Варна), за да обяви резултатите. 
-От 65 делегати по списък на КИИП, присъствали и гласували 45. Гласуването е 
проведено тайно и след направеното преброяване на гласовете резултата е: 
Решение: 
-За председател на НПС ЕАСТ е избран Инж. Красимир Велинов (РК София 
град)  с 25 гласа „за“, срещу Инж. Николай Бърдарски (РК Плевен) с 20 гласа 
„за“. 
-За член на КС на КИИП е избран да бъде предложен Инж. Лилия Аладжем (РК 
София град) с 33 гласа „за“ срещу Инж. Иван Каралеев (РК София град) с 12 
гласа „за“.  
-За член на КДП, е избран да бъде предложен Инж. Елка Милева (РК Пловдив) 
с 25 гласа „за“, срещу Инж. Илиян Симов (РК София град) с 20гласа „за“. 
 
Резултатите от изборите, бяха обобщени в изготвения Протокол в два екземп-
ляра, като единия се предава на административното ръководство на КИИП. 
Ново избрания председател на НПС ЕАСТ Инж. Красимир Велинов (РК София 
град), предложи за избор на свои заместник председатели Инж. Любомир Грън-
чаров  (РК София град), Инж. Мария Попова (РК София град), Инж. Марин 
Младенов (РК Пловдив), Инж. Слави Дренски (РК София град), Инж. Румен 
Иванов (РК Варна), Инж. Лилия Аладжем (РК София град), Инж. Николай Бър-
дарски (РК Плевен). Предложението бе гласувано от всички присъстващи в за-
лата със „за“. 
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По точка разни: 
-Инж. Ясен Цветанов (РК София град), изказа благодарност за активната рабо-
та на досегашния председател на НПС ЕАСТ Инж. Мария Попова, в Камарата и 
в НПС ЕАСТ през целия мандат от 2016 до 2020г. 
-Инж. Мария Попова (РК София град), искрено благодари и обърна внимание 
на някои важни задачи, които трябва да продължат своето развитие и последо-
вателно решаване, като: 

• Актуализиране и допълване на някои точки от “Методиката за определя-
не на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски ус-
луги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното 
проектиране”, като частта Автоматика - класическата част за КИП и А, та-
ка и надстройка BMS и SCADA, частта осветление тунели,  и други след 
като се получи обратна информация от проектантите в част Електричес-
ка по РК, за необходимостта от допълване и корекции. 

• В следващите години в процеса на хармонизиране с поставените условия 
на „Зелената сделка“, е необходимо на база познания и практика да се 
отстояват и успешно защитават интересите на НПС ЕАСТ, и нейните 
членове, като преки участници в създаването на енергийно ефективни 
сгради с близко до нулево потребление на енергия, възобновяеми източ-
ници на енергия и други. Необходима е много работа, за допълнително 
квалифициране на Инженер-Проектантите в НПС ЕАСТ, както и за пови-
шаване изискванията към МОН и ВУЗ и завършващите магистратура, 
желаещи да работят в регулираната професия Инженер – Проектант. 

• Необходимо е да се формулират параметри и изисквания за повишаване 
взискателността при получаване на ППП, както и да се поставят годишни 
изисквания за повишаване квалификацията на всеки Инженер-Проектант, 
обвързани с получаването на годишните Удостоверения.   

 
Общото Отчетно-Изборно събрание на НПС ЕАСТ на КИИП, бе закрито от Инж. 
Мария Попова (РК София град),с пожелания да се видим отново през 2021 го-
дина – здрави и работещи - Инженер-Проектанти. 
 
 
Протоколирал……………..  Председател на НПС ЕАСТ …………. 
/Инж. Красимира Попова/     /Инж. Мария Попова/ 
  
 


