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Позволете ми да приветствам всички присъстващи на редовното отчетно-

изборно събрание на Национална Професионала секция „Геодезия и Приложна 

Геодезия”. 

Преди да започна с доклада бих искал да Ви помоля да почетем с едноминутно 

мълчание паметта на доц. Д-р инж. Руска Димитрова - един от основателите на КИИП. 

Представител в УС на КИИП в първите два мандата на Национална Професионална 

Секция „Геодезия и приложна геодезия”. Участник в колектива за създаване на 

методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното 

проектиране. Уважаван експерт и енергичен радетел за издигане авторитета на 

геодезическата  професия. 

 
 

Днес ще отчетем постигнатото и успехите си през изминалата година, ще 

коментираме нашите  слабости  и  ще  си  поставим  целите  за  подобравяне  на  нашата  

работа.  През изминалата   година,   като   председател   на   НПС   „ГПГ“   съм   се   стремял   

да   издигна авторитета на  инженера-геодезист  в областта на проектирането и съм се 

водил да направя всичко необходимо за повишаване на авторитета на КИИП в 

обществото. 

 

 



Настоящият Отчетен период се отнася за периода април 2019 г. – септември 

2020  г. от мандат 2016 – 2020 г., избрано от Общото през 2016 г. Ръководството на 

секцията е в следния състав: 

Председател : инж. Николай Главинчев 

Зам. Председатели: инж. Бела Белчева и член инж. Петър Димов 

 

Ще  се  опитам  да  Ви  запозная  с  извършената  работа  през  изтеклия перод,  

ще направим равносметка на дейността си, че коментираме как да подобрим работа си  

и ще си поставим целите за  нашата бъдеща работа. 

 

 

В началото на доклада предлагам на Вашето внимание справка за редовно 

отчетените членове на секция „Геодезия и Приложна Геодезия”  към 31.12.2019 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО  ЧЛЕНОВЕ НА КИИП 

СЕКЦИЯ ГПГ ПО РК КЪМ 31.12.2019Г. 

  РК ГПГ ОБЩО 

1 Благоевград 41 303 

2 Бургас 69 739 

3 Варна 86 805 

4 В.Търново 41 254 

5 Видин 9 76 

6 Враца 15 118 

7 Габрово 17 126 

8 Добрич 21 138 

9 Кюстендил 22 116 

10 Кърджали 12 171 

11 Ловеч 21 122 

12 Монтана 12 98 

13 Пазарджик 35 258 

14 Перник 20 129 



15 Плевен 21 220 

16 Пловдив 126 1081 

17 Разград 14 105 

18 Русе 24 254 

19 Силистра 8 100 

20 Сливен 29 163 

21 Смолян 23 185 

22 Ст.Загора 73 477 

23 София град 493 5300 

24 София област 45 341 

25 Търговище 5 65 

26 Хасково 32 290 

27 Шумен 36 181 

28 Ямбол 19 152 

 Общ брой 1369 12367 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО  НА 

ОПРАВОМОЩЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КИИП ПО СЕКЦИИ В 

ПЕРИОДА 01.01.2020 - 01.09.2020Г. 

Правоспособност Секция ГПГ 

ППП 41 

ОПП 51 

 

 

Основни  принципи  за  работата  на  ръководството  на  секция  „Геодезия  и  

Приложна Геодезия” продължават да са: 

•   Заздравяване на структурата и повишаване авторитета на секцията; 

•   Издигане на ролята и значимостта на професията в обществото; 

•   Продължаване на досегашната линия за запазване целостта на секцията; 

•   Отстояване на идеите и решенията пред УС и в публичното пространство. 

 



Главните цели в политиката на ръководството на секцията са и отстояване на 

основните принципи при осъществяване на процеса на инвестиционното проектиране, 

при което съществено   е   издигането   и   утвърждаването   на   ролята   на   проектанта   

по   част „Геодезическа“ в обществото, без да се допуска монополизъм или 

неравнопоставеност между членовете на Камарата. 

 

 

Участие на членове на секцията в ръководни органи на КИИП. 

 

През  2019 - 2020 г.  бяха  проведени  11 редовни присъствени  заседания  на  

Управителния  съвет, четири откоито неприсъствени. Шест от присъствените се 

проведоха в гр. София и едно в гр. Велико Търново. Председателят на  НПС „ГПГ” участва 

във всички заседания на УС.  През  отчетния  период  бяха  обсъждани  в  УС  въпроси  

свързани  със структурата   и   организационния   живот   на   КИИП.   Разисквани   бяха   

законови   и подзаконови нормативни документи свързано с ЗКАИИП, ЗУТ, ЗОП, ЗВО и 

др. 

Главният  акцент  на  работата  беше  промяната  на  Устава  на  КИИП  и  

„Наредба  №  4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”.   По време 

на обсъждането на Наредба 4 , както Ви е известно  възникна остър  конфликт   между   

секция   ГПГ и   ТСТС,   относно техническата компетентност по частите на проекта.  На 

този етап предложенията за изменение на Наредба 4 са оставени без движение. 

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 и други: 

 Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;  

 Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

 Закона за устройството и застрояването на Столичната община; 

 Проект за Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния 

риск на Република България;  

 Проект за Стратегия занамаляване риска от облъчване от радон;  



 Проект за Национален план за действия за намаляване риска от 

облъчване от радон 2018-2028;  

 Наредба № РД-02-20-8/2013 за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи; 

 Наредба №7/2004 за енергийна ефективност на сгради; Наредба № Е-

РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите; 

 Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, касаещи 

остъкления, окачени фасади и вентилируеми фасади; 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали; 

 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“ 

 

Протоколите с решенията от заседанията на УС се публикуват редовно на 

страницата на КИИП. 

 

В Комисията по регистрите към КИИП секцията се представлява от инж. Иван 

Деянов и инж. Н. Главинчев. Комисията е провела осем редовни заседания и две 

неприсъствени заседания. 

Работата  на  комисията  се  основава  на  действащите  нормативни  документи:  

Закон  за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Устав 

на КИИП, Наредба  № 3 за регистрационната  дейност в КИИП и Наредба № 2 за  

проектантската правоспособност (ПП) на инженерите. 

Комисията по регистрите е провела 8 редовни заседания през 2019г. и две 

неприсъствени заседания. На свое редовно заседание, на 18.02.2020г., 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 от КР, беше утвърден с решение на УС на 28 Февруари 2020г. 



Редовните заседания на КР се провеждат 9 дни преди заседанията на Управителния 

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

Април, м. Август и м. Декември не са провеждани заседания на КР, за м. Септември и 

Октомври е проведено едно общо заседание на КР. Общата продължителност на 

заседанията е 32 часа, с присъствен лист на членовете на Комисията. 

 

И през 2018 г.  година продължи практика документите за всяко заседание на 

Комисията, да  бъдат  изпращани  по  точно  определен  график,  одобрен  от  УС  на  

КИИП  заедно  с годишния график за провеждане на заседанията на Комисиите към 

КИИП. Съгласно този график,   всички  заявленията   за   проектантска   правоспособност   

регионални   колегии трябва да са получени в ЦО на КИИП най-късно 9 работни дни 

преди датата на ЦКР. Това облекчава осезателно работата за членовете на КР. 

 

Всички особени случаи се разглеждат допълнително от председателя на КР и 

съгласуват с юридическия консултант на КИИП преди всеки УС. Предложенията на КР се 

докладват на Управителния съвет от Председателя на КР. 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 

 

Като  член  на  Контролния  съвет  участва  инж.  Маргарита  Тончева,  а  в  

Комисията  по дисциплинарно производство – инж. Валери Кунчев. 

 

В Комисията  за  изготвяне  на  приложения към Методиката за определяне  

размера на възнаграждението за проектантски услуги в устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране, участва инж. Николай Главинчев. През 2019 г. 

Комисията не е заседавала, поради липса на постъпили предложения 

 

В Експертна  комисия  за  признаване  на  професионалните  квалификации 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. Един чужд гражданин от 



Германия, с призната професионална квалификация през 2015г., е вписан служебно в 

регистъра на КИИП за ППП за втори конкретен обект. 

 

В комисията по нормативни актове 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. 

 

В   Бюджетната   комисия   и   разпореждане   с   недвижимите   имоти,   в   

Комисията   по нормативни   актове   и   в   Комисията   по   международна   дейност,   

секция   ГПГ   няма представителност. 

 

Ръководството на НПС застават на ясно определени позиции, като открояват 

водещата роля  на  проектантите  в  инвестиционния  процес  и  защищават  обществения  

интерес. Проведоха се множество срещи, дискусии и обсъждания с представители на 

МРРБ, с АК, с  Комисиите  в  НС,  като  се  обхванаха  въпросите  от  отнасящи  се  до  

ЗКИР,  ЗУТ,  ЗОП  до Наредба №4. 

 

Представители   на   секция   „ГПГ”   участват   в   експертните   съвети   по   

устройство   на територията. 

 

Ръководството на НПС, изготви писма и становища в защита правата на колегите 

пред общинските администрации и други обществени органи. Изготвени бяха писма и 

до КЗК и МРРБ във връзка с техни запитвания. 

 

 

Връзка с сродни професионални организации 

Ръководството на секцията полага усилия за сътрудничество с  Комисиите в НС, 

АГКК и с другите сродни професионални организации – КИГ, НТС – СГЗБ, АГФ. Стана 

традиция Геодезическия факултет при УАСГ да канят представители на секцията при 

защити на   дипломни работи . 

 

 



През  изминалата  отчетна  година  браншовите  организации  в  областта  на  

геодезията продължават да поддържат добър  диалог  по  проблемите  в  бранша.  

Подготвиха  се  становища  по предложените   изменения   в   ЗКИР.    

 

И през изтеклата година се забелязва снижаване качеството на проектите. Това 

важи за всички части на инвестиционния проект. Причините за това са няколко, като на 

първо място трябва да поставим стремежа за ниско възнаграждение. На второ място 

поставям и  недостатъчната  подготовката  на  младите  специалисти.  Фирмите  за  

изготвяне  на доклад за съответствие подхождат формално при изготвяне на доклада. 

На трето място ще отбележа изработване на проекти не отговарящи по обем и 

съдържание. Всичко това вреди на инвестиционния процес и създава трудности по 

време на строителството. Това създава  негативно  отношение  към  професионалната  

гилдия  и  е  редно  членовете  на секцията да се съобразяват с добрата практика. 
 

 
 
 
 

Това ми е последен мандат като Председател на НПС и затова оставям новото 

ръководство да определи основни цели в работата на секция ГПГ през новия мандат, 

като се надявам да продължи с приемственост и успее успешно да изпълни поставените 

задачи. 

 
Благодаря за вниманието и пожелавам здраве и професионални успехи! 
 
 
 

Председател на НПС ГПГ: 
Инж. Н. Главинчев 

 
 
 
София 22.09.2020 г. 


