
 
 
 

 

 
 
 
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

 
1164 София, бул. “Христо Смирненски” N1; тел: 02/969 20 73;  
Факс 02/969 20 70;   www.kiip.bg; e-mail: kiip@mail.bg;  

  
 

 

 

Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното 
проектиране /КИИП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 

 
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС 

на тема: 
 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, 
СЪГЛАСНО НАРЕДБА № РД-02-20-6/19.12.2016 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРОЕЖИТЕ, 
ДВ бр.1, 03.01.2017 г., в сила от 04.04.2017 г. 

 
23 януари 2019 г. от 13:00 – 17:15 часа 

София, бул. „Драган Цанков“ № 2 , ет.4 (сградата на УАСГ), 
Централен офис на КИИП, Заседателна зала 

 
ЛЕКТОРИ: 
д-р инж. Иван Каралеев – председател на УС на КИИП 
инж. Румен Иванов – заместник-председател на РК Варна 
 

ПРОГРАМА 
 
13.00 – 13.30 - Регистрация 
 
13.30 – 13.50 - Класификация на строежите по физическа сигурност 
 
13.50 – 14.10 - Основни технически изисквания за проектиране и влагане на  

елементи за физическа защита на строежите: 
- огради и съоръжения; 
- врати, прозорци, капаци, решетки и защитно остъкляване; 
- заключващи устройства и хранилища за ценности. 

 
14.10 – 14.30 - Технически изисквания към охранителното и евакуационно 

осветление: 
- основни изисквания; 
- осветеност и разположение на осветителите; 
- видове осветители и евакуационни тела. 
 

14.30 – 14.50  - Технически изисквания към алармените системи: 
- понятие за защитена зона и оценка на риска 



- сградни инсталации и видове датчици 
- периметрова охрана и видове датчици 

 
14.50 – 15.20 - Кафе пауза 
 
15.20 – 15.40 - Пожароизвестителни системи: 

 - основни изисквания 
 - технически параметри на датчици 
 - начини на изпълнение 

 
15.40 – 16.00 - Електрически кабели – препоръки при полагането им в някои  

зони с повишен риск 
 
16.00 – 16.45 - Дискусия 
 
16.45 – 17.15 – Връчване на сертификати за преминат обучителен курс 
 
 
ТАКСА УЧАСТИЕ : 24 лв. с ДДС , платима по: 
 
Банкова сметка КИИП – Централно управление 
IBAN: BG52UNCR75271000059510 
BIC: UNCRBGSF 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
филиал Лозенец 
 
За да заявите своето участие, изпратете най-късно до 18.01.2019 г. трите си 
имена, датата и наименованието на курса и сканирано копие от платежното 
нареждане в ЦУ на КИИП на 
е-mail: e_stavreva@kiip.bg 
 
Лице за контакт: Евгения Ставрева - GSM 0896 686 135 


