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Със създаването на „ Клуба на младите инженери в инвестиционното проектиране и
приятели” и неговата страница във фейсбук през януари 2017г., се предостави лесна и
удобна възможност за комуникация между колегите, които са активни фейсбук
потребители, като към февруари 2020г. страницата има над 1130 последователи. На нея
ежедневно се получават съобщения с въпроси и сигнали от наши колеги, на които се
стремим своевременно да отговаряме и оказваме съдействие. По този начин всички млади
проектанти и приятели имат възможност да се обединят и да се отразява тяхното мнение.
Това позволява непрекъснато да се поддържа връзка между всички участници в
инвестиционното проектиране.
От ръководството на „Клуба на младите инженери в инвестиционното проектиране и
приятели” бе поета инициативата, за провеждане на лекции във висшите и средни
технически училища , които обучават бъдещи наши колеги. На тези лекции се предостави
възможност на студенти и ученици да се запознаят с дейността на Камарата и условията и
реда за получаване на правоспособност и перспективата за работа, както и в директна
дискусия да задават своите въпроси. Лекции бяха проведени във ВСУ „ Любен
Каравелов”, УАСГ, СГСАГ „Христо Ботев” и др. Организирани бяха и срещи с всички
гимназии в гр. Кюстендил със съдействието на Центъра за Кариерно Ориентиране.
През годините имахме възможността да вземаме активно участие в Управителния
съвет на КИИП, както и в редица работни групи. В края на 2018г. се пое инициативата за
създаване на Стратегия за развитие на КИИП, чрез сформиране на работна група, от която
станахме част. През 2019г. се организираха многобройни дискусии в Клуба и инициирахме
работна среща за събиране на предложения, от възможно най-голям брой колеги. След
проведената среща на 03.10.2019г. бе изготвено резюме, което заедно с постъпилите
предложения бе изпратено до всички Регионални колегии. Обратна връзка тогава
получихме единствено от четири регионални колегии – РК Видин, РК Ловеч, РК Враца и
РК София-град , като в нито едно от тях, не бяха включени допълнителни предложения, а
единствено под една или друга форма и обхват, изразяваха общото мнение на съответната
Регионална колегията относно поетата инициатива и направените предложения. Ясно се
очерта явно неразбиране на инициативата и в по-голямата част негативно мнение, което
ние тълкуваме, като неразбиране и може би липса на желание за активна работа в посока изпълнение на заложените цели и задачи в ЗКАИИП и Устава. Именно поради тези
причини, при представянето ни пред УС обърнахме внимание на това, какво точно
представлява Стратегия за развитие и как събраните от нас предложения от РК по никакъв
начин, не могат да бъдат наречени стратегия. Също така обърнахме внимание на
присъстващите, че през 2018г. бе сформирана работна група за изготвяне на Стратегия за

развитие на КИИП и тази работна група не е заседавала нито веднъж. За пореден път не
срещаме разбиране, даже напротив явна съпротива за жалост в лицето на най-голямата
регионална колегия и не само.
Изказваме дълбокото си съмнение, че това е общото мнение на всички членове на
регионалните колегии и смятаме, че направените предложения са обсъждани с не повече
от 1% от членовете, което категорично не може да бъде представителна извадка. Това ни
мотивира допълнително да работим още по-усърдно за постигане на промяна и да даваме
широка гласност на всички резултати, които постигаме. Считаме, че във високо
технологичните времена, в които живеем е недопустимо КИИП да няма желание за
развитие, а за да има успешно развитие безспорно е необходима Стратегия и план за
постигането на тези цели.
През 2018г. със съдействието на Председателя на УС инж. Каралеев и Омбудсмана
на Р. България, проведохме срещи с Министерство на Икономиката и успяхме да убедим
Министерството да бъдат добавени допустими кандидати с КИД М71.12 „Инженерни
дейности и технически консултации“, а не само M71.11 „Архитектурни дейности“ по
процедурата за „Насърчаване на предприемачеството.
Инициативата по, която работим към момента е чрез Централното координационно
звено към МС, да постигнем КИИП и колегите инженери да бъдат добавени и предвидени,
като допустими кандидати и директни бенефициенти за европейско финансиране през
новия програмен период 2021-2027г.
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