
1 

 

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 
София 1164, бул. “Христо Смирненски” N1; тел.02-9692073;  
тел/факс: 02-969 20 70; www.kiip.bg; e-mail: kiip@mail.bg 

 

         ПРОЕКТ 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за работата на Управителния съвет на КИИП 

през 2019г.  

 

от инж. Иван Каралеев – Председател на УС 

приет на заседание на УС на КИИП на 04.08.2020 г. 

 

 

Уважаеми делегати на Общото събрание на КИИП, 

Уважаеми колеги, 

Уважаеми гости, 

 

Приветствам всички делегати и гости, присъстващи на Редовното общо отчетно-

изборно събрание на КИИП. Убеден съм, че ще проявим висока отговорност и делово 

отношение при взимането на решения, които ще очертаят главните насоки в следващия 

четиригодишен период в живота на Камарата. Същевременно е необходимо да изберем 

лидери с високи морални качества, утвърдени професионалисти, познаващи 

нормативните документи и проблемите на гилдията. Избраните в ръководните органи 

на Камарата трябва да са пряко свързани с отстояването на високите изисквания и 

спазващи високите морални норми на Професионалния кодекс на инженера-проектант, 

да не защитават само личните си амбиции и да не са нарушавали ЗКАИИП и Устава на 

КИИП. Тези ръководители трябва да имат ясна визия за бъдещото развитие и 

утвърждаването на КИИП, като организация, обединяваща знаещи и можещи, реално 

практикуващи проектанти. Да не забравяме, че само с нашите общи усилия можем да 

постигнем целите, към които се стремим – високо качествени и отговарящи на 

съвременните норми проекти, удовлетворяващи обществения интерес. В чл. 3.1. от 

професионалния кодекс на инженера – проектант е записано, че „Колегиалността е 

основно правило в отношенията между инженер – проектантите“. Нека това да е мотото 

на днешното Общо отчетно-изборно събрание на КИИП. 

На 26 март тази година отбелязахме 135-тата годишнина от основаването на първото 

техническо дружество в България. През настоящата година ще отбележим и 17-тата 

годишнина на Камарата на инженерите, с което навлизаме в зрелостта, затова нека 

установените традиции и принципи, които спазваме да се пренесат и в бъдеще – 
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утвърждаване и издигане на ролята на КИИП в обществото като фактор, определящ 

насоките в развитието на проектното дело у нас. Само единни и обединени, с общи 

усилия и визия за утвърждаване ролята на проектантите в обществото, ще сме в 

състояние да реализираме набелязаните цели.  

Ще се спра на някои статистически данни, които са свързани и биха обусловили нашето 

развитие в бъдеще. Данните на Националния статистически институт (НСИ) от 

наблюдението на бизнес тенденциите, в строителството бележат заплашителен 

недостиг на работна сила и са достигнали – 50,2%. За съжаление това е тенденция за 

всички отрасли на нашия обществен живот. Тук е необходимо да се отбележи, че за 

много стратегически специалности от областта на техниката студентите във Висшите 

училища са единици. Примери в това отношение има много – в УАСГ такива са 

следните специалности: хидротехническо строителство, хидромелиоративно 

строителство, в ТУ - ядрена енергетика и много други. Всичко това, свързано и с 

демографската криза, където коефициентът на естествен прираст на 1000 души е 

отрицателен /-6,5/, води до множество проблеми за цялото общество и бъдещото 

развитие на нашата хубава страна. Това определено поставя и един много остър 

проблем за недостиг на професионални кадри във всички области на строителния 

сектор. Едновременно с това трябва да се отбележи и следният факт  - непрекъснато се 

увеличава броят на издаваните от Камарата на инженерите удостоверения за работа 

извън страната на проектанти, предимно наши млади колеги, които намират работа 

основно в страните от Европейския съюз. В тази връзка е необходимо да се отбележи и 

другият не маловажен факт, отнасящ се до значително по-високото заплащане на 

проектантския труд извън страната ни.   

Много важен акцент в дейността на Камарата е вече неотложната необходимост от 

въвеждане на съвременните дигитални технологии в процеса на проектирането. Това 

трябва да се свърже и с провеждането на ясна политика от страна на държавата.  

Същевременно се предложи определянето на основни стратегически цели, чието 

прилагане трябва да се осъществи своевременно. Тук е необходимо да се отбележи, че 

направените опити в това отношение от Централното ръководство на КИИП не 

доведоха до приемането на единна стратегия и набелязване на конкретни цели, които 

да постигнем в обозримо бъдеще – хоризонт 2018 - 2020 год. Основните цели, 

предложени от ЦР, бяха свързани с издигане престижа на инженера-проектант и 

активизиране на младежкото участие, укрепване на единството на организацията и 

отстраняване на дисбаланса в Камарата, осигуряване на непрекъсната професионална 

подготовка на членовете и осигуряване на достойно заплащане. Бяха посочени 

начините за постигане на тези цели – участие на представители на КИИП в работни 

групи към държавните органи, засилване връзките със сродни организации в страната и 

чужбина, включване на изявени наши проектанти в дискусии по медиите, отразяващи 

актуални въпроси в строителния бранш, активно участие на нашите млади членове в 

дейностите на Камарата, правилно разпределение на финансовите постъпления и 

целево финансиране на мероприятия, в т.ч. и общодостъпни обучения за всички 

членове на Камарата, без да се поставят каквито и да е условия към тях. 

Главните проблеми, които Камарата на инженерите решаваше през изтеклия четири 

годишен период, бяха свързани с промените в нормативните актове, както на 

вътрешната нормативна уредба, така и за основни нормативни актове, отнасящи се за 

целия строителен сектор.  

Примери за това са направените и приети предложения за промени в Устава на КИИП, 

изготвяне на множество нови наредби, правилници и инструкции, а именно: 
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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;  

 ИД на Инструкция за реда за избор и участие на представителите на КИИП в ЕСУТ 

и други.  

Също така бяха изготвени множество становища за основни нормативни актове, 

касаещи строителения сектор. Бяха изготвени и представени пред държавните органи 

множество писма, становища и бележки. Тук е необходимо да се подчертае 

изключителното съдействие на адвокат Албена Драганова във всички обсъждания на 

нормативните актове и активно участие с мнения, препоръки и предложения. 

Резултатът от това са качествени, административно и правно обосновани предложения, 

които ползват цялата професионална гилдия.  

Основните усилия на Централното ръководство бяха насочени към решаване на 

проблемите на членовете на Камарата – чрез утвърждаване водещата роля на 

проектанта, непосредствен и изключително важен участник в строителния процес, и 

същевременно издигане имиджа на Камарата, като център, защитаващ обществения 

интерес. Необходимо е да се отбележи ролята на мнозина наши колеги, които ясно 

показаха основните проблеми в целия сектор на строителството – инж. Д. Куманов, 

инж. Св. Николчева, проф. Д. Даков, инж. Е. Бойчев, доц. М. Андреев, инж. Я. 

Цветанов, инж. П. Радев, инж. Г. Кордов и много други наши колеги. Членовете на 

КИИП са най-високо подготвените, образовани, съзнателни и отговорни специалисти у 

нас, които с огромния си опит и знания могат комплексно да решават всякакъв вид 

технически проблеми в инвестиционния процес. Голямият авторитет на проектантите в 

обществото е изграден на база на всекидневното решаване на изключително сложните 

задачи, възникващи в ежедневната практика. Почти всички задачи, които поставя 

всекидневието, са свързани с повече от една инженерно-техническа специалност. Това 

изисква постоянна подготовка и преподготовка, следене на новостите, което се прави 

от всеки активен проектант. Специално внимание беше обърнато от Централното 

ръководство на нашия най-ценен капитал – младите ни колеги. Беше създаден „Клуб на 
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младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели”, които разкриха своя 

страница във Фейсбук още през януари 2017 г. Това предостави лесна и удобна 

възможност за комуникация между колегите, които са активни Фейсбук потребители, 

като към февруари 2020 г. страницата има над 1130 последователи. На нея ежедневно 

се получават съобщения с въпроси и сигнали от наши колеги, на които своевременно се 

отговаря и се оказва съдействие. По този начин всички млади проектанти и приятели 

имат възможност да се обединят и да изразяват своето мнение. Това позволява 

непрекъснато да се поддържа връзка между всички участници в инвестиционното 

проектиране. С изключително активното участие на ръководителите на „Клуба на 

младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели”, инж. Делева и инж. 

Атанасов, 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. Още при създаването на Клуба, Централно управление предложи и УС 

гласува решение, двамата съпредседатели да участват в заседанията на Управителния 

съвет на КИИП без право на глас. Същевременно те участват активно и в редица 

работни групи. В края на 2018 г. се пое инициативата за създаване на Стратегия за 

развитие на КИИП чрез сформиране на работна група, от която и младите колеги 

станаха част. През 2019 г. бяха органицирани многобройни дискусии в Клуба и беше 

проведена работна среща за събиране и обсъждане на предложения от възможно най-

голям брой колеги. След проведената на 03.10.2019 г. среща бе изготвено резюме, което 

заедно с постъпилите предложения бе изпратено до всички Регионални колегии. 

Обратна връзка се получи 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. За жалост се очерта известно неразбиране на 

тази инициатива. Дълбоко се съмняваме, че това е общото мнение на всички членове на 

регионалните колегии и смятаме, че направените предложения са обсъждани от много 

малка група членове на РК, което категорично не може да бъде представителна извадка. 

Това мотивира допълнително да се работи още по-усърдно за постигане на промяна и 

да се дава широка гласност на всички резултати, които постигаме. Считаме, че във 

високотехнологичните времена, в които живеем, КИИП трябва да има желание за 

развитие, а за да има успешно развитие, безспорно е необходима Стратегия и план за 

постигането на тези цели.  

През 2018 г. със съдействието на Председателя на УС инж. Каралеев, инж. Атанасов, 

инж. Делева и помощта на Омбудсмана на РБългария бяха проведении успешни срещи 

с Министерство на икономиката. В резултат на това Министерството направи корекция 

за допустими кандидати с КИД М71.12 да са „Инженерни дейности и технически 

консултации“, а не само M71.11 „Архитектурни дейности“ по процедурата за 

„Насърчаване на предприемачеството. В момента инициативата, по която работи 

„Клуба на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели” 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. 

Бих искал да направя кратка ретроспекция на по-значимите мероприятия, 

характеризиращи дейността на Камарата през изминалия четиригодишен период, 
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по дати. Една част от тези мероприятия се отразяват на изцяло обновения сайт на 

Централно управление на КИИП. За изготвянето на нов съвременен сайт на 

Камарата особена роля изиграха Ръководителите на ЦУ, както и инж. Маргарита 

Станоева. По-долу са посочени хронологично тези мероприятия: 

1. Продължи работата по приемането и актуализирането на вътрешните 

нормативни документи на КИИП: 

- 2016 г. беше приета Инструкция за реда за избор и участие на представителите 

на КИИП в ЕСУТ. 

- 2017 г. беше създаден нов сайт на ЦУ на КИИП и бяха приети следните 

документи: Временна инструкция за работа на ЦКТК и РКТК при вписване в 

регистрите на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти в КИИП; Инструкция за управление на активите на КИИП и 

извършване на ремонтни дейности в имотите на КИИП; Методика за ИД Методиката 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. 27 от 31.03.2017 г.; ИД Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел I; 

- 2018 г. баха приети: ИД Устава на КИИП; ИД Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП - Раздел IІ; Правилник за 

провеждане на неприсъствени заседания на УС, комисии и работни групи в КИИП; 

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 ИД Методиката 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.  

Беше издадена Методика за определяне на размера на възнагражденията за 

предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в 

инвестиционното проектиране, с включени всички направени промени. Това стана  с 

изключителното съдействие на РК София-град, в тираж от 1030 бр. РК Пловдив 

направи издание в тираж от 1000 бр. книжки с Методиката. 

ЦР изготви ясни указания до РК и НПС, във връзка с постъпващи сигнали за 

неправомерно задържане на лични печати от работодателски фирми, което е нарушение 

на ЗКАИИП 

Ръководството, след като се запозна със зачестилите случаи в страната, в които 

проектанти изготвят части на инвестиционните проекти, неотговарящи на тяхната 

компетентност, изпрати до Общинските администрации становище, което  изясняваше 

правопособностите на проектантите. 

В процедурата за институционална акредитация на Европейския политехнически 

институт участва инж. Николай Главинчев. 

В междуведомствената група за актуализация на Наредба №2/2001г. за сигнализация на 

пътищата с пътна маркировка, Наредба №РД 02 20 10/2012, и съпътстващите наредби 

за сигнализация и регулиране на движението активно участва инж. Надежда 

Парлъкова. 

Със съдействието на председателя на НПС „ВС“ инж. Б. Балчев и на инж. Илияна 

Съйкова беше изготвено становище относно изграждането и пожарната безопасност на 

открити работни площадки в големи едноетажни сгради над 10000 кв.м. изпратено до 

МРРБ. 
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Ръководството, със съдействието на председателя на НПС „ВС“ инж. Балчо Балчев, 

изготви становище за ПП по част „Хидрология“ и „Хидроложки проучвания“ за АД 

„Пътстройинженеринг“. 

Изключително важно беше изготвеното от ЦР становище относно Закона за опазване на 

околната среда, засягащ Закона за водите – замяна на санитарно-охранителните зони на 

водоизточниците с пояси на водовземните съоръжения. КИИП реагира много остро, 

тъй като предложените изменения биха довели до изключителна опасност за хората от 

възможно замърсяване на водата. Съдействие за това оказаха инж. Б. Балчев, инж. 

Д.Куманов и инж. Н.Нейков. Становището на КИИП беше изпратено до съответните 

комисии в НС и до МОСВ.  

С помощта на активни членове на Камарата относно „Разработване на практически 

приложим подход за опазване на водите, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване“ ЦР след анализ изготви и предостави на МОСВ обобщени 

предложения, в основата на които стои разбирането ни, че водата е национално 

богатство. 

- 2019 г. бяха приети ИД Устава на КИИП; Инструкция за финансовата 

организация на КИИП; Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки 

проучвания в инвестиционното проектиране; 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; Вътрешни правила за 

контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма; Проект на 

Процедура за регистрация на договорите в инвестиционното проектиране; ИД 

Инструкция за реда за избор и участие на представителите на КИИП в ЕСУТ. 

2. Не е прекъсвала съвместната работа с държавните институции: Бяха проведени 

множество срещи, дискусии и обсъждания с представители на МРРБ, с Комисиите в 

НС, с ДНСК, в които бяха обхванати въпросите за изменения и допълнения на ЗУТ; 

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 за 

намаляване 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“.  

Утвърдиха се връзките на КИИП с основните държавни институции в Р България 

и другите сродни организации в страната и чужбина. Целта беше да се издигне ролята 

на КИИП, като основна организация в инвестиционното проектиране и устройственото 

планиране. Представители на КИИП взеха участие в комисиите и изготвяне на 

становища за НС, МРРБ, МОСВ, МОН, Общинска администрация, Висшите училища и 

други институции и субекти, вкл. и браншовите организации при обсъждания, свързани 



7 

 

с нормативните актове в областта на инвестиционното проектиране и устройственото 

планиране. 

ЦР определи като изключително важна задача в своята дейност представянето на 

Камарата пред всички парламентарни групи в НС, председателя на НС, 

президентството и другите държавни органи. В изпълнение на тази задача се проведоха 

срещи с парламентарната група на БСП и предварителна среща с представители на 

ДПС. Тези срещи продължиха с парламентарната група на ГЕРБ и председателя на НС. 

На тези срещи бяха очертани основните проблеми на системно ниво, свързани с 

нормативната база в сектор строителство и отговорността на КИИП пред обществото. 

3. На 11-12 октомври 2018 г. на тържествения УС, проведен в гр. Русе, 

отбелязахме 15-годишния  юбилей от създаването на КИИП. По този случай бяха 

удостоени с почетни грамоти членовете на КИИП, допринесли за учредяването и 

развитието на Камарата. 

4. На 11.09.2018 г. КИИП, с представители: Централното ръководство, инж. 

Димитър Куманов, инж. Методи Андреев, инж. Светлана Николчева, инж. Антони 

Чипев, инж. Иван Каралеев и с участието на арх. Георги Бакалов, даде първата си 

пресконференция в БТА на тема „Нормативната уредба в инвестиционния процес и 

отговорността на участниците в него“.  

5. Продължиха срещите с фирми, презентиращи продуктите си и иновативни 

технологии. Например: презентации на фирма Flowair, /Полша/; BricsCAD – 

европейската алтернатива на AutoCAD; Винербергер и Тондах България – иновативни 

керамични решения; Креация ЕООД - резервоари и пречиствателни станции; Старт 

Консулт ЕООД - геотехнически софтуер GEO5 2017; Midea – продукти, иновации и 

средства за проектиране; Данфос България - нови продукти и решения в сферата на 

отоплителните инсталации и много други. 

6. Продължи активното провеждане на обучителни курсове и семинари в ЦО и по 

регионални колегии. Например: БАИС - Ръководство за ЕЕ обновяване на ограждащите 

конструкции на сгради; Авторско право и авторски надзор на проектанта и Актуални 

въпроси във връзка с приложението на ЗУТ и ЗУЗСО – лектор адв. Емилия 

Александрова; Почти нулевоенергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите 

конструкции на съществуващи и нови сгради; Основни изисквания при проектиране, 

съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа 

сигурност на строежите – лектори: д-р инж. Иван Каралеев – Председател на УС на 

КИИП и инж. Румен Иванов – Зам.-председател на РК Варна; Основни проблеми при 

проектирането на изкопи и насипи с цел подобряване на тяхното качество; СИКА 

България ЕООД - Светът на хидроизолационните системи; Новости при проектирането 

на електрозахранване и електрообзавеждане; МАПЕИ България -  Хидроизолиране на 

подземни части на конструкции; ТРОКС  Австрия - Противопожарни клапи на TROX- 

нови приложения и начини на монтаж; BricsIAD – европейска алтернатива на 

AutoCAD; Кабелкомерс ООД - Новости при проектирането на електрозахранване и 

електрообзавеждане и т.н. 

7. От 06.03. до 09.03.2019 г. КИИП се включи с информационен щанд в 

Международното изложение за енергийно ефективно, екологично и функционално 

строителство в рамките на Архитектурно - строителна седмица 2019, проведено в 

комплекс Интер Експо Център, София. 

8. Продължава издателската дейност на Камарата. С решение на УС от 31.01.2019 

г. се прие предложение за преиздаването от ЦУ на „ІІІ-то преработено и допълнено 

издание на Ръководство по стоманобетон. Еврококод 2“, автор инж. Васил Кърджиев; с 
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решение на УС от 18.10.2019 г. се прие издаването на книгата „Помагало за 

проектиране на електрически инсталации“, автор инж. Лилия Аладжем., финансирано 

от Централно управление, РК София-град, РК Пловдив, РК Варна, РК Бургас и РК 

Стара Загора; ЦУ финансира отпечатване на изнесените доклади на проведената 

Национална научно-приложна конференция „Актуални проблеми на хидрогеологията в 

България“ през 2019г. в отделен брой на списание „Инженерна геология и 

хидрогеология”. 

9. Активно беше участието на КИИП в:  

- организираната на 27.06.2017 г. Кръгла маса „Възможности за намаляване на 

административната тежест в строително-инвестиционния процес” съвместно с 

Камарата на строителите в България (КСБ) и Камарата на архитектите в България 

(КАБ);  

- проведената на 07.03.2019 г., в рамките на Архитектурно-строителната седмица 

в Интер Експо Център, София, Кръгла маса по проблемите на ЗУТ с участието на 

народни представители, МРРБ, ДНСК, КАБ, КИИП, юристи, главни архитекти, 

архитекти и проектанти;  

- Кръгла маса на тема "Контрол върху качеството в строителството - европейски и 

национални изисквания, стандарти и добри практики", организатори Научно-

техническият съюз по строителство в България и Федерацията на научно-техническите 

съюзи, 2019 г.;  

- Кръгла маса на тема: "Управление и безопасна експлоатация на язовирите в Р 

България", организатори УАСГ и Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор, 2019 г. 

10. През изминалия период КИИП беше съорганизатор и участник в редица 

международни форуми: III-та Национална Конференция на Вило България, 2016 г.; IX 

Международна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", 

2016 г.; XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ, 2017г. – гр. Созопол; 

Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2017 г., 2018 

г., 2019г.; VII Балканска конференция по осветление "BALKAN - LIGHT '2018" - 

Енергийно-ефективно, екологично и ергономично осветление, Минногеоложки 

университет “Св. Иван Рилски”- гр. София; Международна Конференция "Иновации в 

сферата на технологиите и методите за превенция от корозия", 28-29 юни 2018 г., гр. 

Пловдив; Х Международна Научна Конференция "Е-управление и Е-комуникации", 

2018, гр. Созопол; ХI Международна Научна Конференция "Е-управление и Е-

комуникации", 2019, гр. Созопол; Конференция и бизнес срещи с германски фирми 

„Енергийна ефективност в индустрията“ 24 - 26 октомври 2017 г.; IX Национална 

конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, организирана 

от УАСГ и т.н. 

11. През 2016 г. Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) 

изрази своята съпричастност към пострадалите в с. Хитрино и предложи помощта си 

при  преодоляване и възстановяване на щетите, което се изрази в: оценяване на щетите 

от бедствието; изготвяне на експертизи за укрепване на повредени сгради; оказано 

беше съдействие при изготвяне на проекти за нови сгради. Съдействие оказа РК на 

КИИП гр. Шумен. 

12. ЦУ подпомогна финансово провеждането на Втори Национален Семинар - 

конференция "Добрата практика в Проектирането по част Електрическа“, 2016 г. в гр. 

Хасково; Трети Национален Семинар - конференция "Добрата практика в 
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Проектирането по част Електрическа, 2017 в гр. Бургас; Четвърти Национален 

Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ в град Варна, 2018г.; Национална научно-

приложна конференция МДГЕ, 2019 г. в гр. Трявна; Национален Семинар на НПС 

„Технологии“, 2019 г., гр. Силистра и др. 

13. С решение на УС от 28.06.2018 г. ЦУ на КИИП спонсорира издаването на 

учебника „Канализационни мрежи и съоръжения”, автор проф. дтн инж. Румен Арсов.  

14. През м. април 2019 г. в гр. София беше проведена редовната пролетна сесия на 

Инженерната инициатива за регионално сътрудничество (ИИРС), в която членуват 

камари от страните в Балкански регион - България, Македония, Словения, Сърбия, 

Хърватска и Черна гора. 

15. През м. ноември 2019 г. КИИП беше домакин на Редовното годишно заседание 

на УС на Европейския съюз на инженерните камари (ЕСЕС). 

16. Много ефективна е връзката на КИИП с „Градът Медиа Груп“. Участвахме 

активно в следните конференции: „Инвестиции и строителство на офис сгради“, 

Building innovation forum - 28.09.2018 и Urban Development Forum – 23.10.2018г. 

Ежегодно е участието на Председателя на УС на КИИП като член на журито в 

Национален конкурс „Сграда на годината“, организатор „Градът Медия Груп“.   

17. Ежегодно е участието на представител на КИИП в състава на Централната 

комисия на традиционния конкурс „Златен медал и диплом“ в рамките на 

Международния технически панаир в гр. Пловдив. 

18. Наши представители активно участват в Техническите комитети на БИС. 

19. През периода беше закупен нов офис на Регионална колегия Хасково-2017-

2018г. 

20. Беше гласуван безлихвен заем от ЦУ в размер на 20000 лв. на РК КИИП 

Силистра - за закупуване на офис. 

21. ЦР на Камарата положи изключителни усилия за обезпечаване и продължаване 

на договора за наем с УАСГ на помещенията в Университета. За целта участвахме в 

търг и успяхме със съответните усилия да договорим успешно оставането  на ЦО и 

офиса на РК София – област в досега заеманите  помещения. Това позволи осигуряване 

на нормалната работа на всички органи и комисии в КИИП, включително 

безпроблемното продължаване на работата на УС. 

Всичко, посочено по-горе, е свързано с изключително същественото участие на целия 

колектив от експерти в ЦО на КИИП: инж. М. Цветкова, инж. М. Станоева, маг. С. 

Божашка, инж. Б. Михайлова и техническия сътрудник Е. Ставрева.  

Много важна страна в дейността на Централното ръководство е поддържане на вече 

установеното сътрудничество с Камарата на Република Северна Македония, както и 

успешно продължаване на дейността с Инженерна инициатива за регионално 

сътрудничество (ИИРС). В момента КИИП предложи за обсъждане в ИИРС 

Декларация за съвместна дейност между участничките в тази инженерна инициатива. В 

края на миналата година УС на Европейския Съвет на Инженерните Камари /ЕСЕС/ 

проведе среща в гр. София, което е признание за авторитета на нашата организация в 

Европейски план. Установиха се нови връзки с Висшите училища и сродните 

организации, включително и с Международната инженерна академия (МИА). По-долу 

са посочени рамковите договори и меморандуми, сключени през четири годишния 

мандат от 2016 год. до настоящия момент: 
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- РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО от 08.09.2016 г. с УАСГ 

- РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО от 06.03.2018 г. с Варненски 

свободен университет „Черноризец Храбър“ 

- РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО от 02.07.2018 г. със  Сдружение 

на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата (САПЗАПА) 

- РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО от 11.12.2018 г. с ВСУ „Любен 

Каравелов“ 

- РАМКОВ ДОГОВОР от 10.01.2019 г. с Международна инженерна академия, – в 

резултат на това беше номиниран наш представител за премията на името на 

Гришманов И.А. 

- МЕМОРАНДУМ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО от 13.08.2019 г. със 

САБ. 

Бяха изготвени изключително много становища и предложения, свързани с 

нормативните актове в областта на проектирането и строителството. Също така бяха 

направени препоръки до държавните институции, отнасящи се до други проблеми. 

Много съществена помощ, при подготовката на тези материали, оказаха 

ръководителите на КИИП, подпомогнати изключително активно от председателите на 

НПС. Това също спомогна  за утвърждаване на ролята на Камарата като професионална 

организация. Така се очерта тенденцията, че КИИП става забележим фактор, с който 

държавните органи започват да се съобразяват. Отново трябва да се подчертае ролята 

на служителите в ЦО на КИИП, които оформят и подготвят всички тези материали. 

Част от становищата и предложенията са посочени отделно по-долу и се отнасят за 

целия четиригодишен мандат на ЦУ, като е спазена хронологичната последователност: 

2016 г. 

КИИП-ЦУ-100/12.04.2016 – ДНСК – становище относно Задължението за изработване 

на част ОВК в инвестиционните проекти, чието одобрение е основание за 

издаване на Разрешение за строителство, регламентирано с изменение на 

Наредба №15/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос 

и разпределение на топлинна енергия 

КИИП-ЦУ-101/12.04.2016 – Областните и общински администрации - относно  

Задължението за изработване на част ОВК в инвестиционните проекти, чието 

одобрение е основание за издаване на Разрешение за строителство, 

регламентирано с изменение на Наредба №15/2005 г. за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 

съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия 

КИИП-ЦУ-105/20.04.2016 – министър-председател на РБ/ МОН – за необходимостта от  

специалисти за повишаване качеството на обучението им в техническите висши 

учебни заведения 

КИИП-ЦУ-111/27.04.2016 – МРРБ – становище относно указания по прилагането на 

            чл.162, ал.7 и ал. 8 от ЗУТ 

КИИП-ЦУ-118/18.05.2016 – МРРБ – относно подготовката и реализацията на  

            Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни  

            сгради  

КИИП-ЦУ-121/01.06.2016 – МОН/ Комисия за взаимодействието с неправителствените  

организации и жалбите на гражданите към НС – относно Наредба за единните 

държавни изисквания за придобиване на висше образование на ОКС 

„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в 
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инвестиционното проектиране“ и Наредба за единните държавни изисквания за 

придобиване на висше образование на ОКС „магистър“ по специалности от 

регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ 

КИИП-ЦУ-153/22.06.2016 – МОН – дирекция „Висше образование“ - относно Наредба 

           за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование на ОКС  

           „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в  

           инвестиционното проектиране“ и Наредба за единните държавни изисквания за   

           придобиване на висше образование на ОКС „магистър“ по специалности от  

           регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ 

КИИП-ЦУ-154/24.06.2016 – МРРБ – становище по Проект за Постановление на МС за  

приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за възлагане на 

рециклирани строителни материали 

КИИП-ЦУ-165/04.07.2016 – Президент на РБ/ Министър-председател на РБ/ 

            Председател на 43-то НС/ Комисия по регионална политика към НС / Комисия 

            по правни въпроси към НС -  становище относно ЗИД на Закона за адвокатурата  

КИИП-ЦУ-167/04.07.2016 – МРРБ – дирекция „Технически правила и норми“ –  

предложение от проф. Малчев относно изменения в нормативните документи с  

цел подобряване дейностите по паспортизация на съществуващия сграден фонд 

КИИП-ЦУ-171/07.07.2016 – МОН – становище относно „Извършване от ЕК на 

            сравнителна оценка на изискванията, свързани с достъпа до упражняване на 

            професии в държавите членки“ 

КИИП-ЦУ-174/12.07.2016 – МОН -дирекция „Висше образование“ – предложения на 

             КИИП относно Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на 

             висше образование на ОКС „бакалавър“ по специалности от регулираната  

             професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и Наредба за единните 

             държавни изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „магистър“ 

             по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното  

             проектиране“ 

КИИП-ЦУ-183/26.07.2016 – МРРБ – дирекция „Технически правила и норми“ –  

             решение на НПС ЕАСТ относно Проект за ИД на Наредба № 1/27.05.2010 г. за  

             проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско  

             напрежение в сгради от специалността „Геодезия“ към Геодезически факултет 

             към УАСГ  

КИИП-ЦУ-214/15.08.2016 – МОСВ – становище от НПС ВС относно Проект за ИД на  

             Наредба за ползването на повърхностните води КИИП-ЦУ-221/19.08.2016 –  

             Министерство на културата – предложения във връзка с Проект за ИД на Закона  

             за културното наследство 

КИИП-ЦУ-232/14.09.2016 – ГДПБЗН-МВР –техническо становище от НПС ВС относно 

             Предложение за изменение на чл.208 от Наредба № Iз –1971 за строително- 

             технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 

КИИП-ЦУ-236/30.09.2016 – Председател на НС Комисия по регионална политика към  

             НС /Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите  

             на гражданите към НС/ МРРБ – Предложение на КИИП за ЗИД на ЗКАИИП 

КИИП-ЦУ-237/03.10.2016 – МРРБ – становище по ЗИД на Закона за адвокатурата  

КИИП-ЦУ-242/13.10.2016 – МОН – коментари по Проект на Постановление на МС за  

приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на 

висше образование на ОКС „бакалавър“ по специалности от регулираната 

професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и Наредба за единните 

държавни изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „магистър“ 

по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране“ 

КИИП-ЦУ-243/14.10.2016 – МРРБ – предложение на КИИП за ИД към ЗУТ  
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КИИП-ЦУ-249/17.10.2016 – МРРБ – за предложенията на КИИП за ЗИД на ЗУТ 

КИИП-ЦУ-258/19.10.2016 – МРРБ/ Министър -председател на РБ/ Комисия по 

             регионална политика към НС – възразяваме  срещу Проект на ЗИД на ЗУТ 

КИИП-ЦУ-266/26.10.2016 – Председател на НС – становище по Проект на ЗЕСМФИ,  

             внесен в НС – сигнатура 602-01-36, траспониращ Директива 20148/61/ЕС от  

            15.05.2014 г.  

КИИП-ЦУ-268/27.10.2016 – МРРБ – становище на НПС „ЕАСТ“ относно Проект на  

             Наредба №1/27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на ел.  

             уредби за ниско напрежение  в сгради – проект за изменение и допълнение 

КИИП-ЦУ-270/01.11.2016 – МОСВ – становище относно Проект за Постановление на  

             МС за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за  

             влагане на рециклирани строителни отпадъци  

КИИП-ЦУ- 271/01.11.2016 -МРРБ – предложение на Проект за промяна на Наредба №2 

             за планиране и проектиране комуникационно-транспортни системи за 

             урбанизираните територии 

КИИП-ЦУ-292/12.12.2016 – САБ - Становище на КИИП относно Съвет на браншовите  

организации 

КИИП-ЦУ-294/14.12.2016 – Министерство на културата/ МРРБ – относно съгласуване 

            на проекти с НИНКН съгласно ЗКН и ЗУТ  

2017 г. 

КИИП-ЦУ-012/16.01.2017 – ХМУ – Писмо за подкрепа на Център за компетентност  

            „Иновативни компоненти за ресурсна ефективност и  системи“ 

КИИП-ЦУ-019/27.01.2017 – МРРБ – становище относно промяна на нормативната база 

            в областта на Транспортното строителство и транспортните съоръжения КИИП-

ЦУ- КИИП-ЦУ 027/01.02.2017 – Областните и общински администрации – за изготвяне 

            на част Енергийна ефективност в Инвестиционните проекти  

КИИП-ЦУ-033/13.02.2017 – „Градски транспорт“ ЕАД-Варна – по повод  тълкуване на  

правото за упражняване на авторски надзор по част „Електрическа на строеж“ 

КИИП-ЦУ-034/15.02.2017 -  МРРБ – становище  за състоянието на сектора  

„Геодезия, приложна геодезия“ и кадастралните дейности в  България 

КИИП-ЦУ-042/01.03.2017  - МОН – становище относно подготовката на инженери от  

            висшите училища, при които ОКС „магистър“ значително се различава от ОКС  

„бакалавър“ 

КИИП-ЦУ-043/01.03.2017  - МОСВ/ МЗХ/ МРРБ – за състояние и развитие на  

Хидроенергетиката в Р България  

КИИП-ЦУ-045/02.03.2017 – МРРБ –за неправомерни искания за документи в някои 

            общини при участие в обществени поръчки 

КИИП-ЦУ-051/06.03.2017 – МРРБ – становище относно Проект за промяна на Наредба 

            № 1 за проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища  

КИИП-ЦУ-052/06.03.2017 – МРРБ – становище относно Проект за промяна на Наредба 

            № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на  

урбанизираните територии 

КИИП-ЦУ-056/09.03.2017 – КЗК / МРРБ– относно обществена поръчка с изключително  

кратък срок за изпълнение 

КИИП-ЦУ-069/22.03.2017 – МРРБ – становище относно целесъобразността за промяна 

            на Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на  

канализационни системи  

КИИП-ЦУ-109/04.05.2017 – кмет общ. Плевен – за неправомерни решения на общ.  

            Плевен за възлагане на обществена поръчка  

КИИП-ЦУ-111/09.05.2017 – МРРБ -  предложения за актуализиране и допълване на 
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            Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и  експлоатация на 

канализационни системи  

КИИП-ЦУ-134/23.05.2017 – инж. Божидар Кибаров – становище по Проект на НИД на  

Наредба № 3/18.09.2007г . за технически правила и нормативи за контрол и 

приемане на електромонтажните работи  

КИИП-ЦУ-141/30.05.2017 – МЗ – становище по Проект за Стратегия за намаляване  

            риска от облъчване от радон и Проект на Национален план за действие за  

            намаляване риска от   облъчване от радон 2018-2028 г.  

КИИП-ЦУ-158/14.06.2017 – МРРБ – становище относно изготвяне на изменение и  

допълнение на  Наредба № 4/2001 за обхвата и съдържанието на ИП 

КИИП-ЦУ-165/27.06.2017 -  МРРБ – решения и предложения на Работната група към 

            КИИП след проведени обсъждания в КИИП за промяна на Наредба № 4/2001г. 

            за обхвата и съдържанието на ИП 

КИИП-ЦУ-175/06.07.2017 – МРРБ – потвърждаваме решенията на КИИП и напомняме,  

            че КИИП не приема включване на Приложение №1 към Наредба  № 4/2001 г. за  

            обхвата и съдържанието на ИП 

КИИП-ЦУ-179/12.07.2017  - МРРБ – предложения за промени в глава X, XII и V  към 

            Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвест. проекти  

КИИП-ЦУ-181/12.07.2017 – кмет на район „Южен“ – становище за спазването от  

            Общинската администрация на  Закона за авторското право и сродните му  права  

КИИП-ЦУ-183/14.07.2017 – МРРБ / ДНСК – за определение за „Комплексен обект“ –  

            към Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на ИП 

КИИП-ЦУ-187/19.07.2017 – арх. Здравков -СО – становище на КИИП по ЗУЗСО 

КИИП-ЦУ-188/19.07.2017 – МРРБ – становище и предложения по „Наредба №7/2004  

            за ЕЕ на сгради“ и  „Методически указания на Национална програма за ЕЕ“ 

КИИП-ЦУ-192/24.07.2017 – Предложение до Президента на Р. България – информация  

            за церемония по връчване на Златни инженерски пръстени от КОАОИ на десетте  

            най- добри  дипломирани  инженери в Македония 

КИИП-ЦУ-207/03.08.2017 – Областни и общински админстирации /НСОРБ – във 

            връзка с добра практика за изготвяне на експертно становище от ТЕС  (част  

            „Конструктивна“) 

КИИП-ЦУ-209/03.08.2017 – МОН – становище по Проект на Постановление за ИД на  

нормативни актове на Министерския съвет (Наредбата за  държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „бакалавър“ по 

специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране“ и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на ОКС „магистър“ по специалности от регулираната професия 

„Инженер в инвестиционното проектиране“) 

КИИП-ЦУ-219/21.08.2017 – МРРБ – мотивирани предложения за изменения и 

            допълнения към публикуваните в сайта за Обществени консултации „Мотиви и  

            Проект на НИД на Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на  

            инвестиционните  проекти 

КИИП-ЦУ-223/31.08.2017 – МРРБ – коментари по приложенията на Проект на 

            Стратегия за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2020 и Проект на 

            Национален план за действие за намаляване риска от облъчване  от радон 2018-

2022.  

КИИП-ЦУ-224/01.09.2017 -  КЕВР – информация по постъпили в КИИП въпроси,  

            свързани с таксите за присъединяване към електроразпределителната мрежа от  

ЕРД  

КИИП-ЦУ-234/19.09.2017 – „ЕВН България  Електроразпределение“ ЕАД – за 

            проблеми, свързани с оправомощаването на инженери за регулираната професия  

            проектант в КИИП 



14 

 

КИИП-ЦУ-236/20.09.2017 – „ТОТЕМА“ ЕООД – Топлоенергетически технологии и 

            машини –за съответствието между раздели Т-12 и Т-III към секция 

            „Технологии“ към КИИП 

КИИП-ЦУ-251/11.10.2017 – Областните и общински администрации – за зачестили 

            случаи на инвестиционни проекти без част „Инженерна геология“ 

КИИП-ЦУ-257/17.10.2017 -  Комисия по транспорт информационни технологии и  

съобщения към НС – становище по Проект на Закон за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.  

КИИП-ЦУ-258/18.10.2017 – Дирекция „Европейски фондове за  

            конкурентноспособност“ – Предложение за допълнение към BG16RFOP002- 

            2.00..“Насърчаване на предприемачеството“ 

КИИП-ЦУ-260/18.10.2017 – Корабостроителен факултет на ТУ-Варна – становище 

            относно учебния план на ТУ -Варна за специалност „Топлотехника –  ВЕИ“ 

КИИП-ЦУ-267/24.10.2017-  Омбудсмана на Р България - предложение за допълнение  

             към  BG16RFOP002-2.00..“Насърчаване на предприемачеството“ 

КИИП-ЦУ-272/07.11.2017 – МОН– за изискванията към пътищата за  

  противопожарни цели  

КИИП-ЦУ-276/10.11.2017 – Комисия по регионална политика, благоустройство и  

            местно самоуправление към НС – становище  по Проекта за ЗИД на ЗУЗСО 

КИИП-ЦУ-283/14.11.2017 – Агенция за устойчиво енергийно развитие към МЕ –  

            становище по Предложения за ИД на  Наредба Е-Р-Д-04-2/22.01.2016 г. за 

            обследване за ЕЕ, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на  

            сгради  

КИИП-ЦУ-284/14.11.2017 – МРРБ – становище по Методическите указания към  

            Национална програма „Изпълнение на обновяване за енергийна  ефективност“ 

КИИП-ЦУ-287/16.11.2017 – МОН – попълване базата данни  с регулираните професии,  

поддържана от Европейската комисия  

КИИП-ЦУ-288/16.11.2017 -  Комисия по регионална политика, благоустройство и  

            Местно самоуправление към НС – допълнително становище  по Проекта за ЗИД 

            на ЗУЗСО от РК  на КИИП - София-град  

КИИП-ЦУ-291/21.11.2017 – Участниците в публичното обсъждане на идеен проект на     

„Стратегия за развитие на енергетиката в България с хоризонт 2030 година“ – 

обръщение  и  становище  

КИИП-ЦУ-296/27.11.2017 – Областните и общински администрации и ДНСК  – за  

             изменения   и допълнения,  направени в НИД на Наредба №7/2004г. за ЕЕ на  

             сгради  

КИИП-ЦУ-308/11.12.2017 – РГ към ГД „Пожарна безопасност и защита на  

            населението“- МВР - становище по Промени в Наредба № Iз-1971 /2009г. за  

            строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

            пожар, касаещи остъкления, окачени фасади и вентилируеми фасади  

КИИП-ЦУ-309/12.12.2017 – МРРБ – становище за разработването на ОУП на общините  

в част комуникационно-транспортни системи  

КИИП-ЦУ-312/14.12.2017 – „Аджибадем Сити Клиник“ ЕАД – становище по Проект за 

            ИД на ЗУЗСО  

КИИП-ЦУ-317/21.12.2017 – МРРБ – за опазване на защитени видове при изпълнение на  

Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради   

2018 г. 

КИИП-ЦУ-004/04.01.2018 – Комисията по регионална политика и благоустройство към  

             НС – относно внасянето на предложенията на КИИП за промяна в ЗКАИИП 

КИИП-ЦУ-019/12.01.2018  - БАИИК – относно упражняване на дейността ТК по част  

„Конструктивна“ на инвестиционните проекти 
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КИИП-ЦУ-040/19.01.2018 – НСОРБ – относно зачестили случаи, в които проектанти  

проектират части на инвест. проекти, неотговарящи на тяхната  компетентност  

КИИП-ЦУ-045/22.01.2018 – МРРБ – относно изготвяне на експертни становища от  

действащия ТЕС в КИИП 

КИИП-ЦУ-047/23.01.2018  - ШУ/ МГУ/ ВТУ/ ВСУ – относно подготовката на  

            инженерите, кандидати за ОПП по част  Геодезическа на инвест. проекти 

КИИП-ЦУ-070/07.02.2018 – МРРБ – становище относно Проект за НИД на Наредба № 

            РД-02-20-8 /2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

            канализационни системи 

КИИП-ЦУ-077/12.02.2018 – МРРБ – предложение на КИИП по Проект на НИЗД на  

Наредба 4/2001 г. за ОСИП – Приложение към чл. 4 ал.2 

КИИП-ЦУ-083/12.02.2018 – ТУ/УХТ/УАСГ- относно подготовката на инженерите,   

кандидати за ОПП по част Енергийна ефективност на инвест. проекти 

КИИП-ЦУ-104/13.03.2018 – МРРБ – „Проект“ на КИИП за ЗИДЗКАИИП + МОТИВИ 

КИИП-ЦУ-111/22.03.2018  - МРРБ – становище по Проект на „Методика за анализ,  

            оценка и картографиране на сеизмичния риск на Р България“ 

КИИП-ЦУ-127/13.04.2018 – ГРАДЪТ Медиа Груп – становище относно налагане на  

стандарти за степен на завършеност на многофамилни жилищни сгради – ново 

строителство  

КИИП-ЦУ-148/25.04.2018 – МРРБ – относно Националната програма за Енергийна  

ефективност на многофамилните жилищни сгради 

КИИП-ЦУ-160/14.05.2018 – МРРБ – въпроси, поставени от КИИП относно РГ за  

            намаляване на административната тежест в областта на проектирането и 

            строителството 

КИИП-ЦУ-172/22.05.2018 – МРРБ  - КИИП заявява готовност да окаже съдействие за  

подпомагане процеса на изготвяне на ЗИД на ЗКАИИП 

КИИП-ЦУ-184/11.06.2018 – МРРБ /общ. Ямбол/ БАИИК – относно постъпила  

            информация за драстични нарушения при изпълнение на основен  

            ремонт/реконструкция на ЦДГ и ДЯ в гр. Ямбол  

КИИП-ЦУ-218/10.07.2018 – МРРБ – предложения на КИИП по публикувания повторно  

на 06.06.2018 г. Проект на Наредба за ИД на Наредба 4/2001 г. за обхвата и  

съдържанието на ИП  

КИИП-ЦУ-219/10.07.2018 – МРРБ – предложения на КИИП за промяна в ЗУТ +  

            приложение 

КИИП-ЦУ-221/11.07.2018 – Агенция по обществени поръчки /МРРБ – относно сигнал 

            на КАБ за ОП в общ. Сливница 

КИИП-ЦУ-243/03.08.2018 – АОП /КЗК– относно занижени стойности на проектантски  

услуги в тръжна документация 

КИИП-ЦУ-273/30.08.2018 – МРРБ – МРРБ да отдели средства за навременно изготвяне  

            на обследвания на важни обекти (мостови съоръжения) 

КИИП-ЦУ-283/14.09.2018 – Международна инженерна академия, Москва – номинация  

            за премията на името на Гришманов И.А. 

КИИП-ЦУ-296/28.09.2018 – МОСВ – предложение на КИИП относно водите за  

            питейно-битово водоснабдяване  

КИИП-ЦУ-300/03.10.2018 – община Хасково – относно удостоверенията за ПП по част 

ПБ 

 КИИП-ЦУ-311/19.10.2018 – МОСВ – относно разработването на инструкции,  

            препоръки и насоки за начините и средствата за почистване на речните корита и  

            отводнителни канали 

КИИП-ЦУ-313/23.10.2018 – Комисия по регионална политика към НС – относно  

            тълкуване на чл.7 от ЗКАИИП 

КИИП-ЦУ-320/07.11.2018 – МРРБ – становище на КИИП/САБ/ УАСГ относно Обща 
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            визия за новото законодателство в областта на проектирането и строителството 

КИИП-ЦУ-321/08.11.2018 – МРРБ – относно качеството на строежите, т.нар. „пълен  

            инженеринг“, становището на КИИП/УАСГ/САБ и искаме ясна позиция на  

            МРРБ за реформи в инвестиционния процес „Строителство“ 

КИИП-ЦУ-325/12.11.2018 – МТИТС/МРРБ – във връзка с постъпило запитване от НПС  

„ЕАСТ“ относно проблеми, свързани с различните практики и нееднозначно  

прилагане от общ. Администрации и ДНСК на разпоредбите на ЗУТ и ЗЕСМФИ 

КИИП-ЦУ-339/-27.11.2018 – ДНСК – въпроси, поставени от инж. Н. Парлъкова –  

председател на НПС ТСТС 

КИИП-ЦУ-352/13.12.2018 – Президент на РБ – становище на КИИП /САБ/ УАСГ  

            относно Обща визия за новото законодателство в областта на проектирането и  

            строителството 

КИИП-ЦУ-353/13.12.2018 – Министър-председател на РБ – становище на КИИП/САБ/ 

             УАСГ относно Обща визия за новото законодателство в областта на  

             проектирането и строителството 

КИИП-ЦУ-354/13.12.2018 –Председател на НС – становище на КИИП/САБ/УАСГ  

             относно Обща визия за новото законодателство в областта на проектирането и  

             строителството 

КИИП-ЦУ-355/13.12.2018 – НСОРБ – становище на КИИП/САБ/УАСГ относно Обща  

             визия за новото законодателство в областта на проектирането и строителството 

КИИП-ЦУ-361/20.12.2018 – МРРБ – относно искане за становище по сигнал на секция  

„ЕАСТ“, представлявана от инж. М. Попова  

2019 г. 

КИИП-ЦУ-002/07.01.2019 – МРРБ – заключителното становище на КИИП, изготвено в  

рамките на компетентността на КИИП, по Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти 

КИИП-ЦУ-004/07.01.2019 – МОН – относно магистърските програми на висшите  

            училища, несъответстващи на наименованието на специалностите 

КИИП-ЦУ-005/08.01.2019 – ГДПБЗН на МВР – становище по поставени въпроси  

            относно „инженер – пожарна безопасност“ 

КИИП-ЦУ-018/18.01.2019 – ОП “Софпроект-ОГП“ /ДНСК/ КАБ/САБ/КСБ/УАСГ/ВСУ 

            – виждането на КИИП във връзка с Форума за изменение на ОУП на СО 

КИИП-ЦУ-030/29.01.2019 - Президент на РБ – КИИП заяви желание да предоставим  

            подкрепа и експертиза в Съвета за стратегическо развитие на България, който  

            Президентът посочи, че ще създаде 

КИИП-ЦУ-036/30.01.2019 – КЗК – относно искане за становище по казуса „Енергийна  

ефективност“  

КИИП-ЦУ-091/19.03.2019 – Омбудсмана на Р България – относно казуса на Ралица 

            Ставрева – Панчева и приложения 

КИИП-ЦУ-094/20.03.2019 – ТУ Варна – становище от инж. М. Попова, НПС„ЕАСТ“,  

            относно съответствие на учебни планове  

КИИП-ЦУ-095/20.03.2019 – МОСВ – относно състоянието на реките в региона на 

            Босилеград и последиците от дейността на мините и ВЕЦ-овете в региона във  

            връзка с доклад  на Сдружение „Балканка“ 

КИИП-ЦУ-096/20.03.2019 – МОН – относно процедура за нарушение № 2018/2284 - за  

взаимно признаване на професионални квалификации (по писмо от 

Европейската комисия) 

КИИП-ЦУ-117/16.04.2019 – Председател на НС – във връзка със ЗИД на Закона за  

            кадастъра и имотния регистър № 902-01-11 , внесен от МС, изпращаме 

            информация за възникнали проблеми, свързани с възможни нарушения на 

            изискванията на ЗУТ 
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КИИП-ЦУ-118/18.04.2019 – МРРБ - относно необходимостта от публикуване и  

            признаване от компетентните органи в РБ на подробен техн. регламент за 

            проектиране на канализационните системи и отделните съоръжения, какъвто 

            има в развитите Европейски държави и се ползва, като необходимо и неотменно  

            средство към аналогичните им национални норми в тази област  

КИИП-ЦУ-121/19.04.2019 – Областните и Общински администрации  в РБ - изпращаме   

приложено писмо вх. № КИИП-ЦУ-282/18.04.2019 г. на НПС „Технологии“ - за 

изготвяне на технологични проекти не от инженери-технолози 

КИИП-ЦУ-161/04.06.2019 – Министър-председател на РБ/ МРРБ /МОСВ/ Кмет- 

            гр.Пловдив/ Басейнова дирекция Източнобеломорски район Пловдив/ РИОСВ- 

            Пловдив - становище относно Инвестиционно предложение за "Укрепване и  

            социализация на речното корито на р. Марица  в границите на гр. Пловдив  в 

            участъка на пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния  

            край на гр. Пловдив" 

КИИП-ЦУ-162/05.06.2019  - Комисия по регионална политика към НС – становище  

            относно ЗИД на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902- 

            01-8, внесен от МС 

КИИП-ЦУ-169/19.06.2019 – НАГ-СО - виждането на КИИП по отношение дискусията  

            "Визия за София" и поредицата събития " Разговори за града“ 

КИИП-ЦУ-184/08.07.2019 – МРРБ - относно промени в нормативната уредба, свързани  

             с осъществяване на авторски надзор по време на строителството 

КИИП-ЦУ-192/15.07.2019 – МОН – относно Процедура за нарушение № 2018/2380 по  

             чл.258 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

КИИП-ЦУ-195/23.07.2019 – Румен Радев – президент на РБ / МРРБ / МОН–  

             предложение за искане за съдействие при осъществяване на инициатива –  

             връчване на почетни отличия и дипломи на дипломанти, отличили се с високи  

             академични постижения в инженерните специалности 

КИИП-ЦУ-200/29.07.2019 – МРРБ – становище на КИИП относно  постъпил в МРРБ  

             проект на Закон за Камарата на консултантите в инвестиционното проектиране  

             и строителството (на БААИК) 

КИИП-ЦУ-201/29.07.2019 – МРРБ - становище на КИИП относно  Анализ за 

             намаляване на риска при земетресения за панелните многофамилни жилищни  

             сгради в България, изготвен от Световна банка 

КИИП-ЦУ-203/30.07.2019 – Областни и общински администрации - КИИП и КАБ  

             пишат относно ОП с предмет "Избор на изпълнител за извършване на  

             инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална  

             многопрофилна детска болница" 

КИИП-ЦУ-211/07.08.2019 - Областни и общински администрации – относно сигнали,  

             че представители на КИИП не биват канени за участие в ОЕСУТ 

КИИП-ЦУ-213/08.08.2019 - Областни и общински администрации / РДНСК –  

             изпращаме "Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в  

             инвестиционното проектиране" 

КИИП-ЦУ-215/13.08.2019 – МОН - относно Наредба за ДИ към съдържанието на  

             основните документи, издавани от ВУ 

КИИП-ЦУ-217/15.08.2019 – ДНСК - становище по строеж: "Административна сграда  

             (34 етажа) с подземен паркинг"- р. Лозенец 

КИИП-ЦУ-240/02.09.2019 – МОН – относно правилната професионална ориентация на  

студентите 

КИИП-ЦУ-241/03.09.2019 – ДНСК - становище от инж. Николчева относно 34-етажна  

            сграда в кв. Лозенец, София (трябва да отбележим, че инж. С. Николчева 

изготви това становище и се отказа от хонорара в размер на почти 1000 лв.   в 

полза на ЦУ) 
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КИИП-ЦУ-251/13.09.2019 – ДНСК - становището на група от РК София-град относно  

  изготвяне на работен проект за строеж: Реконструкция на язовир "Иваняне - 2" 

КИИП-ЦУ-257/20.09.2019 – МРРБ/ДНСК/НСОРБ/КАБ/ КИГ – относно Нормативни  

основания за компетентността на проектантите, заети при изготвяне на  

устройствени планове по повод писмо изх № 238/16.09.2019 г. на КАБ 

КИИП-ЦУ-273/21.10.2019 – МС/МРРБ/ МТИТС/МОСВ - относно  Консилиум от 

            експерти от КИИП и НТСТ  по Лот 3.2. на АМ "Струма" - препоръка за 

            сформиране на експертен съвет за преразглеждане на проектите 

КИИП-ЦУ-276/24.10.2019 – МС/МРРБ/Комисия по регионална политика към НС – 

становище и предложения относно Проект за ЗИД на ЗУТ 

КИИП-ЦУ-301/20.11.2019 – КАБ - материали относно постъпили в КИИП писма за  

            участие на членове на КИИП в поръчки по ЗОП-инженеринг 

КИИП-ЦУ-306/25.11.2019 – МРРБ – становище на НПС „ТСТС“ по Проект за Наредба  

            за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на  

            елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и  

            съоръженията“ 

КИИП-ЦУ-308/02.12.2019 - Общинските администрации на общ. Разград, Исперих,  

            Кубрат, Лозница, Самуил, Завет, Цар Калоян - до ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ –  

            относно удостоверяване на ПП съгл. чл. 229 и чл. 230 от ЗУТ, във връзка с чл.7,  

             ал.3 и ал.7 от ЗКАИИП за техническа правоспособност съобразно придобита  

            специалност и ОКС 

КИИП-ЦУ-312/05.12.2019  - Кмета на София / Главен архитект на СО - относно  

архитектурния проект на арх. Фуксас - победител  в международния конкурс на 

СО за нова визия на пл. "Св. Неделя" в София 

КИИП-ЦУ-315/06.12.2019 – Министър-председател на РБ/ МРРБ/  

            МТИТС/МОСВ/АПИ/ ДНСК – изпращаме Доклад за допуснати сериозни  

            нарушения в строителната практика, които застрашават живота и здравето на  

            гражданите и екологичното равновесие 

КИИП-ЦУ-316/09.12.2019 - МРРБ/АПИ/Държавна Агенция "Безопасност на  

            движението по пътищата" - сигнал на РК Благоевград относно пътната  

            безопасност в района на Кресненското дефиле 

КИИП-ЦУ-319/11.12.2019 – МЗ – КИИП не подкрепя избраната от МЗ процедура за 

            възлагане на ОП за нова Национална педиатрична болница чрез реконструкция  

            на сграден фонд, построен преди повече от три десетилетия 

КИИП-ЦУ-320/12.12.2019 – МС - относно Наредба за условията и реда за задължително  

застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 

            24.02.2004 год. 

2020 г. 

КИИП-ЦУ-002/10.01.2020 – ГД ПБЗН-МВР – становище от инж. В. Иванов, специалист  

            с ППП по ПБ, във връзка с изтичане крайната дата  на периода на едновременно 

прилагане по чл.17 параграф5, буква „В“ на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.на  

хармонизирания стандарт ЕN 16034&2014,- „Комплекти врати, врати за  

промишлени и търговски сгради и за гаражи и отваряеми прозорци. Старндарт  

за продукт, експлоатационнни характеристики. Характеристики за устойчивост  

на огън и/или управление на дим“ 

КИИП-ЦУ-005/15.01.2020 – МОН - относно процедура за нарушение № 2018/2284 - за  

взаимно признаване на професионални квилафикации (по уведомително писмо 

от Европейската комисия) 

КИИП-ЦУ-016/30.01.2020 – КЗК – становище по преписка № КЗК-988/2019 г.  – 

            относно предложения ЗИД на ЗУТ, касаещи правомощията на ДНСК и  

            Консултантските фирми, които извършват оценка за съответствие на  
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            инвестиционните проекти 

КИИП-ЦУ-017/30.01.2020 – МЗ/МРРБ – становища от проведено в РК на КИИП 

            София-град професионално обсъждане на казуса за ползване на изградената в  

            груб строеж сграда на НИП в двора „Александровска болница“ за нуждите на  

            нова съвременна Многопрофилна педиатрична болница  

КИИП-ЦУ-021/11.02.2020 – МРРБ – Национален експертен съвет за координиране 

             изпълнението на Национален план за сгради с близко до нулево потребление за  

             енергия 2015-2020 – становище от НПС „ЕАСТ“ и НПС „ВС“ (писмо вх.№  

             КИИП-ЦУ-058/13.02.2020г.). 

КИИП-ЦУ-055/25.03.2020 – МС/МРРБ – обръщение към държавните и общинските 

            органи, обществеността, проектантите и проектантските бюра в РБългария 

            относно негативното влияние на въведеното извънредно положение върху 

            икономическото състояние на целия бранш 

КИИП-ЦУ-059/02.04.2020 – Министерство на финансите – становище относно   

            финансовата защита на проектантите, членове на КИИП 

КИИП-ЦУ-060/06.04.2020 – МРРБ – становище на председателя на НПС «ОВКХТТГ» 

             относно монтаж на климатици 

КИИП-ЦУ-061/08.04.2020 – МРРБ – становище на КИИП за приемане на проектната 

             документация в електронен формат  

КИИП-ЦУ-063/09.04.2020 – РДНСК Кърджали – относно проверка на основание  

             чл. 156 от ЗУТ в Община Кирково  

КИИП-ЦУ-065/14.04.2020 – Министерство на труда и социалните грижи/МРРБ – 

             предложения за оказване на помощ на членовете на КИИП  

 

През изминалия период за жалост много остро беше противопоставянето между секции 

„Геодезия“ и „ТСТС“, както и между секции „ЕАСТ“ и „ОВКХТТГ“, по отношение на 

Наредба № 4/2004 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. ЦУ 

положи максимални усилия за отстраняване на тези проблеми. Независимо от това не 

се стигна до приемливо решение между страните. ЦР на КИИП положи всички усилия 

да преодолее това противопоставяне. 

През изтеклата година продължи установената практика за провеждане на срещи с 

ръководството на НС, както и с ръководството на МРРБ, с ръководството на ДНСК, с 

ръководството на Дирекцията за ПБЗН и много други държавни институции. 

Успоредно с това се осъществиха множество участия, отразяващи основни проблеми в 

инвестиционното проектиране, поставени в предавания по основните национални 

телевизии и програмите на БНР. В много от големите всекидневници се дадоха 

интервюта от членове на Камарата. Основната цел на тези изяви е представяне 

дейността на Камарата на инженерите не само в светлината на защита на 

професионалните ни интереси, но и в защита на обществения интерес, отчитайки 

натрупването на все по-остро стоящите проблеми в областта на целия сектор - от 

проектирането през контрола до изпълнението на СМР.  

Ръководството на Камарата поставя главния акцент върху независимостта на отделните 

участници в инвестиционния процес - проектант, строител, строителен контрол по 

време на целия строителен процес, особено при обществените поръчки. Дейностите, 

свързани с проектирането, контрола и строителството, трябва да са независими една от 

друга, както в Конституцията на Р България са независими трите власти – 

законодателна, изпълнителна и съдебна. 

Отново е необходимо да се подчертае съдействието на адв. Албена Драганова в 

работата на УС, КР, ЦКТК, КНА и другите органи и комисии в КИИП. Същевременно 

тя пряко участва при съставяне и анализ на изготвяните нормативни актове за КИИП.  
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Важна роля в дейността на КИИП играе високо професионалното и своевременно 

изготвяне на финансовите документи и отчети от СК „Прециз“, с което се осигурява и 

подпомага работата не само на ЦУ, но и на всички РК и звена в Камара на инженерите. 

І. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КИИП 

През 2019 г., в съответствие с предварително приетия от УС график, бяха проведени 7 

редовни присъствени заседания на УС и едно неприсъствено на 28.06.2019 г. 

Заседанието на 18.10.2019 г. бе проведено в гр. Велико Търново. 

Присъствието на членовете на УС или техни представители в заседанията и това на 

председателите на КС и КДП е представено в таблицата по-долу. 

  

Членове на Управителния съвет 

Присъствие –  

брой заседания от 

общо проведени 7 

Председател на УС, Зам.-председател на КИИП, Гл. секретар на 

КИИП, Председател на РК Благоевград, Председател на РК 

Бургас, Председател на РК Варна, Председател на РК В.Търново, 

Председател на РК Враца, Председател на РК Добрич, 

Председател на РК Кърджали, Председател на РК Ловеч, 

Председател на РК Пловдив, Председател на РК Пазарджик, 

Председател на РК Перник, Председател на РК Плевен, 

Председател на РК Разград, Председател на РК Русе, 

Председател на РК Силистра, Председател на РК Смолян, 

Председател на РК София-град,  Председател на РК София-обл., 

Председател на РК Търговище, Председател на НПС ГПГ, 

Председател на НПС КСС, Председател на НПС ЕАСТ, 

Председател на НПС ТЕХ, Председател на НПС ОВКХТТГ, 

Председател на НПС МДГЕ,  Председател на НПС ТСТС 

7 

Председател на РК Хасково, Председател на РК Ст. Загора, 

Председател на КС, Председател на НПС ВС, Председател на РК 

Габрово, Председател на РК Сливен, Председател на РК Ямбол, 

Председател на РК Шумен 

6 

Председател на РК Монтана,  
5 

Председател на РК Кюстендил 
4 

Председател на РК Видин 
2 

Председател на КДП 
1 

От таблицата е видно, че преобладаващата част от членове на УС участват редовно в 

заседанията. 
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ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ КИИП 

Комисия по регистрите към КИИП (КР) 

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 

   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  

            

  

Със Заповед №КИИП-ЦУ-042/22.03.2017г. на Председателя на УС на КИИП е 

направена промяна в състава на КР, като е допълнена с нов член инж. Янка Петкова – 

секция ЕАСТ. Със Заповед №КИИП-ЦУ-054/13.04.2017г. на Председателя на УС на 

КИИП е направена промяна в състава на КР, като е заменен инж. Пламен Попов – 

секция КСС от инж. Радостина Богданова – секция КСС. Със Заповед №КИИП-ЦУ-

054/13.04.2018г. на Председателя на УС на КИИП е направена промяна в състава на КР, 

като е допълнена с нов член инж. Красимир Георгиев – секция ТСТС. С оглед излизане 

по майчинство на инж. Евгения Кърджиева, секция КСС със Заповед  № КИИП-ЦУ-

028/21.06.2018г. на Председателя на УС на КИИП е направена промяна в състава на КР, 

като е допълнена с нов член инж. Зорница Тодорова, секция КСС  и със  Заповед  № 

КИИП-ЦУ-005/2019г. на Председателя на УС на КИИП е направена промяна в състава 

на КР, като е допълнена с нов член инж. Фантина Рангелова, секция КСС.  През 2019г. 

след изтичане периода на майчинството след м.март2019г. инж. Кърджиева участва  

пълноценно в работата на КР. 
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Състав на Комисията по регистрите след направените промени : 

 

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. Янка Петкова                   – секция ЕАСТ 

        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 

инж. Георги Франгов               – секция МДГЕ 

инж. Нейко Нейков      – секция МДГЕ 

инж. Никола Чушков               – секция МДГЕ 

   инж. Михаил Толев      – секция ОВКХТТГ 

инж. Грета Йорданова     – секция ОВКХТТГ 

   инж. Райна Кожухарова     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Илка Симиджиева     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Асен Попадийски      – секция ТСТС 

инж. Красимир Георгиев     – секция ТСТС 

 

 

В състава на Комисия по регистрите (КР) са включени по двама представители от 

професионални секции (ПС): „ВС”, ”ГПГ”, ”ОВКХТТГ”, ”ТЕХ” и „ТСТС”. Изключение 

правят секция „МДГЕ” и секция „ЕАСТ” – по трима души,  и секция „КСС” - четирима. 

Работата на комисията се основава на действащите нормативни документи : Закон за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране(ЗКАИИП), 

Наредба за  държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист” от 

2006г., както и приетите с постановление № 318  от 24 ноември 2016 г. Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия 

„Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране“,  ЗУТ,  ЗВО,  Наредба за условията и реда за поддържане на списъка на 

регулираните професии в РБ,  Устава на КИИП,  Наредба   №3 за регистрационната 

дейност в КИИП и Наредба №2 за проектантската правоспособност (ПП) на инженерите 

- раздел I. 
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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 както следва 

 

 

Име, Фамилия Общ брой 

заседания 

инж. Антони Чипев 8 

инж. Маргарита Станоева 8 

инж. Балчо Балчев 8 

инж. Зорница Петрова 8 

инж. Николай Главинчев 8 

инж. Иван Деянов 8 

инж. Мария Попова 6 

инж. Любомир Грънчаров 8 

инж. Янка Петкова  7 

инж. Веселин Миланов 7 

инж. Радостина Богданова  6 

инж. Марин Гергов   7 

инж. Евгения Кърджиева 5 

инж. Зорница Тодорова 2 

инж. Фантина Рангелова 1 

инж. Георги Франгов 7 

инж. Нейко Нейков 5 

инж. Никола Чушков 6 

инж. Михаил Толев 8 

инж. Грета Йорданова 8 

инж. Райна Кожухарова 6 

инж. Илка Симиджиева 7 

инж. Асен Попадийски 8 

инж. Красимир Георгиев 8 

  

През 2019 г. са разгледани общо 920 броя заявления на български граждани за 

вписване в регистрите на КИИП за проектантска правоспособност. В това число :  

 424 броя за Пълна проектантска правоспособност (ППП),  

 496 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП). 

 Като резултат от всяко заседание на КР е изготвян протокол. Протоколите са 

внасяни като предложения до УС на КИИП, за вземане на решение за присъждане на 

ПП или за отказ.  
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През 2019г., с решения на УС, в регистрите на КИИП са вписани 

850души: 
 

 371 души, инженер –  проектанти в инвестиционното проектиране с ППП; 

 479 души, инженер – проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП,  в това 

число 144 души ОПП-Без членство. 

Поради несъответствие между приложените към заявлението документи и 

изискванията на чл. 7 и чл. 12, ал. 2 от ЗКАИИП, Наредба за  държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 

„бакалавър”, „магистър” и „специалист”, ЗУТ, ЗВО, Наредба за условията и реда за 

поддържане на списъка на регулираните професии в РБ, както и изискванията, 

предвидени в Устава на КИИП и Наредба № 2 за проектантската правоспособност, е 

отказано вписване в регистрите на 70души. На всеки един от тях е изпратен мотивиран 

писмен отказ с копие до ръководството на регионалната колегия, през която кандидатът 

си е подал документи за вписване в регистрите на КИИП. На кандидатите за ПП с 

непълни документи е изпратено писмо за допълване на документите  и след получаване 

на такива са разглеждани отново в КР.  

През 2019 г. в регистрите на КИИП бяха включени 2/двама/ чужди гражданин, за 

конкретен обект. Нараства броя на  кандидати за  ОПП с българско гражданство, 

завършили в чужбина, които са включени в регистъра на  КИИП.  

През 2019г. бяха разгледани 5 заявления за вписване в регистъра на проектантските 

бюра. Всичките те отговарят на изискванията на Наредба 2 и Инструкция № 5 за 

регистрация на проектантски бюра в КИИП и бяха вписани в регистрите на КИИП. По 

този начин общият брой на регистрираните проектантски бюра в КИИП до края на 2019 

година е  417 броя. 

В съответствие с решение на УС Протокол 133/25.11.2016г. през 2019 г. в Комисия по 

регистрите няма  подадени заявления на нови кандидати за получаване на  ОПП по 

интердисциплинарна част Пожарна безопасност /ПБ/, раздел „Техническа записка и 

графични материали”. 

Постъпилите в КР чрез Регионалните колеги  заявления за отписване от регистрите на 

КИИП от проектанти, желаещи да прекратят членството си в Камарата са отписани от 

регистрите. Съгласно „Процедура по спиране на членски права и отписване на 

проектанти от регистрите на КИИП“, на всеки член на КИИП, който не е заплатил 

дължимия за текущата година членски внос в срок до 20 декември на предходната 

година, РК трябва да изпрати писмо, с което го поканва или да си заплати членския 

внос, или да подаде заявление за замразяване или отписване от регистрите на КИИП. 

Комисията по регистрите, по време на заседанията си взема решения в помощ на 

работата на Управителния съвет на Камарата и в съответствие с приетите на ОС на 

КИИП решения. 

С решение на УС, взето по предложение на ОС на НПС – ТСТС, с  Протокол на УС на 

КИИП No148 / 31.05.2018 г. бяха уеднаквени частите  в удостоверенията за ПП на 

проектантите от секция ТСТС. Това решение е в сила от 2019 г. 

През м. Декември 2019 г. бяха отпечатани и подписани всички удостоверения за 

проектантска правоспособност за 2020 г. на всички проектанти, вписани в регистрите 

на КИИП с ОПП, ППП и ТК. Удостоверенията бяха изпратени до 20.12.2019г. към 

всички регионални колегии по куриер с обратна разписка. РК София – град и РК София 

– област получиха удостоверенията за ПП на своите членове на ръка от Централния 

офис на КИИП. 
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Необходимо е да се отбележи, че огромният обем от работата на КР в Централния офис 

включващ, обработка на постъпилите от РК и на място заявления за ПП, въвеждането и 

актуализирането на информацията  в електронната база,  както и подготовка на 

работата на КР в ЦО и последваща обработка на протокола на КР, се извършва от инж. 

Маргарита Станоева и инж. Бинка Михайлова. Всяко заседание на КР завършва с 

протокол. 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.  Копия 

от писмата се изпращат и до съответните Регионални колегии. 

На получилите ПП своевременно бяха поръчвани персонални печати и генерирани 

съответните удостоверения за проектантска правоспособност.  Готовите документи се 

подготвят и изпращат по куриер до  РК, а от РК София град и София област се предават 

на техен представител от секретаря на КР в ЦО. 

Въпреки някои ненавременно постъпващи заявления в ЦО, както и неправилно или 

непълно комплектувани документи, благодарение на високия професионализъм, 

организираност и желание за изпълнение на задачите, експертите към КР успяваха да 

осъществят дейността си в срок и в съответствие с изискванията на нормативната 

уредба. 

Статистически данни 
 

Табл.1: Справка за Вписани проектанти в КИИП  

 

Вписани проектанти в КИИП по правоспособности 

Година 
ОБЩ БРОЙ 

ПП 

Брой 

проектанти 

ППП 

Брой 

проектанти 

ОПП 

2004 7913 5498 966 

2005 8982 7337 1242 

2006 9061 7560 1198 

2007 10617 8876 1513 

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 
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Графика 1 към Табл.1 

 

Табл.2: Справка на ПП, вписани в регистрите на КИИП  през 2019г. по месеци  

2019 Вписани 

ППП 

Вписани 

ОПП 

Януари 44 113 

Февруари 51 113 

Март 55 43 

Май 67 63 

Юни 28 46 

Юли 28 40 

Октомври 64 50 

Ноември 34 11 

Общо 371 479 

Както е видно от табл.2, в началото на годината желаещите да получат ОПП са 

значително повече от проектантите, подали заявление за ППП, докато към края на 

годината тенденцията се обръща. Както всяка година и през 2019 година, Комисията 

разглежда най-голям брой заявления за проектантска правоспособност през първите 

месеци от годината. Това е обяснимо с факта, че размера на годишния членски внос е 

константен независимо по кое време на годината се кандидатства за проектантска 

правоспособност. 

Табл.3: Сравнителна таблица на вписаните в регистрите проектанти за 2016г,  

2017г. и 2018г. и 2019г. по правоспособности и по месеци: 

 

2016/2019 

Вписани 

ППП 

2019 

Вписани 

ОПП 

2019 

Вписани 

ППП 

2018 

Вписани 

ОПП 

2018 

Вписани 

ППП 

2017 

Вписани 

ОПП 

2017 

Вписани 

ППП 

2016 

Вписани 

ОПП 

2016 

Януари 44 113 34 123 21 85 75 166 

Февруари 51 113 21 98 57 111 74 127 
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Март 55 43 53 60 49 80 0 0 

Април 0 0 47 42 45 51 78 129 

Май 67 63 35 34 29 37 45 68 

Юни 28 46 26 41 27 61 35 65 

Юли 28 40 23 39 27 47 34 58 

Септември 0 0 34 44 33 22 28 45 

Октомври 64 50 0 0 36 17 27 27 

Ноември 34 11 32 14 26 16 27 3 

Общо 371 479 305 495 350 527 423 688 
 

В следващите таблици и графиката към тях, се вижда съотношението между 

получилите ПП по секции , през 2019година /табл.4 /  и в периода 2016г., 2017г., 2018г. 

и 2019г.  /табл.5/: 

Табл.4: Сравнителна таблица на проектантите получили ПП през 2019г. по секции 

 

  
Справка за проектантите към КИИП  получили ПП през 2019година вкл. без членство  

 ПП ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГЕ ОВКХТТГ ТЕХ ТСТС ПБ Общо 

2019 

ППП 58 59 53 101 5 30 18 44 3 371 

ОПП 43 87 84 148 10 36 34 31 6 479 
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Табл.5: Сравнителна таблица на проектантите получили проектантска 

правоспособност през 2016г. , 2017г. , 2018г.  и 2019г. по секции 

2016/2019 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 

ОПП - 2017 59 77 86 145 14 32 35 55 
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Справка за проектантите, получили ПП 
през периода 2016 - 2019г. по секции   

ППП - 2016 ОПП - 2016 ППП - 2017 ОПП - 2017 ППП - 2018 ОПП - 2018 ППП - 2019 ОПП - 2019

 

 

 

 

 

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  



29 

 

 

 

През 2019 г. най-много проектанти са получили проектантска правоспособност в 

национално професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения”. Това 

затвърждава факта, че най-многобройната национална професионална секция в КИИП е 

НПС КСС. 

От сравнението се вижда, че през 2019г. намалява съвсем слабо броят на проектантите 

получили ОПП в сравнение с 2017г. и 2018г. Изключение прави НПС ГПГ, която има 

леко увеличение. Броят на Проектантите , получили ППП се е увеличил за същия 

период в следните НПС: ВС, ЕАСТ, КСС, ОВКХТТГ и ТСТС. 

В Таблица 6 и графиката към нея е направено разпределение на проектантите с ППП 

по възраст.  Може да бъде направен изводът, че броят на проектантите на възраст над 

60г. е 42,5% от общия брой проектанти с ППП. Като най-висок е процентът на 

проектанти във възрастовия диапазон 60-70г. над 25%. 

 

 

 

 

 

 

ППП 

възраст брой % 

80-85г. 285 3.0% 

70-80г. 1472 14.0% 

60-70г. 2707 25.5% 

50-60г. 1556 15.5% 

40-50г. 1738 16.5% 

30-40г. 2098 20.0% 

20-30г. 626 6.0% 

Тотал 10482 100% 
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В следващата графика  е посочено процентно разпределение на проектантите в 

КИИП по правоспособности за 2019 г.  

 

 

 

Като общо заключение от направените по-горе анализи в цифри, прави впечатление 

намаление на отказите за правоспособност, гласувани в УС, спрямо миналите години. 

Намален е и броя на съдебните дела срещу решения на УС за откази за ПП. Това е в 

резултат на старанието на КР за  спазване на нормативната уредба, свързана с ПП, 

взетите информирани решения от УС със съответната обосновка и мотивация при 

формулиране на отказите, както и на решенията на КС. До голяма степен това се дължи 

на професионалното юридическо  съдействие от Юридическият консултант на КИИП. 

Годишният график за провеждане на заседанията на Комисиите към КИИП е утвърден 

от УС на КИИП. През 2019 година, документите за всяко заседание на Комисията, са 

изпращани също по определен график, одобрен от УС на КИИП.  

Основни проблеми, които имаше КР при изпълнение на своите 

задължения през 2019 година : 

През 2018г. на сайта на ЦУ (kiip.bg), в рубриката „Формуляри за регистрация“, бяха 

качени „Указания за кандидатстване за ПП“, които да подпомагат кандидатите за ПП 

при подготвяне на документите си. През 2016г., бяха изпратени „Изисквания към 

Регионалните колегии за окомплектоване на документите за  Комисията по 

регистрите“. Въпреки взетите мерки, все още  продължава да стои проблема с 

неспазването на изискванията на нормативните документи, имащи отношение към ПП. 

1. Все още съществуват случаите на подаване на неправилно попълнени и непълни 

комплекти документи, идващи от Регионалните колегии (РК) към Централен офис 

(ЦО). Непълни документи, неправилно попълнени или с лошо качество не трябва да се 

изпращат от РК към ЦО, респективно КР. 

2. Все още има становища на комисиите по регистри в  РК, които са в 

противоречие с мнението на КР в ЦО. Това усложнява вземането на решения от УС и 

забавя работата на УС. 

3. Все още има различия в  дипломите за висше образование, които се издават от 

висшите училища. Много университети изписват специализация или магистърска 
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програма, по която се е обучавал кандидата за ПП, различна от наименованието на 

специалността, която фигурира в дипломите им. Това затруднява Комисията и забавя 

издаването на удостоверения за проектантска правоспособност и понякога се стига до 

съда. С влизането в сила от 2017г. на приетите с постановление № 318  от 24 ноември 

2016 г. Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от 

регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, се очаква 

решаването на проблема. Това ще стане след излизане на първия випуск, чието 

обучение е съобразено с наредбите. 

4. Не са малко случаите, в които специалностите по диплома, несъответстват на 

инженерните части в инвестиционното проектиране.   

Основни мерки, които ръководството предприе,  с цел подобряване 

дейността на КР през 2019 година: 

Бяха направени съществени стъпки по актуализация на базата данни, с която работи  

КР. Продължава работата по съвместяване на данните на отделните регионални 

колегии, с възможност за своевременна актуализация на данните и облекчаване 

работата по поддържане на регистъра и регулярно му актуализиране. 

Като продължение на мерките за подобряване работата на КР, която е помощен орган 

на УС, от началото на 2019г. влязоха в сила две процедури, приети с Решение на УС на 

КИИП на 30.11.2018г.: „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“. Тези утвърдени процедури дават 

правно основание за отписване на проектанти от регистрите на КИИП, в зависимост от 

причините за това, както и законово възстановяване на членство, респективно 

проектантска правоспособност на проектанти, на които са спрени правата.  

Процедурите са съгласувани с юридическият  консултант на КИИП и са качени на 

сайта на КИИП-ЦУ. 

В отговор на посочените проблеми в т.3 и т.4 (по-горе), Централното ръководство на 

КИИП проведе разговори с представители на Министерство на образованието и 

науката (МОН), дирекция "Висше образование" и организира среща с представители  

на ВУ. Срещата се проведе на 05.10.2019г. в офиса на РК Варна. Поканени бяха 

Варненски СУ, Бургаски СУ, Русенски Университет, Технически Университет – Варна, 

Шуменски Университет и ТУ-Габрово. В срещата взеха участие и представители на 

студентите. Целта на срещата беше да се получи съответствие на учебните планове на 

ВУ с 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“. В следствие на 

проведените разговори, в началото на месец Януари тази година, МОН изпрати 

циркулярно писмо до 25 висши училища (ВУ), с които 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 следващия мандат на 

управление на КИИП, такива срещи трябва да се проведат и с останалите ВУ, които 

подготвят кадри за регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“. 

 



32 

 

Централна комисия за оправомощаване на лицата, упражняващи 

Технически контрол по част „Конструктивна” 

на инвестиционните проекти (ЦКТК) 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-075/30.05.2016 г. и е в състав: 

 Председател:        инж. Константин Проданов  – секция КСС 

Зам.-председател: инж. Светлана Николчева   – секция КСС 

Секретар:              инж. Маринела Цветкова  – експерт в КИИП 

Членове:        инж. Валентина Дикова – секция КСС 

  инж. Емил Крумов   – секция КСС 

инж. Иван Гешанов  – секция КСС 

инж. Иван Терзиев  – секция КСС 

инж. Иванка Пейковска – секция КСС 

инж. Стела Кирова  – секция КСС 

инж. Филип Бучков  – секция КСС 

инж. Константин Жипонов – секция ТСТС 

  инж. Стойно Венков  – секция ВС 

Общо през 2019 година бяха проведени 6 заседания. Разгледани са 104 броя заявления 

на кандидати за ТК. От тях 1 бр., което представлява 0,96%, са отказите. 

Основен мотив за отказа е, че кандидатът не отговарят на изискванията, посочени в 

Раздел ІІ „Оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на 

конструктивната част на инвестиционните проекти“ от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 

Всички протоколи са публикувани на електронната страница на КИИП. 

В таблицата по-долу са отразени присъствията на заседанията на членовете  на 

Комисията.   

Име, фамилия 
Брой 

заседания 

инж. Константин Проданов    6 

инж. Светлана Николчева 5 

инж. Валентина Дикова  5 

инж. Емил Крумов  3 

инж. Иван Гешанов 1 

инж. Иван Терзиев 6 

инж. Иванка Пейковска  5 

инж. Стела Кирова 5 

инж. Филип Бучков 5 

инж. Константин Жипонов 6 

инж. Стойно Венков  5 
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На заседание от 20.03.2019 г. беше разгледан сигнал вх. № КИИП-ТК-005/16.01.2019г. 

от инж. Йонко Пенев срещу незаконно строителство, основен ремонт и реконструкции 

на сграда, находяща се в гр. София, ул. «Аксаков» 48. Инж. Пенев настоява да се 

наложат дисциплинарни наказания на участниците в процеса по изготвяне на 

конструктивните становища и експертизи. 

Приетото решение е, че така изложеният проблем в сигнала на инж. Йонко Пенев не е 

технически, а административен и ЦКТК не може да се произнесе по него поради липса 

на достатъчно информация; Комисията не е съгласна с определението на КДП за 

«системни нарушения», на което се основава и предложеното наказание «забележка» на 

участниците, изготвили документацията. След като няма доказана системност в 

действията им, не би трябвало да бъдат наказвани и препоръчва спорът да се отнесе в 

съда. 

По покана на инж. Стела Кирова заседанието на ЦКТК през м. май се проведе в РК 

Велико Търново. На това заседание беше разгледан въпрос относно изработване 

частите на проекта КМ и КМД, повдигнат от инж. М. Бакърджиев.  

Решението на ЦКТК е, че авторът на проекта в частта на КМ притежава правата и носи 

отговорност за изпълнената стоманена конструкция. Когато частта КМД се изработва 

от производителя на конструкцията, той няма право да прави изменения, ако не ги е 

съгласувал с основния проектант (този на частта КМ). При възникване на неясни 

детайли и елементи, в отклонение от основния проект, задължително, да се търси 

съгласуване с проектанта на част КМ. 

Комисията стигна до извода, че за да се подобри качеството на проектите е необходимо 

да се изработят методични указания за съдържанието на част КМ на конструктивните 

проекти.  

На заседанието на 20.11.2019 г. инж. Проданов запозна Комисията с изработената от 

него Инструкция за изготвяне на проект за метални конструкции във фази ТП и РП. 

Той съобщи, че инж. Марин Гергов също ще предложи вариант.  

ЦКТК реши след обсъждане на Инструкцията, в началото на 2020 г., тя да се представи 

за утвърждаване от УС като вътрешен нормативен документ на КИИП. 

На своите заседания ЦКТК обсъдиха и приеха предложения за ИД Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП,  Раздел ІІ. 

                                                     Справка за 

Новоприети технически контроли по години и по специалности 

година КСС ТСТС ВС 
общо по 

години 

2004 572 10 0 582 

2005 289 21 11 321 

2006 49 8 3 60 

2007 37 2 1 40 

2008 41 2 0 43 
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2009 14 5 1 20 

2010 10 0 1 11 

2011 14 2 3 19 

2012 26 0 2 28 

2013 25 0 4 29 

2014 38 0 2 40 

2015 15 1 2 18 

2016 20 2 0 22 

2017 25 0 4 29 

2018 20 1 5 26 

2019 23 1 1 25 

За по-ясна визуализация, информацията от таблицата е представена със следващите 

графики.  
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Справка за  

Действащи ТК към 31.12.2019 година по специалности 

 

 

 

 

 

 

 

 

година КСС ТСТС ВС общо 

2019 826 30 27 883 
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Справка за броя на техническите контроли към 31.12.2019 г. по РК 

 

 

РК Бл Бс Вн Вд В.Т. Вц Гб Дч Кж Кн Лч Мн Пд Пз Пк Пл Рз Рс С.обл. Сил Сл См С.З. Сф Тщ Хс Шн Яб 

Бр. 

ТК 
18 42 50 4 17 11 10 11 7 11 9 4 73 10 11 16 5 28 20 9 10 10 36 418 5 18 8 12 
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Комисията за изготвяне на приложения към Методиката за 

определяне размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги в устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-077/30.05.2016 г. на Председателя на 

УС на КИИП в състав: 

Председател:    инж. Антони Чипев  – Гл. секретар на КИИП 

Секретар:     инж. Маринела Цветкова  – експерт в ЦО на КИИП 

Членове:        инж. Балчо Балчев  – секция ВС 

                   инж. Ангел Марков  – секция ВС  

         инж. Николай Главинчев  – секция ГПГ 

                                 инж. Мария Попова  – секция ЕАСТ 

         инж. Светослав Дренски  – секция ЕАСТ 

инж. Георги Франгов  – секция МДГ    

инж. Никола Чушков  – секция МДГ 

        инж. Стефко Драгов – секция КСС  

                             инж. Димитър Куманов  – секция КСС 

        инж. Огнян Огнянов   – секция ОВКХТ 

       инж. Михаил Толев  – секция ОВКХТ 

                              инж. Илка Симиджиева  – секция ТЕХ     

      инж. Евдокия Стоянова  – секция ТЕХ 

        инж. Надежда Парлъкова – секция ТСТС 

През 2019 г. нямаше постъпили предложения за изменение и допълнение на 

Методиката за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и 

Комисията не е заседавала. 

 

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 
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   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. 

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. 

 

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 

   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 2019г., 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.  

 

 

Комисия по активите (КА) на КИИП 
 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП--078/30.05.2016г. на Председателя на УС 

на КИИП, допълнена със Заповед № КИИП-ЦУ-121/27.09.2017г, в състав: 
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Председател :  инж. Иван Каралеев             - Председател на УС на КИИП 

Членове:          инж. Светослав Дренски      - Зам.-председател на РК София-град 

             инж. Емил Бойчев              - Председател на РК Пловдив 

                         инж. Душко Опърлаков        - Председател на РК Бургас 

                         инж. Румен Иванов               - РК Варна  

                         инж. Калин Рангелов            - Председател на РК Перник  

                         инж. Любен Бостанджиев    - Председател на РК Кърджали     

 

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

През м.януари 2019г. чрез онлайн гласуване  от КА беше прието изменение и 

допълнение на Раздел Първи и Раздел Втори от „Инструкция №1 за финансовата 

организация на КИИП“. 

През м.ноември 2019г.  чрез онлайн гласуване беше приета  „Инструкция за 

инвентаризация, бракуване и отписване на активи на КИИП“. 

 

ВРЕМЕННИ КОМИСИИ, РАБОТНИ ГРУПИ,  РАБОТНИ СРЕЩИ  И 

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ КЪМ КИИП 

ОТЧЕТ за 2019 г.  

РАБОТНА СРЕЩА 

на Председателите на НПС към КИИП 

за изготвяне на „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 19.02.2019 г. беше проведена работна среща на председателите на НПС към 

КИИП, на която присъстват: 

инж. Иван  Каралеев          – Председател на УС на КИИП 

инж. Светлана Николчева – Зам. председател на КИИП 

инж. Антони Чипев.           – Главен секретар на КИИП 

инж. Балчо Балчев              – Председател на НПС „ВС“ 

инж. Надежда Парлъкова  – Председател на НПС „ТСТС“ 

инж. Георги Франгов         – Председател на НПС „МДГЕ“ 

инж. Емил Крумов             – Председател на НПС „КСС“ 

инж. Грета Рафаилова.       – Зам.- председател на НПС „ОВКХТТГ“ 

инж. Капка Панчева           – представител на РК София-град  

 

Целта на срещата беше обсъждане на „Методика на КАБ за участие на членовете на 

КАБ в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране“ и изготвяне  на „Методика за участие на членовете на 

КИИП в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране и основни изисквания към заявителите им“. 
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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. 

 

РАБОТНА ГРУПА 

за намаляване риска при земетресения за панелните многофамилни жилищни 

сгради в България 

Във връзка с предоставен от МРРБ Доклад на Световната банка, относно анализ за 

намаляване на риска при земетресения за панелните многофамилни жилишни сгради в 

България ( вх. № КИИП-ЦУ-406/27.06.2019г.) на 25.07.2019г. беше проведено 

заседание на Работна група от експерти-конструктори, членове на КИИП, в състав: 

  инж. Светлана Николчева 

  инж. Иван Гешанов 

  инж. Димитър Куманов  

  инж. Константин Проданов 

  инж. Васил Кърджиев  

  инж. Емил Крумов 

Работната група разгледа писмени становища по доклада, постъпили в ЦО на КИИП, 

от инж. Николчева, инж.Гешанов, инж. Куманов, инж. Кърджиев, инж. Пейковска и 

инж. Крумов. Изготвено беше становище на КИИП, което бе изпратено до МРРБ. (изх. 

№ КИИП-ЦУ-201/29.07.2019г.) 
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РАБОТНА СРЕЩА  

на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели  

за „Предложение за развитие на Камарата и създаване на стратегия на базата на 

направените предложения“ 

По предложение на съпредседателите на „Клуб на младите инженери в 

инвестиционното проектиране и приятели“ на 03.10.2019 г. беше проведена работна 

среща за обсъждане на „Предложение за развитие на Камарата и създаване на 

стратегия на базата на направените предложения“. Присъстваха 20 членове на КИИП 

от различни регионални колегии. Изготвено беше Резюме от срещата, което беше 

представено пред УС на КИИП  и разпространено сред членовете на КИИП. 

 

КОНСИЛИУМ 

от експерти на КИИП и Научно-техническия съюз по транспорта (НТСТ)  

във връзка с изграждане на Лот 3.2. на АМ „СТРУМА“ 

Консилиумът от експерти на КИИП и Научно-техническият съюз по транспорта 

(НТСТ) е създаден със Заповед № КИИП-ЦУ-033/10.10.2019 г.  на Председателя на УС 

на КИИП в състав: 

Ръководител:  инж. Иван Якимов 

Специалисти : инж. Ясен Ишев 

    г-н Ясен Марков  

    инж. Емил Бойчев  

    инж. Димитър Куманов  

    инж. Радостина Богданова  

    инж. Галина Василева  

               проф. д-р инж. Фантина Рангелова  

               г-н Михаил Христов  

               инж. Петър Рафаилов  

    проф. д-р инж.Димитър Димитров  

    проф. д-р инж. Димитър Даков  

       г-н Дончо Партов  

    доц. инж. Методи Андреев  

    г-н Калин Каменов  

    инж. Ненко Ненов  

Консилиумът е провел заседание на 16.10.2019 г., на което е направен анализ на 

строително-технологичнитие, есплоатационните и технико-икономическите 

характеристики на разработените варианти за изграждане на Лот 3.2. на АМ „Струма“ 

във връзка с реализация на проекта и опазване на околната среда на Кресненското 

дефиле. Беше изготвено становище  на КИИП и НТСТ по проблемите с доизграждане 

на АМ „Струма“  и е изпратено до МС, МРРБ, МТИТС и МОСВ. (писмо изх.№ КИИП-

ЦУ-273/21.10.2019 г. ) 
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РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ 

Провеждане на Общите събрания на Регионалните колегии на КИИП   

и отчетени дейности 

Графикът за провеждането на Общите събрания на РК през 2020 г. беше публикуван на 

интернет страницата на КИИП, съгласно изискванията на Устава.  

В съответствие с решението на УС от 31.01.2020г., всяка РК трябваше да представи в 

ЦО материалите от своето отчетно събрание в срок от 5 работни дни след неговото 

провеждане, в съответствие с предварително представен от ЦО график. Графикът, 

заедно с изискванията към материалите, които трябва да бъдат представени в ЦО, бе 

изпратен до Председателите на РК с писмо изх. № КИИП-ЦУ-020/03.02.2020 г. 

Като цяло може да се отчете, че тази година, РК спазиха сроковете и изискванията за 

формата на представяне на материалите в ЦО. В таблицата по-долу са представени 

обобщени данни, взети от отчетните доклади на регионалните ръководства пред 

общите им събрания за дейността им през отчетния период.  
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Обобщена таблица за дейността на Регионалните Колегии 

 

№ 
Регионална 

колегия 

Заседания на 

Регионалните 

ръководства 

Взаимоотношения с държавната с 

общинска администрация 
Участие в Експертни съвети 

Регистр. 

договори 

Регистрирани 

проектантски 

бюра 

Отчетени слабости 

 

1 Благоевград 10 заседания  

Във връзка с приетия Национален план 

за намаляване на риска от облъчване от 

радон 2018-2022г.,  като представител 

на КИИП и член на учреждения 

Областен координационен съвет е 

включена инж. Донка Милкова, която 

участва в заседанията.  

няма данни  

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

 

няма данни 

- Намалява 

активността. -

наблюдава се трайно 

понижаване броят 

на участващите в 

събранията на РПС 

и в ОС на РК ; 

- липса на писменни 

предложения и 

активност ; 

- Пада качеството на 

проектните 

разработки 

2 Бургас 13 заседания 

През юли 2018г. бе подписан договор за 

сътрудничество и съвместна дейност с 

Университет „Проф. д–р инж. Асен 

Златаров”. Бяха направени  две 

презентации – една в залата на КИИП 

пред ръководството и преподаватели в 

университета, и в университета  пред 

студенти, завършващи магистърски 

програми. 

Сътрудничеството между КИИП – 

Регионална Колегия гр. Бургас и 

Университет „Проф. д–р Асен 

Златаров” гр. Бургас, съгласно 

сключения договор е продължило и 

през 2019 г. 

 

Представители на КИИП-РК Бургас 

участват в ЕС по УТ към Общините, но 

все още не е регламентиран и уреден 

начинът на заплащането им. 

 

 

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

 

 

 

няма данни 
Интересът към 

събранията по 

професионални 

секции беше крайно 

незадоволителен.  
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3 Варна 

10 редовни и 

1 извънредно 

заседания 

В офиса на РК Варна се е получила 

покана за взимане на участие в 

публичното обсъждане на общинския 

план за развитие на община Варна 2014-

2020г.  

В началото на Октомври 2019г. в зала 

„Конферентна“ в офиса на РК Варна се 

е провела среща на тема 

„Професионална ориентация на 

студентите-кандидати за 

регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране“, 

инициирана от МОН. На срещата са 

присъствали председателят, зам-

председателят и гл.секретар на КИИП, 

председателят на РК Варна, членове на 

колегията, студенти и представители на 

Варненски свободен университет, на 

Русенския университет, на ТУ Варна. 

Членовете на РЕТС продължават 

успешната работа по време на месечните 

общински териториални експертни съвети.  

 

2 няма данни 

Регистрацията на 

договори не е 

популярна дейност 

сред колегите 

4 В. Търново 6 заседания 

През изминалата година са били 

активни взаимоотношенията с 

Държавната, Общинска администрация 

и сродни браншови организации. 

Освен присъствието на Кмета на 

общината, Началника на РДНСК, 

председателите на КАБ и САБ по време 

на тържественото откриване и 

освещаване на офиса са проведени и 

други срещи с Общинската 

администрация и сродни организации. 

От страна на КИИП, Председателят д-р 

инж. Каралеев е изпратил 

поздравителен адрес до Кмета на 

Община Велико Търново по повод 

успешното провеждане на конкурса 

„Ново сърце за стария град”. Освен това 

беше осъществена среща между 

председателя на РК и новоизбрания 

Били са разпратени писма до всички 

Общини, РОНСК, РЗИ, РИОСВ и 

Областна администрация с имената, 

телефоните и ел. пощи на избраните 

членове на РЕТС. В писмата е било 

заявено, че възнаграждението на всеки 

експерт следва да се договори  със 

съответната администрация. Като резултат 

едва 2 общини са се обърнали към 1 колега 

от сек. ГПГ, и 1 колега от сек. ЕАСТ.  

Областна администрация Велико Търново 

е потърсила колеги от сек. ТСТС за 

обсъждане скоростен път Русе-Велико 

Търново 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

няма данни  
няма данни 



 

45 

 

председател на КСБ ОП инж. Ина 

Минчева. Проведени са и разговори, 

касаещи интересите на проектантите с 

началника на РДНСК инж. Бакалова и 

председателите на КАБ и САБ арх.  

Любомирски и арх. Нурков.  

От КСБ ОП – Велико Търново беше 

отправена покана към РК Велико 

Търново за съвместно отпразнуване на 

Деня на строителя – Димитровден, на 

18.10.2019 г.  Ръководството се отзова 

на поканата. 

5 Видин 4 заседания 

През изтеклата 2019 година РК на 

Камарата продължи партньорството в 

общински и държавни органи на 

регионално ниво. 

РК участва в Областния съвет за ЕЕ на 

област Видин. Оказва се 

информационно съдействие на 

общински и държавни органи. Участва 

се в конференция за представяне на 

дейности и постигнати резултати по 

проект „Подобряване на състоянието на 

образователната инфраструктура в град 

Видин“, финансиран в рамките на 

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие" на ОП 

"Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР), 

схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 - 

Видин“. 

През 2019 г. приключи мащабния за 

град Видин проект за Пречиствателна 

станция за отпадни води на гр. Видин,  

където наши колеги намериха 

реализация. 

Представители на колегията участват в 

Експертния архитектурен съвет към 

Община Видин, където има представител 

от всички ПС, след направените 

изменения в ЗУТ.  

 

 

 

 

0 

 

 

 

0  Основно 

затрудненията в 

организацията са от 

ограничените 

финансови 

възможности. 

Нашия проект за 

бюджет за 2020 г., 

който отразява 

минимума за 

функциониране на 

офиса на РК Видин, 

отново се крепи на 

очакваните средства 

от преразпределение 

от т.нар „Солидарен 

фонд”. 
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6 Враца 7 заседания 

РК Враца е активна страна в 

комуникацията с държавната и други 

администрации.  

Членове на колегията вземат активно 

участие в експертните съвети по 

устройство на територията /ЕСУТ/ към 

общинските администрации. 

няма 

данни 

няма данни  
няма данни 

7 Габрово 6 заседания Няма данни 

Членове на РК на КИИП Габрово от 

различни специалности участвуват в 

Експертни съвети при Областна управа 

Габрово, общини - Габрово, Трявна, 

Севлиево. 

няма 

данни 

няма данни  

няма данни 

8 Добрич 3 заседания  няма данни 

Според измененията на ЗУТ от 

22.12.2015г. относно чл.5, ал./2/ и /4/ 

участие на представители на КИИП в 

работата  на Експертните съвети към 

общините,  общините в региона искат 

съдействие за Експертните съвети. ЗУТ ги 

задължава да имат представители на 

камарата в експертните съвети. За сега 

колегията покрива нуждите на по-

близките общини с конструктори. 

 

 

 

0 

няма данни 
няма данни 

9 Кърджали 7 заседания 

В община Кърджали в ЕСУТ 

представители са инж. Тахир и инж. 

Бостанджиев. Инж. Любен Бостанджиев  

участва в заседанията на общинския 

съвет за намаляване риска от бедствия в 

Област Кърджали. 

РК на КИИП е заявила желание за 

участие на членове в оценката на 

проектните фишове на община 

Кърджали по приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОП „Региони в растеж 

2014-2020“. 

 

РК предлага следните проектанти за 

членове на ЕСУТ, утвърдени на заседание 

на секция КСС, проведено на 31.01.2020 г: 

    Община Кърджали- инж. Ремзи Тахир, 

инж. Любен Бостанджиев; 

    Община Ардино- инж. Ваня Ангелчева 

и инж. Георги Ангелчев; 

    Община Джебел- инж. Ремзи Тахир и 

инж. Димитрия Димитрова; 

    Община Крумовград- инж. Димитър 

Чавдаров и инж. Ремзи Тахир; 

    Община Черноочене- инж. Николай 

Душков и инж. Стефан Стоянов;  

     Община Момчилград- инж. Орхан 

Исмаил и инж. Аднан Али; 

     Община Кирково- инж. Димитър 

Чавдаров и инж. Ерджан Мехмед.  

Общините ще бъдат уведомени писмено. 

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

няма данни 

Прави впечатление 

намаление на 

членската маса в 

последната година, 

което досега не се е 

случвало толкова 

отчетливо. 

По професионални 

секции традиционно 

за колегията дейност 

развива секция КСС. 

Тази година, 

колегите от секция 

ВиК направиха 

работна среща, 

което е похвално. 

Останалите 

професионални 

секции не поемат 
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инициатива и техния 

професионален 

живот в Камарата е 

много свит.   

10 Кюстендил  няма данни няма данни 

Представители на РК Кюстендил 

периодично са канени и са се отзовавали 

за участие в експертните съвети по ТСУ. 

В Колегията се поддържа Списък с 

екперти по съответните специалности. 

няма 

данни 
няма данни 

Все по трудно е 

организирането на 

общи обучения на 

членовете, защото 

припокриването в 

интересите на 

отделните 

професионални 

секции е много 

малко. 

11 Ловеч 12 заседания няма данни няма данни 0 0 

Основна причина за 

лошото качество на 

някои проекти е 

инженеринга и 

ниските цени 

12 Монтана няма данни няма данни 

Списъците на проектантите по секции и 

правоспособност са публикувани в сайта 

на КИИП.  

След общото събрание ще се изпратят тези  

списъци на общините в областта.  

няма 

данни 
няма данни няма данни 

13 Пазарджик 10 заседания 

Своевременно се изпращат писма до 

областните  и общински 

администрации, касаещи дейността на 

колегията. 

Членове на Регионалната колегия редовно 

взимат участие в Техническите експертни 

съвети по устройство на територията ( 

ЕСУТ ) към общините в Област 

Пазарджик и обществени обсъждания на 

значими инфраструктурни проекти. 

няма 

данни 
няма данни няма данни 

14 Перник 4 заседания 

Като член на работна група 

„Земетресения“ към Областния съвет на 

област Перник за намаляване на риска 

от бедствия и аварии,  инж. Цветко 

Тужаров участва в разработването План 

за защита при Земетресение.   

В областния съвет за устойчиво 

Инж. Калин Рангелов е взел участие в 

„Областен експертен съвет по устройство 

на територията“ към Областна 

администрация Перник във връзка  с 

одобряване на Подробен устройствен план 

и Парцеларен план за обект: 

„Канализационни помпени станции КПС1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 няма данни 
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енергийно развитие на област Перник, 

участва инж. Тотка Златкова. 

През месец ноември 2019 г. участие в 

международна научно-техническа 

конференция по случай 70 годишния 

юбилей на ХТФ – УАСГ участие взеха – 

инж.  Димитрина Братимирова, инж.  

Митко Каменов, инж. Оля Панчева, 

инж. Калин Рангелов   

 

и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС1, 

кв. „Върба“ до КПС2, гр. Радомир от 

КПС2, гр. Радомир до ПСОВ, гр. 

Батановци, с възложител МРРБ. 

Членове на РК на КИИП гр. Перник, 

участвали като специалисти по отделните 

части на проекта в ОЕСУТ през 2019 г.: 

- За община Радомир: инж.Тотка Златкова, 

инж.Сашо Станков, инж. Ирина Манова, 

инж. Оля Панчева 

- За община Перник: инж. София 

Василева, инж. Румяна Велева, инж. Тотка 

Златкова, инж. Ирина Манова, инж. Румен 

Антов и инж. Людмила Симеонова 

- За община Ковачевци инж. Ирина 

Манова, инж. Тотка Златкова, инж. 

Зорница Иванова, инж.Калин Рангелов 

- за община Брезник - инж. Калин 

Рангелов 

 

 

15 Плевен 9 заседания    

На 28 август 2019г. в Областна 

администрация Плевен се е състояла 

работна среща за обсъждане на 

варианти за изграждане на източния 

обход на Плевен. 

Срещата беше проведена по инициатива 

на АПИ и областния управител 

Мирослав Петров и на нея са 

присъствали представители на пътната 

агенция, Областно пътно управление, 

Областна администрация Плевен, 

Община Плевен, РИОСВ, Камарата на 

архитектите, КИИП и БДДР. 

През м. април 2019г., в офиса на 

За поредна година, в Експертния съвет по 

устройство на територията към Община 

Плевен, влиза инженер-конструктор с 

пълна проектантска правоспособност от 

колегията. През 2019г. това е инж. 

Валентина Тодорова Дикова, естествено 

без заплащане. Срокът за участие на 

представителя по част КСС от РК на 

КИИП Плевен е една календарна година, 

след което ще се представи ново 

предложение.  За 2020г. това е инж. 

Анелия Цонкова Петрова. 

Покани за участие в ЕСУТ се получават 

единствено от Община Червен бряг и 

Кнежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

•  Определено 

качеството на 

проектите е огромен 

проблем. Въпреки 

изискванията на 

Наредба 4 за обема и 

съдържанието на 

инвестиционните 

проекти и добрите 

проектантски 

практики, 

продължават да се 

внасят за одобрение 

некачествени и 

недоокомплектовани 

проекти.  
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колегите от КАБ-САБ, РК е била 

поканена да вземе участие в работна 

среща – дискусия на тема „Осигуряване 

на паркиране в публични зони  на гр. 

Плевен и  необходимостта от 

разработване на план за паркиране и 

гариране“. 

На срещата са били поканени всички 

заинтересовани от проблематиката 

страни в лицето на одобряващи органи, 

архитекти, инженери, надзорни фирми. 

Срещата бе уважена от общинския 

съветник инж. Милчо Илиев, 

Председател на Постоянна комисия по 

"Устройство на територията, екология и 

земеделие" към ОбС Плевен и главния 

архитект на Община Плевен Светослав 

Митев. 

От РК на КИИП са присъствали: 

Председателят на Камарата на 

инженерите в инвестиционното 

проектиране Регионална колегия 

Плевен инж. Живко Иванов, 

Председателят  на Секция „ТСТС“ 

(Транспортно строителство и 

транспортни съоръжения) към КИИП 

РК Плевен инж. Цветан Влахов. 

 •  Прилагане на 

Методиката. 

Единици от колегите 

я прилагат. 

•  Включване на 

младите колеги в 

проектантския 

процес. 

16 Пловдив 13 заседания 

Във връзка с провеждане на открит 

конкурс за идеен проект за изграждане 

на многоетажен паркинг на ул.”Любен 

Каравелов” № 5 от КИИП-Пловдив са  

излъчени представители за участие в 

жури: инж. Надежда Парлъкова – 

редовен член на жури и инж. Орлин 

Позиция  и действия на регионалното 

ръководство,относно градски транспортно 

-комуникационен възел, осигуряващ 

връзката между централната и южната 

част на града под жп ареал-Пловдив, в 

зоната на Централна жп гара и 

премахването на пътен надлез”Бетонен 

мост” като пречка за контактната мрежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма данни 
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Танев – резервен член на жури. 

Инж. Димитрина Александрова, инж. 

Николай Шишков и ниж. Стойчо 

Проданов от секция ”ВС”, са участвали 

като представители на КИИП-Пловдив 

на дата 17.юни.2019 г. в Областна 

администрация в кръгла маса дискусия 

на тема: „Водоснабдяването на гр. 

Пловдив и населените места от област 

Пловдив от каскада „Доспат-Въча” – 

предпоставка за подобряване 

качеството на живот и съществен 

фактор за устойчиво икономическо 

развитие на региона.” 

С писмо изх. №1 43/03.06.2019 г. на 

Академия за музикално, танцово и 

изобразитело изкуство ”Проф. Асен 

Диамандиев”-Пловдив, се отправя 

искане за излъчване на представител за 

оглед на място и предоставяне на 

становище относно инвестиционен 

проект за строеж „Укрепване и 

реконструкция на сградата на „Жълтото 

училище”-преработка по време на 

строителството на инвестиционен 

проект съгласно чл.154, ал.2, т.5 и ал. 5 

от ЗУТ. 

Беше изготвено конструктивно 

становище от инж. Емил Бойчев и инж. 

Радостина Богданова . 

 

над коловозното развитие на бъдещата 

скоростна жп линия. 

- На дата 07.11.2018 г. от страна на КИИП-

Пловдив до г-н Здравко Димитров –  

Областен управител на Област Пловдив 

беше изпратено писмо с информация за 

същестуващи алтернативни,по-подходящи 

решения на проблема с просвета под 

Централна жп гара,съдържащо искане  за 

иницииране на Експертен съвет за 

разглеждане  на наличните проекти за 

пътни решения и конструктивните 

възможности за реализирането им. 

- На дата 03.01.2019 г. в КИИП-Пловдив 

беше получено писмо от Община Пловдив 

изх.№18ОБС339/02.01.2019 г. се 

съобщава,че изменението на подробен 

устройствен план – ПУП-ПУР-

„Комуникационно-транспортен пробив 

под ж.п ареал на Централна гара-

Пловдив,свързващ бул.”Васил Априлов” и 

бул.”Македония” е на разположение на 

експертите на КИИП-Пловдив,за да се 

запознаят с него. 

- На дата 05.06.2019 г. в заседателната зала 

на Община Пловдив беше проведено 

съвместно заседание на ЕСУТ и СЕСУТ за 

актуализация на идеен проект за „Развитие 

на жп възел Пловдив”в частта за 

изграждане на Транспортно-

комуникационен пробив под жп гара 

Пловдив. 

1 0 
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17 Разград няма данни  

За постоянен представител на КИИП 

Разград в работната група на Община 

Разград по разработване на Общински 

план за развитие за 2014-2020 г. бе 

определен инж. Петър Петров. 

През изминалата година действа 

Експертно-Технически съвет към 

Регионална колегия Разград, в чийто 

състав влизат колеги от всички 

професионални секции. 

 

18 

 

няма данни 

Интересът към 

организираните 

курсове и семинари 

е слаб. 

 

18 Русе 8 заседания 

 

 

няма данни 

 

Към Регионалната колегия има създаден 

регионален Експертен технически съвет. 

Съставът РЕТС се определя по 

предложение на РПС и се утвърждава 

ежегодно от регионалното общо събрание. 

Една от задачите на създадения Експертно-

технически съвет към КИИП Русе е да  

разглежда и да дава становище по 

качеството на проектните разработки, ако 

заинтересованата страна го поиска. 

 

 

10 

 

 

 

0 

 
няма данни 

19 Силистра 12 заседания 

Член на КИИП-Регионална колегия – 

Силистра е  взел участие в работна 

група за осъществяне на мониторинг и 

контрол по изпълнение на 

Инвестиционна програма на Община 

Силистра за периода 2014-2020г. 

Води се кореспонденция с всички 

общински и държавни администрации 

на територията на обл. Силистра – 

писма, разяснения и указания 

От началото на 2019г., с промените в ЗУТ, 

при  назначаване на Общински експертен 

съвет по устройство на територията, се 

включват и  участват експерти от КИИП. 

До всички общини на територията на 

Област Силистра са изпратени списъци с  

редовни и резервни членове в зависимост 

от характера на разглежданите обекти. 

 

0 няма данни 

Стои проблемът със 

спазването на 

Методика за 

определяне размера 

на 

възнагражденията за 

предоставяне на 

проектантски услуги 

от инженерите в 

устройственото 

планиране и в 

инвестиционното 

проектиране.    
Не успяхме да 

решим роблема с 

офиса и остава 

открит, като задача 

за 2019 г. 

Пропуснахме една 

добра възможност за 

закупуване на 

собствен офис 
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20 Сливен 6 заседания няма данни няма данни 
2 

няма данни 

все още 

обществения имидж 

на инженера 

проектант не е на 

нужното ниво. 

21 

 

 

Смолян 

 

 

10 заседания 

 

 

На 26 февруари 2019г. беше проведено 

заседание на Областния съвет за 

устойчиво енергийно развитие към 

Областна администрация – Смолян. 

На заседанието е присъствал инж. 

Гавраил Даракчиев -  представител на 

РК на КИИП – гр.Смолян в Областния 

съвет за устойчиво енергийно развитие 

към Областна администрация – Смолян. 

На 26 март 2019г. в Община Смолян се  

е състояла среща на Министъра на 

регионалното развитие и 

благоустойството Петя Аврамова с 

представители на строителния бранш. 

Акцент в срещата беше регионалното 

развитие в област Смолян и значението 

на европейската солидарност за 

инфраструктурното обновяване на 

региона. Събитието беше посетено от 

много    институции, предприемачи от 

региона и граждани. От РК на КИИП – 

гр. Смолян присъстваха представители 

на РПС „КСС“, „ЕАСТ“, „ВС“ и „ГПГ“. 

 

няма данни 
няма 

данни 0 

няма данни  

 

22 София-град 12  заседания 

КИИП РК София-град  е активна страна 

в комуникацията с  държавната и други 

администрации и институции и това е 

част от нашата отговорна дейност. Тя е 

свързана с обществената значимост на 

проблемите и въпросите, които се 

разглеждат. По този повод са изпратени 

редица писма до  кмета на г. София г-жа 

Йорданка Фандъкова и кметовете на 

представители на КИИП РК София-град  

редовно участват в ЕКСПЕРТНИ 

СЪВЕТИ за устройство на територията 

(ЕСУТ).  

В заседанията на специализиран състав на 

Общински експертен съвет по 

устройство на територията в зависимост 

от  обсъжданите въпроси, са участвали  
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районите на СО за съвместните 

дейности и отговорности, свързани с 

проблеми от практиката. 

- На 14.01.2019 – изпратено писмо 

относно съгласуване на инвестиционни 

проекти до кмета на г. София г-жа 

Йорданка Фандъкова и кметовете на 

районите на СО. /Писмо № КИИП ЦУ -

009/08.01.2019/ 

- На 10.04.2019 – изпратена за  сведение 

до  кмета на г. София г-жа Йорданка 

Фандъкова и кметовете на районите на 

СО „Методика за определяне  размера  

на възнагражденията за предоставяне на  

проектантски услуги от инженерите в 

устройственото планиране и в 

инвестиционното проектиране“, която  

издаде през 2018 г. КИИП РК София-

град. В писмото е изразено убеждение, 

че тази Методика ще се използва при 

коректно изготвяне на тръжни 

документации в областта на 

инвестиционното проектиране и ще 

послужи в техническите служби на 

Столична община.  

- На 03.05.2019 – изпратено писмо  до 

кмета на гр. София г-жа Йорданка 

Фандъкова,  до областния управител г-н 

Николай Пехливанов,  кметовете на 

районите на СОи ДНСК, като се 

изпраща и писмо на Председателя на 

КИИП с изх. №КИИП-ЦУ-

221/19.04.2019г. относно съгласуване на 

инвестиционни проекти за обекти за 

производство, търговия и съхранение на 

храни на заведения за обществено 

хранене и др. на Национална 

професионална секция „Технологии“. 

представители на КИИП РК София-град 

както следва:  

- На 02.04.2019 в Специализиран състав на 

Общински експертен съвет по устройство 

на територията, ръководен от Гл. архитект 

на СО Здравко Здравков  участват инж. 

Георги Кордов, инж. Иван Деянов. 

Разглеждат се варианти за ограничители  

на трамвайното трасе на ул. „Граф 

Игнатиев“ 

- Представители на КИИП РК София-град 

участват в ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОБСЪЖДАНИЯ на следните райони и 

Столична община:  
БАНКЯ, ВЪЗРАЖДАНЕ, ВИТОША, 

МЛАДОСТ, ОБОРИЩЕ, ИЗГРЕВ, ИСКЪР, 

ИЛИНДЕН, ПАНЧАРЕВО, КРЕМИКОВЦИ, 

СРЕДЕЦ.  

На 26.03.2019г.  участие в  дискусия за 

изменение на план за улична регулация 

на  Район Банкя  - инж. Иван Деянов, 

инж. Гинка Димова, инж. Румил Гърнев и 

инж. Светослав Дренски 

На 31 май 2019 участие в обсъждане на  

работен проект „Наредба за градската 

среда” на Столична община  - инж. Иван 

Деянов. 

Представители на КИИП РК София-град 

участват в  ЗАСЕДАНИЯ  НА  РЕСУТ 
след писмена покана от страна на 

съответния столичен район.   

За 2019 г. Колегията е имала покана от  

следните райони:  

БАНКЯ, ИСКЪР, ПАНЧАРЕВО, 

ПОДУЯНЕ, СРЕДЕЦ, ТРИАДИЦА 

Членове на КИИП РК София-град в 

състава на Районни експертни съвети по 

 

 

няма 

данни  

 

 

 

 

няма данни  

 

 

 

 

няма данни 
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Писмото е за съдействие съответните 

служители в СО и общините да бъдат 

запознати със съдържанието на 

писмото.  

- На 20.08.2019 – изпратено писмо  до 

кмета на гр. София г-жа Йорданка 

Фандъкова и кметовете на районите на 

СО, като е изпратено и писмо на 

Председатела на КИИП с изх. №КИИП-

ЦУ-211/07.08.2019г. относно участие на 

представители на КИИП в общинските 

ЕСУТ. 

- На 04.09.2019 – изпратено писмо  до 

кмета на гр. София г-жа Йорданка 

Фандъкова и кметовете на районите на 

СО, като е изпратено и писмо на 

Председатела на КИИП с изх. №КИИП-

ЦУ-213/08.08.2019г.,относно 

приложението на „инструкцията за 

минимален обем инженерно-геоложки 

проучвания в инвестиционното 

проектиране“ с оглед на задължителния 

характер на част „Инженерна геология“. 

устройство на територията /РЕСУТ/ : 

1. В състава на РЕСУТ в район 

Красна поляна – инж. Илка Симиджиева – 

Професионална секция Технологии 

2. В състава на РЕСУТ в район 

„Изгрев“ – инж. Борис Готов – 

Професионална секция Конструкции на 

сгради и съоръжения 

3. В състава на РЕСУТ в район 

„Връбница“ – инж. Наталия Въкова – 

Професионална  секция КСС 

4. В състава на РЕСУТ в район 

„Младост“ – инж. Светла Спасова – 

Професионална секция КСС 

5. В състава на РЕСУТ в район 

„Банкя“ – инж. Тодор Костадинов – 

Професионална секция Геодезия и 

приложна геодезия 

6. В състава на РЕСУТ в район 

„Слатина“ – инж. Гинка Димова – 

Професионална секция ВС 

7. В състава на РЕСУТ в район 

„Овча купел“ – инж. Паскал Паскалев -  

Професионална секция КСС 

8. В състава на РЕСУТ в район 

„Средец“– инж. Георги Кордов 

Професионална секция Конструкции на 

сгради и съоръжения  

и инж. Румил Гърнев - Професионална 

секция ТСТС 

23 
София-

област 

Периодични 

заседания 

(няма брой) 

Няма данни 

Председателят на  РК на КИИП София 

област  участва в заседанията на 

Областния  експертен съвет по устройство 

на територията /ОЕСУТ/. 

 

няма 

данни 

 

няма данни 

 

Няма данни 
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24 
Стара 

Загора 
8 заседания 

Регионалното ръководство поддържа 

връзки с Камарата на Архитектите и 

Строителите на местно ниво и с 

представители на Областната и 

Общински администрации. 

При сформирането на експертни 

технически съвети към всички Общини в 

областта се ползва експертния потенциал 

на нашата камара.  

За миналата година Регионалната колегия 

имаше представители само в  община 

Гълъбово. 

  

 

0 

 

 

0 
Да се подобрят 

контактите с 

общинските 

администрации по 

различните 

проблеми 

25 Търговище 10 заседания 

Колегията участва   при  обсъждане на  

важни за градовете обществени  

поръчки  Община  Търговище и община 

Омуртаг   

Подържат се връзки с кметовете,  

главните архитекти и гл.инженери на 

Община Търговище, Община Попово, 

Община Омуртаг, Община Опака, 

Община  Антоново 

Регионални  разговори  м/у  

ръководствата на КАБ  и КИИП 

Участие в ОЕСУТ в Община  Търговище, 

Община Попово, Община Антоново 

 

0 

 

0 

Да се подобри 

работата на Рег. 

Професионални 

секции относно 

обучението.  

Не се използва  

сайта на камарата –  

за РК Търговище 

Контактува се  чрез 

е-mail 

26 Хасково 8 заседания 

Продължава работата с общини за 

привличане членове на КИИП за 

участие в екпертните съвети по ЗУТ 

няма данни 
няма 

данни 
няма данни няма данни 

27 Шумен 9 заседания 

Поддържат се редовни контакти с 

Община Шумен, РДНСК. Изготвят се 

експертизи за общински проекти и 

експертни становища за Общинския 

съвет и БТПП. 

Отделни участия, тъй като проектите се 

внасят в общините с Доклад за оценка на 

съответствието от консултант. 

Получават се покани за експертни съвети 

от общини от област Шумен, с 

уточнението, че на представителя на 

КИИП в експертния съвет няма да се 

заплаща. 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

 

0 
Няма данни 

28 Ямбол няма данни 

Всички общини в областта са получили 

уведомление, че положеният труд от 

специалистите, участващи в 

експертните съвети следва да бъде 

заплащан по граждански договор с 

всеки от тях, но това не се случва. 

Членове на РК Ямбол са включени в 

експертните съвети по устройство на 

територията в общините Ямбол, Тунджа, 

Стралджа и Карнобат 

0 0 

Библиотеката на 

регионалната 

колегия все още 

няма каталог. 

Страницата на 

регионалната 

колегия в сайта на 

КИИП практически 

не се използва 
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Посоченото по-горе е въз основа на представената в докладите на РК информация 

Организационна дейност – мероприятия, докладвани от РК: 

РК Благоевград - На 11.06.2019г. по инициатива на Националния клуб на строителите- ветерани, в Камарата на строителите бе 

проведена среща на КСБ, САБ и КИИП на която присъстваха инж.Виктор Шарков Първи Зам председател на Нац.клуб, инж.  

Сливков Председател на Обл.клуб, Петър Байкушев Председател на Областното представителство на Камарата на строителите, 

арх.Лъчезар Сагрев председател на САБ и инж.Радев. Обсъден бе Меморандум и насоки за взаимно полезна съвместна дейност. 

На 29.09.2019г., с поздравление до всички членове във в.Струма и по Е-поща,  бе отбелязана 16-тата годишнина от учредяването на 

КИИП. 

Поставени са задачи да се подобрят връзките и информацията с колегите по места. След актуализацията на административните и 

електронни адреси ефективността се подобри. 

РК Бургас – Представители на РК Бургас са взели участие в V национална конфереция на секция ЕАСТ в гр. Плевен, в 

националната среща дискусия на секция МДГ в гр. Трявна, в семинар на секция Технологии в  гр. Силистра. 

Била е направена съвместна среща между РР на РК Варна и РК Бургас, където са били обсъдени проблеми в КИИП, като 

противопоставянето на секциите в Камарата, необходимостта от промени на нормативни уредби, които пречат на инженерите 

проектанти, както и възможностите за финансиране на програми за продължаващо обучение на проектантите с европейски 

средства. 

РК Варна В началото на 2019г. във ВСУ „Черноризец Храбър“ се е провела работна площадка „Професия строител“. РК Варна 

е получила покана да вземе участие и да представи дейността на КАМАРАТА сред студентите и партньорите на ВСУ. 

През ноември Зам-председателят на КИИП и председателят на РК Варна са взели участие в състава на журито на VII-мото 

международно състезание за креативни умения „Spaghetti engineering“, организирано и проведено във ВСУ „Черноризец Храбър“. 

На събитието – от името на КИИП – са наградени по един екип във всяка  категория – студенти и ученици.  

Тази година са насочени усилия към изграждане на стабилна и успешна партньорска връзка с КСБ и КАБ 

 През Октомври 2019г. съвместно с КСБ колегията е участвала в подготовката и задаването на общи въпроси към 

кандидат-кметовете на гр. Варна, свързани към дейността на строителния сектор в областта.  

 Председателят на РК инж. Сн. Милева е била включена в състава на оценителите в XVIII конкурс „Златен отвес“ 2019г. 

през Октомври, където е излъчила победител в категория „Най-добро инженерно изпълнение“.  
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 Организирана е и е проведена I-ва съвместна среща-дискусия между КАБ, САБ, КИИП и КСБ на тема „Развитие на 

строителния сектор през 2020г.“ през Декември 2019г.  

 Тази година за първи път бяха организирани и проведени срещи-дискусии с ръководствата на РК София-град и РК Бургас, с 

надеждите тези срещи да станат ежегодни..  

 Ръководството на РК Варна инициира среща-дискусия на тема „Възможности за финансиране на идеи от ЕС, чрез 

европейски програми“ с гост Експерт европейски програми и проекти – госпожа Кристиана Казанджиева. Срещата се състоя в 

Централен офис на КИИП, гр.София. На нея присъства Ръководството на КИИП.  

 Продължиха традиционно добрите отношения с колегите от РК Добрич, Силистра, Шумен като им се изпращат покани за 

мероприятия, които се провеждат в залите на РК Варна.  

 Като успешна съвместна работа се оценява и голямата активност на колеги от РК Варна в срещата с Клубаа на младите 

инженери в инвестиционното проектиране и приятели, на която бяха обсъдени предложения за развитието на Камарата, както и 

беше предложена стратегия на КИИП на базата на направените предложения.  

РК Велико Търново – На 18-ти октомври 2019 г. официално беше открит и осветен офисът на РК В. Търново, заедно с 

провеждането на УС на КИИП. 

Дейността на Регионалната колегия е насочена изцяло в посока на повишаване на квалификацията на членовете на камарата. РК, 

като утвърден териториален обучителен център, продължава да кани на обучителни мероприятия  своите членове, а също така 

колеги от РК Габрово, Търговище, Разград, Силистра и Русе.  

Информацията за предстоящи събития достига до членовете на РК: 

 Чрез сайта на РК В. Търново: www.kiip-vt.eu, а от тази година ще бъде на www.kiip-vt.com; 

 Чрез сайта на ЦО: http://www.kiip.bg/veliko-tarnovo 

 Чрез фейсбук страницата на РК: https://www.facebook.com/kiip.v.tarnovo; 

 По електронната поща; 

 Чрез Председателите на професионалните секции към РК; 

 При посещение на офиса на РК; 

 Чрез мобилните телефони на Председателя и технически сътрудник. 

 През изтеклата година  Регионална колегия на КИИП Велико Търново е получавала чрез годишен абонамент: „Бюлетин 

строителство и архитектура” и „Строителен обзор”. Всички броеве са на разположение в офиса на РК. 

На 22.05. 2019 година в РК Велико Търново беше проведено изнесено заседание на ЦКТК. 

http://www.kiip-vt.eu/
https://www.facebook.com/kiip.v.tarnovo
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 Важна среща, организирана по инициатива на председателя на КИИП инж. Каралеев и осъществена само в няколко други РК беше 

проведена в офиса на 17.07.2019 година с участието на председатели на РК от  Централен северен регион.   

С помощта и подкрепата на „Пътни строежи“ АД, както и председателите на секции ТСТС и ГПГ беше осъществено посещение на 

обходния път на Габрово на 18.04.2019 година. Там  колегите бяха запознати с метода конзолно бетониране на мостови участъци 

от пътя, както и начина на построяване на тунели по трасето. Съдействие е беше оказано и от инж. Богомил Белчев – председател 

на РК Габрово. 

Ръководството на Регионална колегия Велико Търново организира за своите членове на 26.11.2019 г. в механа "Равена"  тържество 

по случай деня на Проектанта и деня на Строителя, както  и Коледните празници.   

РК Видин – РР се стреми експедитивно да обслужва членовете в административната и регистрационна дейност. Предоставя се 

информация в удобен вид за работата на Камарата и ръководните й органи.  

РК Враца - През 2019 година беше организирана среща-екскурзия до град Крайова, Румъния. Осъществена беше среща с 

представители на местния строителен бизнес, на която беше обсъдена нормативната база в областта на инвестиционното 

проектиране в двете страни. Посетен беше шоурума и производствената база на фирма за производство на дограма. На следващия 

ден беше проведена богата туристическа програма с посещения на музеи и изложбени зали в града. 

През целия период РК беше абонирана за  „Бюлетин на БСА“, където се публикуват много нормативни документи. 

РК Габрово През 2019 г. членове на КИИП Габрово са участвували в курсове и семинари, организирани от регионални колегии 

Русе, В. Търново и Плевен. 

РК Добрич – И миналата година, РК - Добрич е провела, станалото  традиционно, Коледно тържество съвместно с колегите от 

КАБ.     

 РК Кърджали – Поднесени бяха венци по случай Националния празник 3-ти март и Деня на освобождението на Кърджали  21 

Октомври. Със Застрахователно дружество „Дженерали” колегията има споразумение за големи отстъпки при сключването и 

ежегодното подновяване на задължителната застраховка „Професионална отговорност”. Получава 15 % отстъпка за обектите от 

първа да трета категория. Тази година договорът е подновен при досегашните условия.  

РК Кюстендил – По-добрите финансови резултати през 2019 г. се дължат и на финансовата подкрепа, оказвана на малките 

колегии, чрез фонд „Солидарност“. Със съдействието на ЦО бяха представени безвъзмездно за ползване определени бройки 

методики и ръководства.  



 

59 

 

РК Ловеч – Преподписан беше договор за сътрудничество и съвместна дейност с РК София-град. Регионалната колегия поддържа 

интернет страница, която се актуализира своевременно. От скоро е създадена и фейсбук страница за по-бърз достъп до новостите, 

които касаят професионалната реализация. Всички членове на колегията получават информация по електронната си поща за 

предстоящи курсове, семинари, новоизлезли ръководства, книги по съответната специалност и др.    

РК Монтана – Членовете на Колегията бяха своевременно информирани чрез електронна поща, мобилни телефони и личен 

контакт.  

РК Пазарджик – През 2019 година беше продължен  рамковия договор за сътрудничество с РК София-град на КИИП, който 

позволява участие на  колеги от двете колегии в организирани мероприятия. 

-  Участие в международна кръгла маса организирана от РК на  КИИП  София  - град                          

-  Участие в работна среща ЦО на КИИП гр.София 

РК Перник – През 2018 година в РК Перник не са организирани обучителни курсове и семинари, но членове на колегията са взели 

участие в проведени различни мероприятия свързани с представяне на нови продукти, материали, иновационни технологии, 

семинарни обучения, конференции, симпозиуми, работни срещи  и др.  

РК Плевен – Продължава ползотворното сътрудничество с БГЦПО, който разполага със съвременна  база за обучение.    

Своевременно се  информират членовете на РК по всички възможни начини за предстоящите събития: Обяви на публични места – 

на таблото; 

 Чрез сайта на РК на КИИП Плевен: www.kiip-pleven.com и Фейсбук страницата на РК на КИИП-Плевен: 

https://www.facebook.com/kiip.plev 

 По електронната поща; 

 Чрез председателите на осемте професионални секции; 

 При посещение на офиса; 

 Персонално, при бизнес контакти; 

 По мобилните телефони на председателя и техническия сътрудник. 

И тази година е направен абонамент за нормативната база – Бюлетин „Строителство и архитектура”. 

Продължава ползотворното сътрудничеството на КИИП и КАБ и САБ на регионално ниво. 

На 13.12.2019г. в ресторант «Централ» се е състоял Коледният бал на инженерите съвместно с колегите от РДНСК Плевен. 

РК Пловдив – Редовно са провеждани Общите събрания на регионалните професионални секции и на колегията като цяло и се е 

отчитала дейността им. 



 

60 

 

Редовно се е участвало в заседания на Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по дисциплинарно производство и 

другите комисии на КИИП и в събранията на националните професионални секции от пловдивските представители в тези органи. 

Своевременно са се информирали членовете на Регионалното ръководство и на Регионалната колегия за решения от заседанията на 

Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по дисциплинарно производство и другите комисии на КИИП. 

Провеждани са организационни сбирки на регионалните професионални секции. 

Представителите на Регионална колегия Пловдив са участвали с активна позиция в комисиите на КИИП на национално ниво. 

Активно се сътрудничи със сродни браншови организации. 

Обсъждани са проекти на вътрешно организационни документи на КИИП, давани са становища по тях. 

Колегията сътрудничи с регионални, местни и национални специализирани медии в областта на инвестиционното проектиране и в 

строителството 

Поддържа се и се актуализира информацията в интернет страницата на Регионална 

колегия - Пловдив http://www.kiip.bg/a/region/plovdiv.  

Поддържа се и се актуализира информацията във фейсбук страницата на Регионална колегия- Пловдив 

https://www.facebook.com/KIIP.Plovdiv/  

Информирани са всички членове на Регионалната колегия за конкретни теми чрез електронната поща - за състояли се и за 

предстоящи регионални, местни и национални специализирани прояви, курсове за професионална квалификация, семинари и др. 

Беше посетен завода за производство на чугунени тръби в гр.Инсбрук – Австрия, на дати 01-06.06.2019 г . 

На 30.10.2019г. беше проведено посещение на помпено-акумулаторна-водноелектрическа централа ”Чаира” част от Каскада 

”Белмекен-Сестримо-Чаира” . 

На 27.11.2019 г. секция ”Водно строителство” е посетила  ОП ”Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци” – град 

Асеновград  

На 22 ноември.2019 г. беше проведен Бал на инженера – проектант.  

 

РК Разград – Беше подписан договор за сътрудничество и съвместна дейност с РК на КИИП София-град, който дава възможност 

на проектантите да вземат участие във всички организирани мероприятия от КИИП София-град и закупуване на професионални 

издания при равни условия.   

За всички обекти от ІV,ІІІ,ІІ и І-ва категория  в РК Разград се прави регистрация на договорите и се издават удостоверения. 

http://www.kiip.bg/a/region/plovdiv
https://www.facebook.com/KIIP.Plovdiv/
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Техническият сътрудник Ренета Цанкова e взела участие в обучението проведено от счетоводна къща „Прециз“ във връзка с 

промените при изготвянето на финансово-счетоводната отчетност. 

РК Русе – За подпомагане дейността на регионалното ръководство към РК на КИИП Русе има създадени постоянни  и 

специализирана комисии.  Постоянни са комисиите за оправомощаване на лицата с ППП и упражняващи ТК по част 

„Конструктивна”. 

РК Силистра – Продължава провеждането на Работни срещи с колеги от други РК и Контакти и диалог с КАБ. 

РК Сливен – няма данни 

РК Смолян – На 18 и 20 юли 2019 г., комисия, назначена със заповед на председателя на РК на КИИП – гр. Смолян, е присъствала 

на защита на дипломни работи – випуск 2019г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Физико-технологичен факултет 

– база Смолян. На заседание на 30 юли 2019г. комисията  е взела решение да се учредят четири еднократни стипендии по 150 лева, 

които да се изплатят на четирима дипломирани студенти през 2019г. Сумата от 600 лева е предвидена  в бюджета за основна 

дейност за 2019г. за разходи - раздел „ІV. Стипендии и награди”.  На 05 октомври 2019г. еднократните стипендии на четирима 

изявени дипломанти бяха изплатени. 

От 18 до 21 септември 2019г. инж. Манол Люнчев – председател на РПС „ЕАСТ“, е посетил 12-ия Международен панаир за 

осветление и електроматериали IstanbulLight, който се е състоял в Истанбул. Мероприятието е по покана на Българският 

национален комитет по осветление (БНКО). Организирането на панаира е в партньорство с местната Асоциация на осветителите 

производители (AGID) и Националния турски комитет по осветление. 

На 08 ноември 2019г. по покана от Областното представителство на Камарата на строителите в България – Смолян и вестник 

„Строител“, членове от РК на КИИП – гр. Смолян са присъствали на дискусия по актуални теми, отнасящи се до строителния 

бранш и развитието на областта. 

На 13 декември 2019г.  Регионална колегия на КИИП – гр.Смолян е организирала  празнична среща - честване на шестнадесет 

години от създаването на КИИП и празниците Коледа и Нова Година.  

РК София-град – Oрганизационния живот на КИИП РК София-град се характезира с: 

 Разширяване  социалната дейност, като освен преференциалните застраховки, се осигуриха безплатни профилактични 

прегледи за членовете. Продължава разширяваненето на създадената «Колекция от книги»,  която всяка година се попълва с нови 

заглавия. Отправени са покани към колеги за празници като 24 май,  Денят на Европа и  юбилеите, с които се отбелязват 

годишнини от създаване на КИИП. За своето активно присъствие и принос в професионалните  дейности са били отличени 

проектанти с Плакет за заслуги,  Почетен знак, Грамота.   
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 Продължава традицията за подпомагане със стипендии талантливи студенти от техническите университети, а по проблемите 

на академичното образовение беше проведена международна Кръгла маса, като предстои да разширява и задълбочава темата, 

осъзнавайки полезността на повдигнатите въпроси. 

- динамично развитие на Мултимедийния блок за обучение и  информация и детайлно техническо и логистично обезпечаване на  

курсовете, семинарите и презентациите. 

- висока степен на административно обслужване за членовете от страна на целия офис, бързина и точност за информиране относно 

предстоящи събития, решения на Регионалното ръководство,  промени в нормативна база или  предложения за нови, актуални  

теми  в обществените  обсъждания.   

 И през 2019 г. Са продължили обществените обсъждания  като  приоритетна задача на Колегията, защото дискутираните 

проблеми  са изкючително важни и  обхващат стратегически  теми,  свързани с промени в Устава на КИИП,  проект за Наредба за 

градската среда, регистрацията на договори,  авторските права и възнагражденията в проектирането  и т.н.  

 На 21.03.2019 в Музея „Земята и хората” в тържественото честване на  Световен ден на геодезиста  са  взели участие 30 

колеги от  професионална секция ГПГ  

 На 18.10.2019г. бяха поздравени колегите от РК Велико Търново при освещаване на новия им офис. 

 На 25.10.2019г. беше организирана Кръгла маса с международно участие  в Мултимедийния блок за информация и обучение 

на КИИП РК София-град. Събитието беше организирано от КИИП РК София-град и КИИП по случай 16 години от учредяване на 

КИИП през 2003 г. съгласно Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).  

 На 07.11.2019г.  20 представители на професионална «Водно строителство» са взели участие в Тържествено събрание 

посветено на  70 годишнината от основаване на  Хидротехническия факултет при УАСГ и юбилейната  научно-техническа 

конференция «70 години Хидротехнически факултет». 

 На 07.11.2019г. 15  представители на професионална секция «Технологии»  са посетили Завод за отпадъци «София» в Гара 

Яна и Долни Богров. 

От 10.12 до 15.12.2019г. експертна група е взела доброволно участие в огледа на района на земетресението в Албания. 

Посещението беше осъществено  със съдействие на МРРБ и МнВР. Състав на групата: инж. Георги Кордов - ръководител на 

експертния екип, инж. Росен Рашков, инж.Тамер Ахмедов, Галина Рулева, инж.Божидар Лесновски, инж.Иван Маноилов, 

инж.Георги Георгиев, инж.Димитър Куманов. След завръщането на групата беше направена презентация, която беше представена 

на 21.01.2020 на заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и 

осъществяването на държавната политика в областта на защита при бедствия (СНРБ). 
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 През изминалата 2019 г. е продължила практиката за съвместни дейности  по сключени договори/споразумения/ с 

Регионални колегии: РК Бургас, РК Ловеч, РК Пазарджик, РК Разград, РК Силистра, РК Русе 

РК София-област - Във връзка с 16та годишнина от учредяването на КИИП  и деня на проектанта (29 септември) беше проведено 

тържествено събрание на РК на КИИП София област, на което бяха наградени със заповед на Председателя на РК с Грамота за 

цялостен принос в работата на РК на КИИП София област  33 нейни членове. 

РК Стара Загора – РК е продължила договора със застрахователна компания „Армеец” за сключване на задължителното 

застраховане на проектантите като компанията прави отстъпка на застрахования.  

Организацията на централния сайт на КИИП дава възможност да се ползва както по регионални колегии така и по професионални 

секции. 

Продължава договорът с фирма „Информационни системи” за ползване на отстъпки за членове на КИИП Стара Загора при  

изваждане на електронен подпис.  

Продължават връзките с Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер” гр. Стара Загора. 

Представители на колегията работят с групи ученици в рамките на производствената практика „Задължителна професионална 

подготовка“-   инж. Румен Драганов, инж. Стоян Колев, инж. Лъчезар Ташев, инж. Петко Петков.  

РК Търговище – Продължава провеждането на срещи между различните специалисти и обмяната на информация.  

За колегите от КСС беше закупена поредица от 10 сборника, включващи еврокодове от 1 до 8. Посочената литература се намира в 

офиса и е на разположение на всички заинтересувани. 

РК Хасково - РК е организирала и провела традиционния Коледен бал на инженер-проектанта, съвместно  с  РК на КАБ. Секция 

„ГПГ”. На тези тържества са били поканени и студенти 3-4 курс в УАСГ, като по този начин се осъществява приемственост между 

поколенията.  

По повод задължителната застраховка за проектиране, Регионалното ръководство е договорило рамково споразумение при изгодни 

за членовете на Колегията условия, които остават в сила и за тази година. При застраховане по рамковия договор, членовете 

получава 20% отстъпка от застрахователната премия (Асет Аншурънс АД) . При застраховане в местна застрахователна компания ( 

ЗК Уника АД ), проектантите получават 10% отстъпка от застрахователната премия. 

РК Шумен – През м. октомври е била организирана самолетна екскурзия до Барселона и Валенсия, като всички участвали са 

останали много доволни. 
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На 18 декември 2019 г. в ресторант „Боровец“ е било организирано традиционното коледно тържество, съвместно с Камарата на 

архитектите и Камарата на оценителите.  

РК Ямбол – Връзката с проектантите се осъществява чрез фейсбук страницата и по електронна поща. Колегията има абонамент за 

изданията на Бюлетина за строителство и архитектура и Справочник за цените в строителството. Договорени са отстъпки от 

застрахователните премии със ЗАД „Армеец“. 

Посоченото по-горе е въз основа на представената в докладите на РК информация. 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ 

Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗКАИИП в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране са формирани осем секции по 

специалности или група специалности. 

Членовете на КИИП могат да членуват само в една професионална секция и сами определят в коя секция да участват, съобразно 

квалификацията си и професионалната област, в която работят. 

Професионалните секции в КИИП са: 

Секция “КСС”  – Конструкции на сгради и съоръжения 

Секция “ЕАСТ” – Електротехника, автоматика, съобщителна техника 

Секция “ТСТС” – Транспортно строителство, транспортни съоръжения 

Секция “ВС”  – Водно строителство 

Секция “ГПГ” – Геодезия, приложна геодезия 

Секция “МДГЕ” – Минно дело, геология, екология 

Секция “ОВКХТГ”  – Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,       топло- и газоснабдяване 

Секция “ТЕХ” – Технологии 
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Поради възприетата практика, общите събрания на НПС да се провеждат в деня преди Общото събрание на КИИП, в настоящия 

доклад не е представена обобщена конкретна информация за дейността на Националните професионални секции. 

Трябва да се отбележи, че не всички НПС проявяват необходимата активност. През 2019 г. се проведоха от: 

 НПС ЕАСТ - Пети Национален Семинар – Конференция "Добрата практика в проектирането - част Електрическа", 10 - 11 

май 2019 г. в гр.Плевен 

 НПС МДГЕ - Национална научно-приложна конференция МДГЕ: "Актуални проблеми на хидрогеологията в България", гр. 

Трявна, 04-05.10.2019 г. 

 НПС ТЕХ - Национален семинар “Актуални изисквания при проектиране и изграждане на говедовъдни ферми” и “Актуални 

изисквания при проектиране и изграждане на силози за зърно”, от 31.10.2019 г. до 02.11.2019 г., гр. Силистра. 

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО НИВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП 

Важен момент в дейността на ЦУ на Камарата е повишаване професионалната квалификация на членовете на КИИП. Целта е 

обучението и повишаването на квалификацията да е в следната насока: 

- 1. Курсове за повишаване квалификацията на инженера-проектант по съответните професионални направления – организирани по 

професионални секции. 

- 2. Провеждане на семинари и практическо представяне на съвременни технически решения на водещи фирми. Обсъждания на 

предстоящи за одобрение нормативни актове, регламентиращи дейността на проектантите. 

- 3. Конференции на НПС.  

Всички Регионални колегии считат, че дейността по провеждане на курсове и семинари е от особена важност за членовете на 

колегията и затова са положили много усилия в тази посока.  

В Приложение 1 към доклада са изнесени таблиците в обобщен вид по РК и по НПС проведените курсове и семинари, участието в 

презентации, през 2018 г., както и планираните мероприятия за обучение през 2019 г. Включени са само данни на регионални 

колегии, които са попълнени в предварително обявения формат. 

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС (ЦО) НА КИИП 

Служителите в ЦО на КИИП са, както следва:  

 инж. Маринела Цветкова – експерт  
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 инж. Маргарита Станоева  - експерт 

 маг. Светлана Божашка – експерт  

 инж. Бинка Михайлова - експерт 

 Евгения Ставрева – координатор и технически сътрудник. 

Отново ще отбележим, че и през изтеклата година се затвърждава тенденцията за все по-голямо увеличаване натовареността на 

Централния офис на КИИП. Рязко нараства обемът на обработваната информация, който все повече се увеличава. Ще посочим 

една част от основните задължения, изпълнявани от служителите в ЦО на КИИП: 

1. Подготвят се всички материали, организира се провеждането на УС на КИИП и се подготвят протоколите от тези заседания, 

2. Извършва се цялата подготовка за ОС на Камарата на инженерите, 

3. В ЦО на КИИП се организират и осъществяват заседанията на всички постоянни комисии /ЦКТК, КР, КНА, КА, Комисия за 

признаване на професионалните квалификации/, освен това се обезпечава дейността на КС и КДП. Подготвя се и се осигурява 

работата на всички временни комисии към ЦУ, 

4. Организират се и се провеждат множество обучения и семинари, изготвят се  сертификати за провеждани курсове и обучения, 

5. Провеждат се поредица срещи за съгласуване на становища, експертни доклади и много други мероприятия,  

6. Паралелно с това се води и обработва все по-нарастващата по обем текуща кореспонденция,  

7. Извършват се справки от всякакъв характер относно ПП и ТК и се издават съответните документи, 

8. Поддържа се сайта на Камарата и фейсбук страницата, на сайта на КИИП редовно се публикуват материали и съобщения, 

свързана с инвестиционния процес, публикуват се покани за семинари, конференции и др. събития, публикуват се мнения, 

публикации и интервюта на членове на КИИП,  

9. Изготвят се множество сертификати на английски език за работа в държавите от Европейския съюз, различни служебни бележки, 

в т.ч. и за участие в обществени поръчки.  

10. В ЦО се следи и се обработва непрекъснато и своевременно текущата кореспонденция.  

11. Експертите в офиса на ЦУ съдействат за навременното подготвяне на материалите за участие в многократно нарасналия брой 

комисии към Народното събрание, към Министерския съвет и Министерствата, Общинската администрация, свързани с 

инвестиционното проектиране,  

12. В ЦУ се извършва и организация по разпространението на техническа литература, 
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13. ЦУ изготвя множество становища и писма с разяснения в защита на правата на проектантите и утвърждава ролята на 

организацията в обществото,  

14. Увеличиха се многократно исканията на съда за предлагане на експерти - вещи лица от КИИП, на които Централата изпраща 

такива предложения, по данни от НПС и РК. 

На база на високата ефективност в работата, изключителният професионализъм и отговорността си към цялата Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране, служителите в ЦУ успяват успешно да се справят с все  по-нарастващите 

предизвикателства и да изпълнят своите задачи, дори за сметка на  своето лично време.  

Централен офис осъществява постоянна връзка с юридическата кантора и счетоводната къща СК “Прециз”, обслужващи Камарата. 

Практически всекидневно се  обменя информация и се осъществява връзка със счетоводната къща „Прециз“ и адв. Албена 

Драганова.  

ЦУ участва активно и се стреми да подпомага проектантите в дейността им при проблеми с администрацията и решаване на 

проблеми в областта на инвестиционното проектиране, при участието на проектанти в обществени поръчки.  

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ  

 Финансово състояние на КИИП в цифри към 31.12.2019 г. 

КИИП води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в  съответствие  с изискванията на българското 

счетоводно и търговско законодателство. 

Камарата на инженерите води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за 

представяне. Данните във финансовия отчет са представени в хиляди лева. 

Финансовият отчет за 2019 г. е съставен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни 

предприятия. 

Съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане, КИИП е задължена да води аналитично отчитане на 

двата вида дейности-стопанска и нестопанска, като се облага с корпоративен данък за резултата от стопанска дейност. Във връзка с 

наличните активи КИИП подлежи ежегодно на задължителен одиторски доклад. 

От 10.12.2007 г. КИИП е регистрирана по ЗДДС. 

Относно стопанската дейност на КИИП през 2019 г.  
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- Приходи 64 хиляди лева без ДДС от издателска дейност, семинари, експертизи. Намалението спрямо приходите от стопанска 

дейност през 2018 г. е с 44 хил. лв., без влиянието на промяната на запасите от продукция и незавършено производство. 

- Финансовият резултат от стопанска дейност през 2019 г. е 23 х. лв. печалба преди облагане, срещу 25 хил. лв. за 2018 г.  

Данък по Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)    –  2 хил. лв. 

Печалба след облагане  – 21 хил.лв. 

Вече обложен, положителният финансов резултат от стопанска дейност в размер на 21хил. лв. се пренася в Отчета за приходи и 

разходи (нестопанска дейност) в приходната му част. 

Основна дейност: 

Приходите от основна (регламентирана)  дейност на КИИП през 2019 г. са в размер на       1 735 х. лв., основно от членски внос. 

Намалението на приходите от основна дейност спрямо 2018 г. е със 22 000 лв., което спрямо общите приходи е 1,27%. 

Разходите за основна дейност през 2019 г. са в размер на 1  913 х. лв. и включват разходи за офиси, персонал (заплати и 

осигуровки), командировки и други вкл. разходи за  амортизации на дълготрайни активи. 

Разходи по финансови операции за основна дейност са в размер на 13 х. лв. 

Резултатът от основна дейност през 2019 г. е отрицателен в размер на 71 хил. лв., включително резултатът от стопанска 

дейност. 

“Моментната снимка на КИИП” към 31.12.2019 г.:  

Счетоводният баланс към 31.12.2019 г. показва следното: 

Капитал – собствен капитал в размер на 5 026 000 лв.  

Задължения в размер на 98 000 лв. – текущи главно по заплати, осигуровки и данъци, дължими през 2020 г. Просрочени 

задължения няма. 

Приходи за бъдещи периоди (събран членски внос за 2020 г.) – 1 577 179 лв. 

Дълготрайни материални активи  вкл. Земи и сгради  са с балансова стойност 2 538 000 лв. 

Краткотрайни активи в размер на 3 962 000 лв., от които паричните средства са 3 790 000 лв., разпределени както следва: 

- касова наличност (парични средства в брой по РК и в ЦО)  -      16 000 лв. 

- банкови сметки (вкл. Валутни – по РК, вкл. ЦО)   -  3 774 000 лв. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ГОДИНИТЕ 2016-2020 

1. Приходите от основна (регламентирана)  дейност на КИИП (членски внос) са се променяли в следния порадък:  

2016 г. – 1 мил.721 хил. лв. за КИИП,  в това число  за ЦУ  -  501 300 лв. 

2017 г. - 1 мил.770 хил. лв. за КИИП,  в това число  за ЦУ  -   522 535 лв. 

2018 г. - 1 мил.768 хил. лв. за КИИП,  в това число  за ЦУ  -   497  670 лв. 

2019 г. - 1 мил. 735 хил. лв. за КИИП,  в това число  за ЦУ  -   490 750 лв. 

2. Разходите за дейността: 

през 2016 г. са в размер на 1 612 000 лв. за КИИП,  в това число  за ЦУ  -  476 100 лв. 

през 2017 г. са в размер на 1 693 537 лв. за КИИП,  в това число  за ЦУ  -  544 100 лв.  

през 2018 г. са в размер на 1853 978 лв.  за КИИП,  в това число  за ЦУ  -  617 300 лв. 

през 2019 г. са в размер на 1913 000 лв.  за КИИП,  в това число  за ЦУ  -  498 100 лв. 

3. Приходи от стопанска дейност:  

през 2016 г. са в размер на 141 000 лв. 

през 2017 г. са в размер на 84 000 лв.  

през 2018 г. са в размер на 108 000 лв.  

през 2019 г. са в размер на 64 000 лв. 

Печалбата от стопанска дейност се движи в близки граници: 

през 2016 г. е в размер на 21 000 лв. 

през 2017 г. е в размер на 29 000 лв. 

през 2018 г. е в размер на 23 000 лв.  

през 2019 г. е в размер на 21 000 лв. 
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От представеното по-горе ясно се вижда, че приходите от членски внос през периода са били най-високи 2017 г., но много 

съществени разлики в нивата няма. Същевременно разходите за основна дейност са се увеличили от 2016 до 2019 г. с 300 х. лв. 

Това се дължи на завишаване на цените на всички стоки и услуги, които ползва КИИП, а така също с увеличаване на минималната 

работна заплата за страната, което води до повишаване на заплатите на заетите в КИИП лица.  

Видно е също, че разходите, които ЦУ прави през периода, надвишават приходите му. За целия период с 125 х.лв. Разходите, които 

са за сметка на ЦУ са административни, или постоянни разходи (за материали, за външни услуги, за заплати и осигуровки на 

персонала, за командировки, за печати, за мероприятия, за финансови разходи.). За да покрива тези разходи ЦР прехвърли 

парични средства от депозитната сметка в разплащателната. Лесно може да се пресметне, че при сегашната норма 25% / 75% ЦО 

получава 30 лв. за един член на КИИП, а харчи близо 40 лв. 

Въпреки изключително ограничения финансов ресурс на централния офис, само 25% от всички постъпления, към момента, ЦУ 

осигурява следните дейности: 

 -  поема разходите за всички управителни съвети на КИИП; 

 - поема разходите за провеждането на всички постоянни комисии, технически съвети и работни групи; 

 - поема голямата част от разходите за провежданите конференции на НПС; 

 - поема разходите на ОС на КИИП; 

 - съдейства за финансовото обезпечаване издаването на техническа литература; 

 - поема разходите за издаване на всички удостоверения за ПП; 

 - поддържа и осигурява функционирането на сайта на ЦУ на КИИП; 

 - поддържа и осигурява функционирането на техниката с необходимите консумативи и сервиз; 

 - помага на РК при закупуване на офиси с безлихвени заеми; 

 - поддържа целия архив на КИИП и изплаща редовно наем за ползваните помещения; 

 - финансово осигурява дейностите и покрива разходите при извършване на задължителния одит на Камарата; 

 - заплаща наложителните ремонти в помещенията на ЦУ. 

Разходите за изброените мероприятията, са се изменяли през годините така: 2016 - 10 890 лв.; 2017 – 124795 лв.; 2018 – 150472 лв.   

и 2019 – 141278 лв. Прави впечатление, че през 2016, 2017 и 2019 г. разходът за ОС расте, а през 2019 – намалява. Това се дължи на 

намаляване броят на делегатите. Тук е редно да се отчете, че по предложение на ЦР през за 2017, 2018 и 2019 год. на лицата 

назначени на трудов договор в КИИП заседателни не са плащани, което облекчи в някаква степен бюджетите, както на ЦУ, така и 

на РК.  

Ако описаната тенденция се запази, скоро ЦУ няма да е в състояние да заплаща някои от изброените разходите.  Проблемът има 

няколко решения. Евентуално завишаване на процента отделян за ЦУ, което ще натовари малките колегии.  Този вариант е 

възможен, ако в Централата идва по-големия дял от членския внос и парите се разпределят между РК по специални вътрешни 
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правила, така, че да се обезпечи работата на всички. Другото решение  е завишаване размерът на членския внос. Ако се изходи от 

описазните цифри, за да се справя ЦО с присъщите разходи, при сегашната схема на разпределение, членския внос трябва да стане 

160 лв. 

В таблицата и графиката по-долу е показано съотношението на проектантския членски внос към минималната работна заплата за 

страната за периода 2006 г. – 2020 г. 

 

година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

стойност на 
чл. Внос ППП 120 120 120 180 180 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

мин. раб. 
заплата 160 180 220 240 240 255 280 310 340 370 420 460 510 560 610 

чл. внос ППП/ 
мин.раб.запл. 
(%) 75 67 55 75 75 47 43 39 35 32 29 26 24 21 20 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

През 2019 г.  бяха реализирани следните мероприятия с международно участие като по-долу са цитирани заповедите за 

международните командировки, издавани от ЦО: 

 КИИП поддържа връзки с Руската инженерна академия (РИА). По предложение на Ръководството на КИИП, РИА 

присъди на проф. д-р инж. Иван Марков – Ректор на УАСГ и член на КИИП, премия за постижения в областта на науката, 

техниката и организацията на строителната индустрия. Със Заповед № КИИП-ЦУ-004/16.01.2019г. на Председателя на УС 

на КИИП, проф. д-р инж. Иван Марков – Ректор на УАСГ  и инж. Маргарита Станоева  – Експерт в ЦО на КИИП са 

командировани до гр. Москва, Русия, за участие в Тържествената церемония по връчване на ежегодните премии на Руската 

инженерна академия.  

 Като редовен член на Европейския Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС) Заместник-председателят на КИИП 

участва в седемнадесетото редовно Общо събрание на ЕСЕС. Със Заповед № КИИП-ЦУ-009/27.02.2019 г. на Председателя  

на УС на КИИП, инж. Светлана Николчева и инж. Маргарита Станоева – Експерт в ЦО на КИИП са командировани в гр. 

Любляна, Словения за участие в 17-то Общо събрание на ЕСЕС. 
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 Съгласно подписана спогодба от 03.02.2017г. между КОАОИ и КИИП за разменни посещения с цел обучение на 

служителите от двете администрации, със Заповед № КИИП-ЦУ-014/01.04.2019г. на Председателя на УС  на КИИП, инж. 

Маринела Цветкова – Експерт в ЦО на КИИП, маг. Светлана Божашка – Експерт в ЦО на КИИП  и Евгения Ставрева – 

Координатор в ЦО на КИИП са командировани за 3 дни в гр. Скопие, Република Северна Македония,  в Камарата на 

оправомощените архитекти и инженери, съгласно подписана спогодба от 03.02.2017г. между КОАОИ и КИИП за разменни 

посещения с цел обучение на служителите от двете администрации.  

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-024/25.06.2019г. на Заместник-председателя на КИИП, инж. Иван Каралеев – Председател 

на УС на КИИП и инж. Антони Чипев – Главен секретар на КИИП са командировани за 2 дни до гр.Скопие, Република 

Северна Македония, за участие в официалната церемония по връчване на “Златен инженерен пръстен”. Това е отличие, 

което се дава на най-добрите инженери-дипломанти за съответната година. Церемонията е изключително представителна, 

като в нея участва Президента на Република Северна Македония.  

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-027/04.09.2019г. на Председателя  на УС на КИИП, инж.Светлана Николчева – Заместник-

председател на КИИП и инж. Маргарита Станоева – Експерт в ЦО на КИИП са командировани за 5 дни до гр. Лисабон, 

Португалия за участие в годишното Общо събрание на Европейския Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС) и 

Международната среща на най-високо равнище на строителните инженери. По време на конференцията бяха представени 

доклади по актуални въпроси на историята, проблемите в управлението, перспективите в  развитието и бъдещето на 

професията на строителния инженер по света. На Общото събрание на ЕСЕС бе приет за редовен член Орденът на 

инженерите в Португалия.  

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-031/02.10.2019г. на Председателя на УС на КИИП, инж. Радостина Богданова – член на 

Националното ръководство на НПС „КСС“, е командирована за 3 дни до гр. Братислава, Словакия, за участие в работни 

групи към Европейския Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС) относно BIM  технологии и обществени поръчки за 

иженерни услуги. Докладът на инж. Богданова може да се види на сайта на КИИП. 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-038/26.11.2019г. на Председателя на УС на КИИП, инж. Светлана Николчева – Заместник-

председател на КИИП и инж. Антони Чипев – Гглавен секретар на КИИП са командировани за 2 дни до гр. Скопие, 

Република Северна Македония, за участие в редовно заседание на страните членки на Инженерната Инициатива за 

Регионално Сътрудничество (ИИРС). На събранието бяха обсъждани въпроси свързани с процеса шпо въвеждане на BIM 

технологиите, по прилагане на Еврокод в региона и проблеми с миграцията на инженерите от региона. 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-041/11.12.2019г. на Заместник-председателя на КИИП, инж. Иван Каралеев – Председател 

на УС на КИИП и инж. Антони Чипев – Главен секретар на КИИП са командировани за 2 дни в гр. Ниш, Сърбия, на 

посещение във фабрика на Zumtobel Group  (ZG). 
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АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНИ АСПЕКТИ 

От 01.10.2017 г.  Камарата на инженерите е в договорни отношения с адвокатска кантора Драганова&Георгиев за осигуряване на 

юридически консултации. Тук е мястото да се оцени по достойнство изключителното съдействие на юридическия консултант адв. 

Албена Драганова в работата на УС, КР, ЦКТК, КНА и другите органи и комисии в КИИП. Същевременно тя пряко участва при 

съставяне и анализ на изготвяните нормативни актове за КИИП. Отново подчертавам, че тя във всички случаи непосредствено и 

пряко е подпомагала дейността на ЦР в това отношение.  

По-долу е дадена справка относно образуваните, висящи и приключени съдебни дела, по които страна е КИИП, за периода 

01.04.2019 г. – 31.03.2020 г.: 

1. 

№ на дело Страна, 

секция 

Предмет на 

делото 

Фаза на делото  - висящо 

пред ВАС 

Адм. д.№ 

8252/2018 г. на 

Административен 

съд – София   

инж. Иван 

Петров 

Мишев,  

секция 

ОВКХТТГ 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ОПП 

Делото приключи с 

решение на АССГ в полза 

на инж. Мишев.  

По касационна жалба от 

наша страна срещу 

решението, ВАС на 

17.02.2020 г. потвърди 

решението и отмени отказа 

да му се признае ОПП 

2. 

№ на дело Страна, 

секция 

Предмет на 

делото 

Фаза на делото  - висящо 

пред ВАС 

Адм. д.№ 342/2019 

г. на 

Административен 

съд – София град   

инж. Красимир 

Георгиев 

Костадинов, 

секция ТСТС 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ППП 

Делото е спечелено пред 

първа инстанция, по  жалба 

от инж. Костадинов е 

образувано касационно дело 

във ВАС и в момента се 

очаква решение на ВАС.   

 3.  

№ на дело Страна, Предмет на Фаза на делото  - 
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секция делото насрочено 

Адм. д.№ 452/2019 

г. на 

Административен 

съд – Велико 

Търново   

инж. Детелин 

Христов,  

секция 

ОВКХТТГ 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ОПП 

Решението на АС Велико 

Търново уважава жалбата 

на инж. Христов. По наша 

касационна жалба е 

образувано дело пред ВАС 

и е насрочено за 20.10.2020 

г. 

4.  

№ на дело Страна, секция Предмет на делото Фаза на делото   

Адм. д.№ 

8676/2019 г. на 

Административен 

съд – София град   

инж. Борис 

Прешелков,  

секция ВС - 

ПБ 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ППП 

Делото е спечелено от 

КИИР пред АССГ с 

решение от 05.12.2019 г.,  и 

не е обжалвано, което 

означава, че от 20.01.2020 г. 

е влязло в сила 

5.  

№ на дело Страна, 

секция 

Предмет на 

делото 

Фаза на делото   

Адм. д.№ 

13468/2019 г. на 

ВАС  

инж. Ефтимия 

Вулджева,  

секция ТЕХ 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да й бъде 

призната ППП 

АС – Пловдив отмени отказа 

на УС, по наша касационна 

жалба е образувано и 

насрочено дело за 28.04.2020 

г. 

6.  

№ на дело Страна, 

секция 

Предмет на 

делото 

Фаза на делото  - 

насрочено 

Адм. д.№ 

2395/2019 г. на– 

Административен 

съд – Пловдив   

инж. Недьо 

Недев 

ОВКХТТГ 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ОПП 

АС – Пловдив отмени 

отказа на УС, по наша 

касационна жалба е 

образувано дело пред ВАС, 

още не е насрочено съдебно 
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заседание 

7.  

№ на дело Страна, 

секция 

Предмет на 

делото 

Фаза на делото  - 

насрочено 

К.д.№ 11951/2019 

г. на  ВАС   

инж. Дечко 

Матеев Фратев 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ОПП 

АС – Пловдив потвърди 

отказа на УС, по 

касационна жалба на инж. 

Фратев е образувано дело 

пред ВАС, насрочено за 

13.05.2020  

Анализирайки горната информация е видно, че в сравнение с минали периоди, новите дела са намалели – само 5 за последната 

година (1-вото и 7-то са от 2018 г., просто са се проточили доста дълго). Приключилите дела са две – това на инж. Мишев, на 

когото жалбата е уважена и ще трябва да му се признае ОПП, ако той изрично се позове на съдебното решение и това на инж. 

Борис Прешелков, за когото съдът окончателно е потвърдил отказа на КИИП да му признае ППП.  

Централното ръководство счита, че намаленият брой на делата е в резултат на добрата обосновка и мотивация при формулиране на 

отказите и на решенията на КС, дължащи се на отличното професионалното юридическо  съдействие. 

Необходимо е да се отбележи и своевременното изготвяне на финансовите документи и отчети от СК „Прециз“, с което се 

осигурява и подпомага работата на цялата Камара на инженерите. 

В заключение е необходимо да се изтъкне следното: 

1. Централното ръководство, въпреки изключително ограничения си финансов ресурс, който е само 25% към момента от 

всички постъпления осигурява следните дейности: 

 - поема разходите за всички управителни съвети на КИИП; 

 - поема разходите за провеждането на всички комисии, съвети и други мероприятия; 

 - поема голямата част от разходите за провежданите конференции на НПС; 

 - поема разходите на ОС на КИИП; 

 - съдейства за финансовото обезпечаване издаването на техническа литература; 

 - поема разходите за издаване на всички удостоверения за ПП; 

 - поддържа и осигурява функционирането на сайта на ЦУ на КИИП; 

 - поддържа и осигурява функционирането на техниката с необходимите консумативи и сервиз; 



 

77 

 

 - помага на РК при закупуване на офиси с безлихвени заеми; 

 - поддържа целия архив на КИИП и изплаща редовно наем за ползваните помещения; 

 - осигурява финансовото осигуряване на дейностите и покрива разходите при извършване на задължителния одит на 

Камарата; 

 - извършва наложителните ремонти в помещенията на ЦУ. 

 2. Да не се допускат всякакви опити за отклоняване на вниманието с дребнотемия, интересуващи само отделни наши 

членове. Да не издигаме в парадигма и абсолютизираме само нашето лично становище за нещата и да го налагаме като истина от 

последна инстанция. Да направим нужното за изпълнение на основните цели, стоящи пред Камарата. Затова трябва да обединим 

всичките си усилия и да намерим пътя за определяне на стратегия, в която да са посочени конкретни цели и начините за 

осъществяването им.  

 3. КИИП е професионална организация и трябва да се отчете основно ролята на НПС при решаване на най-важните 

проблеми в инвестиционното проектиране.  

 4. Да не се допуска повече противопоставянето между отделните НПС. Да не се издигат, като доминанта личните интереси, 

желания и амбиции над тези на Камарата. Бъдещето, към което всички гледаме с надежда,  няма да се материализира, докато 

заедно не преодолеем противоречията и страховете помежду си, наслоени от преди и не научим уроците на миналото, пораждащи 

това противопоставяне.  

Нашето бъдеще зависи само и единствено от нас. 

 

Накрая ще посочим накратко постигнатото за тези четири години 2016-2020 г.: 

- КИИП се утвърждава като търсен и високо компетентен партньор, съдействащ на държавната власт за формиране на 

национална политика при развитието на проектното дело и отстояване и защита на обществения интерес при спазени 

законови норми; 

- Осигуриха се условия за повишаване на квалификацията на проектантите, което е във връзка с множеството курсове, 

семинари и презентации проведени в ЦУ, РК София-град, РК Пловдив, РК Варна, РК Бургас, РК Стара Загора, РК 

София-област и други; 

- Установиха се и се утвърдиха връзките със сродни организации, като се сключиха допълнителни договори у нас. 

Продължиха и се затвърдиха връзките в чужбина - в ECEC и ИИРС. Задълбочиха се и връзките с КАОИ в РСМ;  
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- Значително се утвърди ролята на КИИП, като търсен и желан партньор от държавните институции за изготвяне на 

становища по нормативните актове свързани с инвестиционното проектиране. Тук е необходимо да се посочи, че 

авторитетът на Камарата значително нарастна, особено като сега се обърнаха към нас за сътрудничество от Българската 

Търговско-Промишлена Палата, Асоциацията на Индустриалния Капитал в България и АРДИВАЙС. 

- Утвърди се ролята на младите ни членове на Камарата чрез Клуба на младите проектанти и приятели, като техните 

съпредседатели участват и в заседанията на УС на КИИП; 

- Положиха се изключителни усилия от ЦУ и служителите в ЦО за създаване на нов сайт на ЦУ на КИИП – всички 

актуални информации и материали се поставят редовно, например: Петнадесета годишна конференция 

"СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020"; Покана за уебинар - Системи за гласово 

оповестяване в сгради по EN54-32; Проект на ЗИД на ЗУТ; Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност; 

Презентации, Online-Конференция "Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното 

приложение в България"; Обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството"; БАИС - Дискусионен 

панел „ Предизвикателствата на звуко- и шумоизолирането“; Семинар "Стандарти и методи за оценка и управление на 

съществуващи мостове"; Национален семинар на тема: "Слънчева радиация и енергийни решения"; Национална 

конференция "Постигане на сгради с близко до нулево потребление на енергия" и много други. 

- Формира се и Facebook група на младите проектанти, която е на сайта на ЦУ на КИИП. Успешно работи и Facebook 

страницата на КИИП. 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
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               Приложение 1 

Курсове и семинари за квалификация на инженери, проведени от ПС към РК на КИИП през 2019 г. 

 

Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени от 

РК/ЦО 

Рехау  презентация   ОВКХ и ВС 26 - 27.02.2019 Бургас 

актуални проблеми по ЗУТ семинар Емилия Александрова всички 3/9/2019 Бургас 

АСО  презентация   ВС 3/21/2019 Бургас 

Schneider Electric презентация   ЕАСТ 4/3/2019 Бургас 

HTI България презентация   ВС 4/4/2019 Бургас 

Оргахим презентация   ОВКХ, ТЕХ, КСС 5/16/2019 Бургас 

Инфодни на Шрак Техник     ЕАСТ 6/6/2019 Бургас 

Tekra Academy презентация   ЕАСТ 6/12/2019 Бургас 

Bosh и Weishaupt презентация    ОВКХ  6/13/2019 Бургас 

Геовара презентация   ГПГ, КСС 12-13.07.2029 Бургас 

Flowair презентация   ОВКХ 10/2/2019 Бургас 

Геров инженери презентация Марин Геров ОВКХ и  ВС 10/11/2019 Бургас 

Шрак Техник презентация   ЕАСТ 10/16/2019 Бургас 

ЕТИ Електроелемент презентация   ЕАСТ 10/30/2019 Бургас 

НЕС ООД презентация   ОВКХ 11/7/2019 Бургас 



 

80 

 

възстановяване и усилване на сгради курс Марина Трайкова КСС 11/15/2019 Бургас 

Адвансинтернешънъл презентация   ЕАСТ 11/21/2019 Бургас 

Посещение на обходен път на гр. 

Габрово по време на строителството - 

мост и тунел в подхода към "тунел под 

връх Шипка" по време на изгражденето 

семинар 
Технически ръководителна 

обекта 
ГПГ/ТСТС 18.04.2019 г. В.Търново 

Фирма „СИКА България” ЕООД и 

КИИП, РК В. Търново организира 

семинар на тема "СВЕТЪТ НА 

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ 

СИСТЕМИ" 

презентация 
представители  на фирма СИКА 

България ЕООД 
КСС 17.05.2019 г. В.Търново 

ІІ-ра Национална конференция „Почти 

нулево енергийни сгради“ 
конференция представители на фирми ОВКХТ 

30.05-

01.06.2019 г. 
В.Търново 

Семинар на тема: "СТАТИЧЕСКО 

ИЗЧИСЛЕНИЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ 

НА КОНСТРУКЦИИ С ПРОГРАМЕН 

ПРОДУКТ TOWER 8 – НОВОСТИ И 

ПРИЛОЖЕНИЕ" 

семинар инж. Веселин Първанов КСС 06.06.2019 г. В.Търново 

Обучителен курс на тема: Изготвяне на 

Планове за управление на строителни 

отпадъци (ПУСО) съгласно Наредбата 

за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (НУСОВРСМ, 

нова, от декември 2017г.) 

обучение, лекция доц.д-р инж. Румяна Захариева  КСС 28.06.2019 г. В.Търново 

Презентация на тема: Иновативно 

оборудване и ГИС системи за нуждите 

на геодезията, кадастъра, пътното 

строителство и ВиК на фирма 

ГЕОВАРА ЕООД 

презентация инж. Никола Димитров ГПГ, ТСТС, ВС 04.07.2019 г. В.Търново 
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Семинар на тема: „Усилване на 

строителни конструкции и 

съоръжения“. Семинара е за ТК по част 

„Конструктивна“ на инвестиционните 

проекти. 

семинар 

доц. д-р  инж. Емад Жоржос; 

проф. д-р  инж. Дамян Кашлакев; 

проф. д-р инж. Марина Трайкова 

КСС 05.07.2019 г. В.Търново 

Ппрезентация на тема: Представяне на 

продуктовата кама на фирма 

FLOWAIR, /ПОЛША/ 

презентация 

представители на фирма Ес Ай 

Джи Еър Хендлинг България 

ООД 

ОВКХТ 04.10.2019 г. В.Търново 

Курс на тема: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ – проблеми, 

конструктивни решения, практически 

препоръки 

обучение, лекция проф. д-р инж. Марина Трайкова КСС 25.10.2019 г. В.Търново 

Семинар НА НПС „ТЕХНОЛОГИИ” 

КЪМ КИИП, гр. СИЛИСТРА 
семинар - ТЕХ 

31.10-

02.11.2019 г. 
В.Търново 

Презентация на тема: Представяне на 

продуктовото портфолио на ATREA 
презентация 

представители  на фирма Атреа 

България ООД 
ОВКХТ 04.11.2019 г. В.Търново 

Презентация на тема: Шрак Техник -

новости в продуктовата оферта и 

технически решения 

презентация 
представители на Шрак Техник 

ЕООД 
ЕАСТ 05.11.2019 г. В.Търново 

Презентация на тема: ПРОДУКТИ 

BURNIT и SUNSYSTEM 
презентация 

представители на фирма Нови 

Енергийни Системи ООД 
ОВКХТ 13.11.2019 г. В.Търново 

Презентация на тема: СИСТЕМНИТЕ 

РЕШЕНИЯ НА УПОНОР 
презентация 

представители  на фирма  ТП 

Uponor GmbH – България 
ОВКХТ 27.11.2019 г. В.Търново 

Семинар на тема: "ПРАКТИЧЕСКИ 

СЪВЕТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЧРЕЗ 

СОФТУЕРИТЕ НА ХИЛТИ" 

семинар 
инж. Цветелина Петкова и инж. 

Емануил Джевизов 
КСС 02.12.2019 г. В.Търново 
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Обсъждане на тема: „Проблеми в 

процеса на работа на колегията, 

свързани с процедури, ценообразуване 

и други" 

дискусия членове на сек. ГПГ ГПГ 05.12.2019 г. В.Търново 

практически курс по проектиране на 

геотехнически съоръжения по БДС 

EN1997:2004 „ГЕОТЕХНИЧЕСКО 

ПРОЕКТИРАНЕ” 

курс, организиран 

от РК Русе  

проф. д-р инж. Вл. Костов доц. д-

р инж. М. Тодоров 
КСС 13-14.12.2019 г. В.Търново 

Системи за лъчисто отопление и 

охлаждане 
семинар   ОВКХТТГ 28.02.2019г. Варна 

Системи за водопровод и канализация  семинар   ВС 01.03.2019г. Варна 

Архитектурно-строителна седмица 

2019 
конференция   

КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, 

МДГЕ, ОВКХТТГ, 

ТЕХ 

06-09.03.2019г. Варна 

Статическо изчисление и оразмеряване 

на конструкции с програмен продукт 

TOWER 8 – НОВОСТИ И 

ПРИЛОЖЕНИЕ“ 

семинар инж. Веселин Първанов КСС 27.03.2019г. Варна 

Фирмено представяне на ТЕКРА презентация   ЕАСТ 02.04.2019г. Варна 

Двудневно обучение „проектиране на 

дървени и комбинирани дървено-

бетонни конструкции по ЕВРОКОД“ 

обучение д-р инж. Иван Хр. Гешанов КСС 11-12.04.2019г. Варна 

Представяне на продуктовата гама на 

АТРЕА 
презентация   ОВКХТТГ  24.04.2019г. Варна 

Двудневен семинар във връзка с 

измененията в ЗУТ 
семинар адвокат Емилия Александрова КСС 09-10.05.2019г. Варна 



 

83 

 

Пети национален семинар-конференция 

на НПС ЕАСТ НА КИИП за 2019г 
конференция   ЕАСТ 10-11.05.2019г. Варна 

Фирмено представяне и дискусия от 

фирма HTI БЪЛГАРИЯ 
презентация   ВС 15.05.2019г. Варна 

Фирмено представяне на ДАНФОС 

БЪЛГАРИЯ 
презентация   ОВКХТТГ 16.05.2019г. Варна 

Целодневно обучение на тема 

„Усъвършенстване на проектирането и 

изпълнението при укрепване на 

дълбоки изкопи“ 

обучение доц. Чавдар Колев КСС, ТСТС, ВС 17.05.2019г. Варна 

Представяне на иновациите на 

GEBERIT  
презентация   ВС 22.05.2019г. Варна 

IX-та международна научна 

конференция по архитектура и 

строителство ARCIVE 2019 

конференция   

КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, 

МДГЕ, ОВКХТТГ, 

ТЕХ 

31.05-

02.06.2019г. 
Варна 

Фирмено представяне на ТЕКРА презентация   ЕАСТ 06.06.2019г. Варна 

Обучителен семинар на АНДИ семинар   ЕАСТ 11.06.2019г. Варна 

Традиционен семинар на 

професионална секция ЕАСТ  
семинар   ЕАСТ 27.06.2019г. Варна 

Фирмено представяне на УПОНОР презентация   ОВКХТТГ 08.07.2019г. Варна 

Двудневно обучение „Проектиране на 

комбинирани стомано-стоманобетонни 

конструкции по ЕВРОКОД 4“ 

обучение д-р инж. Иван Хр. Гешанов КСС 11-12.07.2019г. Варна 

Фирмено представяне на ГЕОВАРА презентация   ГПГ 19.07.2019г. Варна 

Среща на клуб на младите инженери в 

ИП и приятели 
Среща-дискусия   

КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, 

МДГЕ, ОВКХТТГ, ТЕХ 
03.10.2019г. Варна 
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Фирмено представяне на FLOWAIR презентация   ВС, ОВКХТТГ 03.10.2019г. Варна 

Национална научно-приложна 

конференция МДГЕ – 2019 
конференция   МДГЕ 04-05.10.2019г. Варна 

Презентация на софтуерни решения за 

CAD И ПРОЕКТИРАНЕ 
презентация   

КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, 

МДГЕ, ОВКХТТГ, ТЕХ 
10.10.2019г. Варна 

ALLPLAN ENGINEERING И 

ALLPLAN BRIDGE 
презентация   КСС, ТСТС  16.10.2019г. Варна 

Софтуерни решения за електро 

проектиране на промишлени и сградни 

електрически инсталации  

семинар  ETI ELEKTROELEMENT ЕАСТ 29.10.2019г. Варна 

Фирмено представяне на фирма НОВИ 

ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ (НЕС) 
презентация   ОВКХТТГ 06.11.2019г. Варна 

КУРС „REVIT MEP ЗА ОВК“ обучение инж.Живко Митев ОВКХТТГ 18-20.11.2019г. Варна 

КУРС „REVIT MEP ЗА ВИК“ обучение инж.Живко Митев ВС 21-23.11.2019г. Варна 

Фирмено представяне на ZUMTOBEL 

GROUP (АВСТРИЯ) 
презентация   ЕАСТ 22.11.2019г. Варна 

КУРС „REVIT STRUCTURE“ обучение инж.Живко Митев КСС 25-27.11.2019г. Варна 

Обучителен семинар „Системи за 

гласово оповестяване в сгради“ 
семинар   ЕАСТ 27.11.2019г. Варна 

КУРС „ROBOT STRUCTURAL 

ANALYSIS“ 
обучение инж.Живко Митев КСС 28-30.11.2019г. Варна 

Кръгла маса на тема „бъдещо развитие 

на Камарата през 2020 - 2028 година“ 
Среща-дискусия   КСС 10.12.2019г. Варна 

Хенкел България и АББ семинар фирмени всички 4/4/2019 Кърджали 
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Хауратон семинар фирмени ВС, ТС, ГПГ 6/6/2019 Кърджали 

Ксела България семинар инж. Бойко Пенев КСС 10/16/2019 Кърджали 

Проект на Стб рамкови конструкции 

курс, организиран 

от РК Пловдив проф. В Кърджиев  КСС 22-23.02.2019 Кърджали 

Тауер 8 

курс, организиран 

от РК Ст. Загора инж В Първанов КСС 9/25/2019 Кърджали 

Основни изисквания при проектиране 

съгласно Наредба № РД-02-20-

6/19.12.2016 г. за технически 

изисквания на физическа сигурност на 

строежите(ДВ бр.1/03.01.32017 г. в 

сила от 04.04.2017 г.) 

Обучителен курс, 

организиран от 

ЦО/РК Варна 

д-р инж.Иван Каралеев и 

инж.Румен Иванов-

Зам.председател РК Варна 

ЕАСТ 23.01.2019 г. Ловеч 

Основни изисквания при проектиране 

на изкопи и насипи с цел подобряване 

на тяхното качество 

Обучителен курс, 

организиран от ЦО 
д-р инж.Чавдар Колев КСС 25.01.2019 г. Ловеч 

Ефективни решения на улично 

осветление 
Семинар, БНКО инж.Георги Димитров ЕАСТ 28.02.2019 г. Ловеч 

Почти нулево-енергийни сгради: 

топлофикация на ограждащите 

конструкции на съществуващи и нови 

сгради 

Обучителен 

семинар, 

организиран от 

ЦО/БАИС , УАСГ 

и Център за ЕЕ 

от ЦО , БАИС , УАСГ 
ЕАСТ, КСС и 

ОВКХТТГ 
3/28/2019 Ловеч 

Пети национален семинар- 

конференция "Добрата практика в 

проектирането по част"Електрическа" 

Семинар-

Конференция,  

организиран от 

НПС"ЕАСТ и РК 

Плевен 

инж.Попова ЕАСТ 10 и 11 05.2019  Ловеч 

Проектиране на стоманобетонни 

конструкции за сеизмични въздействия, 

съгласно системата Еврокод. 

Лекционен курс  проф.д-р инж.Васил Кърджиев КСС  и ТСТС 5/11/2019 Ловеч 
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Слаботокови табла - управление 

кабелна инфраструктура в жилищни 

сгради . Зарядни станции-нормативни 

изисквания и особености при 

проектиране и експлоатация . 

Домофонни системи - проектиране и 

системни възможности 

Презентационно 

обучение 
Фирма "ТЕКРА" ЕАСТ 5/28/2019 Ловеч 

Презентация и демонстрация на 

дигитални нивелири , тотални станции 

и други 

Презнтация Фирма " ГЕОВАРА"ЕООД ГПГ и ВС 6/13/2019 Ловеч 

Покривни централи , топловъздушни 

апарати , вентилационни блокове 

Презентация, РК 

В.Търново 
Фирма " FLOWA "(ПОЛША) ОВКХТТГ 10/4/2019 Ловеч 

Национална научно приложима 

конференция - МДГЕ 2019 на тема " 

Актуални проблеми на 

хидрогеологията" в България 

Конференция  НПС"МДГЕ" КСС 
04 и 05.10.2019 

г. в гр.Трявна 
Ловеч 

Проектиране на дървени конструкции 

според Еврокод 5" 
КУРС д-р инж.Иван Гешанов КСС 10/18/2019 Ловеч 

Проблеми при проектирането по част" 

"Енергийна ефективност" , съгласно 

Наредба № 7 и ЕЕ на сгради , за 

постигане изискванията с близо до 

нулата на потребление 

Заседание на 

НПС"ОВКХТТГ" 
инж.Толев ОВКХТТГ 10/23/2019 Ловеч 

Възстановяване и усилване на сгради- 

проблеми , констр.решения и 

практически препоръки 

КУРС, 

организиран от РК 

В.Търново 

проф.д-р инж.Марина Трайкова КСС 10/25/2019 Ловеч 

Представяне на продуктово порфолио 

Презентация, 

организиран от РК 

В.Търново 

Фирма " АТРЕА БЪЛГАРИЯ " ОВКХТТГ 11/7/2019 Ловеч 
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Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни конскрукции според 

Еврокод 4 

КУРС, 

организиран от РК 

В.Търново 

д-р инж.Иван Гешанов КСС 21 и 22 .11.2019 Ловеч 

Проектиране на стоманобетонни 

рамкови конструкции за сеизмични 

въздействия, съгласно системата 

Еврокод –  Част 1 – при ниво на 

дуктилност средно (DCM) Курс проф. д-р инж.Васил Кърджиев КСС 11-May Плевен   

Проектиране на дървени конструкции 

според ЕВРОКОД 5 Лекция д-р инж. Иван Гешанов КСС 18-Oct Плевен   

Пети национален семинар - 

конференция „Добрата практика в 

проектирането – част Електрическа“ Семинар 

АС-ДС Плевен/ АВВ, 

арх.Александър Генчев, 

инж.Борислав Златков, 

инж.Николай Бърдарски, 

инж.Мария Попова ЕАСТ 

10.май                          

11.май 

Плевен и 

НПС 

Среща с представители на фирма 

"Булплан" ООД -избрана за 

Изпълнител на проект за изменение на 

Общия устройствен план на община 

Пловдив, одобрен през 2007 год., за 

обсъждане на теми,свързани с 

прилагането на действащия Общ 

устройствен план, актуалните 

проблеми и перспективите за развитие 

на Община Пловдив 

среща представители на фирмата 

КСС,ТСТС,ВС,ГПГ, 

МДГЕ, ЕАСТ, 

ОВКХТГ, ТЕХ 

25.02.2019 г. Пловдив 

Двудневен курс на тема: 

”Проектиране на стоманобетонни  

рамкови конструкции за сеизмични  

въздействия, съгласно системата  

Еврокод”  

обучителен 

курс 

проф.д-р инж. 

В.Кърджиев 
     КСС 23-24.02.2019 г. Пловдив 
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Семинар на тема:” Моделиране и 

оразмеряване на строителни 

конструкции с Тower 8 expert. Новости 

в осма версия.”   

семинар инж.В.Първанов КСС 27.02.2019 г. Пловдив 

Лекция на тема:”Заздравяване на почви 

чрез импулсно уплътняване-българския 

опит”,фирма”Терра Микс България” 

лекция 
Драгомир Димитров и 

инж.Любомир Ангелов 

КСС, 

МДГЕ 
21.03.2019 г. Пловдив 

Представяне на система за олекотяване 

на стоманобетонни конструкции 

„Cobiax”организирано от CBX 

България 

представяне 
представители на  

фирмата 
КСС 13.06.2019 г. Пловдив 

Семинар на тема:”Хидроизолиране на 

подземни части на конструкции”,фирма 

Мапеи България 

семинар инж.Николай Желязков  КСС  19.09.2019 г. Пловдив 

Представяне от фирма „ИРМ” ЕООД на 

продуктите Allplan Engineering и 

Allplan Bridge  

представяне 
представители на  

фирмата 
КСС, ТСТС 25.09.2019 г. Пловдив 

Дискусия на тема:”Устойчиви ВиК 

решения с продукти и цялостни 

системи от сферографитен чугун” – 

HTI България,проведена в х-л 

"Империал", гр.Пловдив 

дискусия 
представители на  

фирмата 
ВС 03.04.2019 г. Пловдив 

Творческо пътуване, посещение на 

завода за производство на чугунени 

тръби в гр.Инсбрук – Австрия 

творческо 

пътуване 

отговорник на групата инж.Ангел 

Марков 
ВС 01-06.06.2019 г. Пловдив 

Представяне на софтуерни решения 

 за CAD и проектиране от  

„Геров инженери представят” 

представяне представител на  

фирмата 

ВС, 

ОВКХТГ 
08.10.2019 г. Пловдив 

Организирано посещение на помпено-

акумулаторна-водноелектрическа 

централа”Чаира”,част от 

организирано 

посещение 

отговорник на групата инж.Ангел 

Марков 
ВС 30.10.2019 г. Пловдив 
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Каскада”Белмекен-Сестримо-Чаира” 

Организирано посещение на 

ОП”Третиране и депониране на битови 

и строителни отпадъци” – град 

Асеновград  

организирано 

посещение 

отговорник на групата инж.Ангел 

Марков 
ВС 27.11.2019 г. Пловдив 

Фирмена презентация на системи за 

изграждане на: 

ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ,ПАРКИНГ-

ПОКРИВИ,ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ от 

ЕСХА България ООД, представител на 

NOPHADRAIN® (Холандия) за 

България 

фирмена 

презентация 

представители на  

фирмата 
ВС 12.12.2019 г. Пловдив 

Презентационен ден на фирма 

„Геовара”ЕООД  
презентация 

представители на  

фирмата 
ГПГ  06.06.2019 г. Пловдив 

Дискусия относно възможностите и 

ролята на съвременните BMS-системи в 

строителните обекти 

дискусия инж.Т.Трайков ЕАСТ 28.02.2019 г. Пловдив 

Представяне на традиционния за 

България Инфо ден на „Шрак Техник” 

ЕООД-проведено в „Гранд хотел 

Пловдив”   

представяне 
представители на фирма"Шрак 

Техник"  
ЕАСТ 07.05.2019 г Пловдив 

Семинар на фирма „Текра”ЕООД  семинар представител на ф-та ЕАСТ 15.05.2019 г. Пловдив 

Представяне на фирма „Ритал” на 

ползите от нови и подобрени системни 

продукти, дигитални процеси и 

подходяща инфраструктура – 

Международен Технически Панаир 

Пловдив 2019 г. 

представяне представители на фирмата  ЕАСТ 23-28.09.2019 г Пловдив 
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Представяне на продукти и услуги на 

производителя на осветителни тела 

ZUMTOBEL GROUP (Австрия)  

представяне представители на фирмата ЕАСТ 11.10.2019 г Пловдив 

Обучителен семинар на тема:”Системи 

за гласово оповестяване в сгради – 

изисквания на стандарт EN54-32, нови 

компактни интегрирани панели" 

организиран от Писат инженеринг  

обучителен 

семинар 

представител на фирма "Писат 

инженеринг" 
ЕАСТ 06.11.2019 г. Пловдив 

Семинар на тема:”Взривозащитено 

оборудване” проведено  в 

административна сграда на "Филкаб 

АД" от  фирми ЕX-TECH SOLUTION и 

ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, част от групата 

Филкаб   

семинар представители на фирмите ЕАСТ 30.10.2019 г. Пловдив 

Семинар организиран от фирма: 

„Данфосс”България за представяне на 

иновативния софтуер за избор на 

оборудване HEAT SELECTOR, както и 

новите си продукти и решения  

семинар представител на фирмата ОВКХТГ 16.04.2019 г. Пловдив 

Обучителен семинар на тема: „Почти 

нулево-енергийни сгради: 

Топлоизолация на ограждащите 

конструкции на съществуващи и нови 

сгради“, организиран от БАИС, Център 

за енергийна ефективност ЕнЕфект в 

партньорство с КСБ-Пловдив и 

любезното съдействие на КИИП-

Пловдив,проведен в семинарна зала на 

КСБ – гр. Пловдив 

обучителен 

семинар 

представители на  

БАИС 
ОВКХТГ  14.06.2019 г. Пловдив 

Семинар на фирма Bosch, съвместно с 

фирма Weishaupt на тема: 

„Проектиране на инсталации с 

водогрейни котли високи мощности”, 

семинар представители на фирмите ОВКХТГ 12.06.2019 г. Пловдив 
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проведен в Гранд хотел Пловдив 

Технически семинар на фирма 

„Упонор”, водещ производител на 

иновативни системни решения за 

подово, стенно и таванно отопление и 

охлаждане, системи за водопровод, 

локални топлопреносни мрежи и 

специални решения за отопление на 

индустриални и спортни съоръжения – 

организиран от КИБ и любезното 

съдействие на КИИП-Пловдив, 

проведен в конферентна зала на 

хотел”Алианс”,гр.Пловдив. 

технически 

семинар 
представител на фирмата ОВКХТГ 19.06.2019 г. Пловдив 

Технически семинар на фирма 

„Упонор”, водещ производител на 

иновативни системни решения за 

подово, стенно и таванно отопление и 

охлаждане, системи за водопровод, 

локални топлопреносни мрежи и 

специални решения за отопление на 

индустриални и спортни съоръжения  

технически 

семинар 

Левенте Надж технически 

мениджър в Упонор Румъния 
ОВКХТГ  09.07.2019 г Пловдив 

Презентация на полската фирма 

 „Flowair”  
презентация представител на фирмата ОВКХТГ 01.10.2019 г. Пловдив 

Презентация на фирма НЕС  

на продукти BURNIT и  

SUNSYSTEM  

презентация представител на фирмата ОВКХТГ 12.11.2019 г. Пловдив 

Бал на инженера проектант 
тържество 

с участието на членовете от 

КИИП-Пловдив 
всички 22.11.2019 г. Пловдив 
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Национална научно-приложна 

конференция на тема:„Актуални 

проблеми на хидрогеологията в 

България”- гр.Трявна 

национална 

онференция 
по инициатива на    НПС"МДГЕ" МДГЕ 04-05.10.2019 г. Пловдив/ЦО 

Пети национален семинар-

конференция”Добрата практика в 

проектирането – част електрическа”  

проведен в гр.Плевен 

национален 

семинар с участието на инженери-

проектанти от КИИП 

ЕАСТ 10-11.05.2019 г. Пловдив/ЦО 

„Вентилационни системи за отвеждане 

на дим и топлина“ семинар 
Проф. Радослав Христов Къртов 

ВС/ПБ/; ОВКХТТГ 7/15/2019 Русе 

Презентация на първата смарт помпа на 

VILO презентация   ОВКХТТГ ;ТЕХ 10/9/2019 Русе 

Хидроизолиране на подземни части на 

конструкции“ – фирма МАПЕИ семинар   

КСС;ОВКХТТГ; 

ЕАСТ 10/9/2019 Русе 

„Гласово опевестяване на сгради“- 

ПИСАТ ИНЖЕНЕРИНГ семинар   ВС/ПБ/ 10/23/2019 Русе 

Burnit  и Sunsystem - фирма НЕС ООД презентация   ОВКХТТГ ;ТЕХ; ВС 11/21/2019 Русе 

Системните решения на УПОНОР  презентация   ОВКХТТГ 11/28/2019 Русе 

Проектиране на геотехнически 

съоръжения по БДС EN1997:2004 

„Геотехническо проектиране”-  
курс 

проф. д-р инж. Вл. Костов и доц. 

д-р инж. М. Тодоров КСС 13-14.12.2019 Русе 

Статич.изч.и оразм.на констр.с ПП  

Tower- РК-Варна семинар   КСС 3/27/2019 Силистра 

Проект.на дървени констр.според 

Еврокод 5 курс   КСС 4/11/2019 Силистра 

Геотехнологии и изкопи-РК-В.Търново курс   КСС 5/17/2019 Силистра 

ПУСО- РК-В.Търново курс   КСС 6/6/2019 Силистра 
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Усилване на стр.констр.и съор.за ТК-

РК-София област 

курс 
  КСС 7/5/2019 Силистра 

Възстан.и усилване на сгради  
Курс 

  КСС 10/25/2019 Силистра 

Презентация на нова серия оборудване 

за трафопостове-РК-Шумен презентация   ЕАСТ м.11.2019 Силистра 

Системи за гласово опевестяване в 

сгради-РК-Варна 
курс   ЕАСТ 11/27/2019 Силистра 

Геотехническо проект.-РК-Русе 
курс   КСС 13,14.12.2019 Силистра 

работна среща и дискусия на тема 

„Устойчиви ВиК решения с продукти и 

цялостни системи от сферографитен 

чугун“, която се е състояла на 

03.04.2019 г. в хотел „Национал Палас“ 

, гр. Сливен, организирана от търговска 

фирма HTI България семинар   ВС 2019 Сливен 

презентация на утвърдени продукти на 

марките BURNIT и SUNSYSTEM 

използващи алтернативни източници на 

енергия семинар   ВС 2019 Сливен 

Семинар - презентация „ИНФО-ДЕН на 

Шрак Техник” организиран от „Шрак 

техник” ЕООД със съдействието на РК 

на КИИП Сливен  семинар   ЕАСТ 10.2019 Сливен 

Ролята на съвременните технологии за 

повишаване на качеството на долното 

строене. Подценената роля на 

геотехническите измервания и 

мониторинга  

семинар доц. Чавдар Колев 
КСС, МДГЕ, ТСТС, 

ГПГ, ВС, ТЕХ 
4/5/2019 Смолян 
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Състояние и проблеми при изпълнение 

на  Наредба №2/2017г. за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали 

семинар акад. Ячко Иванов 
КСС, МДГЕ, ТСТС, 

ГПГ, ВС, ТЕХ 
4/5/2019 Смолян 

Устойчиво строителство – изисквания и 

принос за опазването на околната среда 

и за устойчиво развитие  

семинар акад. Ячко Иванов 
КСС, МДГЕ, ТСТС, 

ГПГ, ВС, ТЕХ 
4/5/2019 Смолян 

Проектиране  на  стоманобетонни  

конструкции  съгласно  ЕС 1 и ЕС 2 
курс проф.д-р инж. Тодор Бараков КСС 22 и 23.11.2019 Смолян 

Актуални въпроси по приложението на 

ЗУТ. Промени в ЗУТ. Идеи и 

концепции за развитие на закона”.   

семинар  адв. Емилия Александрова ВСИЧКИ 04.02.2019 г.  София-град 

„Сертифициране на сгради по 

международни програми за устойчиво 

строителство, енергия, екология и 

зелени технологии”. 

семинар  

инж. Петър Камбуров,        арх. 

Весела Вълчева-Макгий,     инж. 

Стоян Здравков,       инж. Виктор 

Петров,      Любка Александрова 

ОВКХТТГ 27.02.2019 г.  София-град 

„Инструменти и практически насоки 

при разработване на проекти за 

енергийна ефективност” 

семинар  
инж. Владислава Георгиева и 

Петър Сеизов. 
ОВКХТТГ 15.03.2019 г.    София-град 

„Мост над река Влахинска по 

автомагистрала Струма“ 
семинар   проф. Енчо Дулевски ТСТС и КСС  11.04.2019 г.  София-град 



 

95 

 

„Валоризация на знанията за 

европейски сеизмично-квалифицирани 

възли за стоманени рамки“ 

семинар  

проф. Николай Рангелов, проф. 

Карлос Ребело -Университет на 

Коимбра, Португалия,                        

инж. Ирена Хаджиянева,  инж. 

Георги Радославов,  инж. Чавдар 

Пенелов,       инж. Бистра 

Ганчева,        инж. Лора Райчева             

доц. Цветан Георгиев 

КСС  17.05.2019 г.  София-град 

„Избор на отводнителни решения 

според типа обект“  

семинар  
Емил Бакърджиев                  инж. 

Калоян Паунов  
ВС 22.05.2019 г.   София-град 

Нови енергийни технологии и 

възможности за тяхното приложение в 

България" 

семинар  проф. Христо Василев.   ЕАСТ 13.06.2019 г.  София-град 

ЧЕТИРИ модула  на тема: 

„Проектиране на стоманобетонни 

рамкови конструкции за сеизмични 

въздействия, съгласно системата 

Еврокод при ниво на дуктилност 

средно (DCM)“ 

семинар проф. д-р инж. Васил Кърджиев. КСС 
18, 19, 24 и 25 

юни 2019 г.   
София-град 

„Насоки при планиране  и изчисление 

на системи за подово, стенно и таванно 

отопление и охлаждане. Специални 

решения за спортни зали“ 

семинар  фирма UPONOR Corporation  ОВКХТТГ 10.07.2019 г.  София-град 

"Енергията от слънцето - енергия на 

бъдещето" 
семинар  проф. Христо Василев. ЕАСТ  09.10.2019 г.   София-град 

„Иновативни решения за галванична 

катодна защита от корозия на 

армировката и   бетона при 

инфраструктурни съоръжения“. 

семинар Мартин Стоянов КСС 30.10.2019 г.  София-град 
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„Програмиране  за   инженери   с    

CalcPad 3.5“ 
семинар инж. Неделчо Ганчовски  КСС    31.10.2019 г.  София-град 

„EPLAN и RITTAL“, ONE RITTAL семинар 
Иван Атанасов        Александър 

Касчиев   
ЕАСТ 12.11.2019 г.  София-град 

„Шистов газ. Човекът за и против 

шистовия газ. Нефт и газ" 

семинар - 

представяне книга 
Огнян Кованджийски ОВКХТТГ 14.11.2019 г.  София-град 

"Съвременни технологии за 

производство на компресиран въздух" 
семинар  фирма "Атлас-Копко" ТЕХ 04.12.2019 г.  София-град 

„Моделиране и оразмеряване на 

строителни конструкции с Тower 8 

expert. 

семинар инж. Веселин Първанов КСС 
03.12.2019 г. 

05.12.2019 г.  
София-град 

„Преглед на актуалните изменения и 

допълнения на Закона за устройство на 

територията от 2019г. Правни аспекти 

на регулацията“ 

семинар  адв. Емилия Александрова ВСИЧКИ 06.12.2019 г.  София-град 

Авторско право и авторски надзор на 

проектанта“ 
семинар  адв. Емилия Александрова ВСИЧКИ 13.12.2019 г.  София-град 

Основни изисквания при проектиране, 

съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 

за техническите изисквания за 

физическа сигурност на строежите 

Обучителен курс, 

организиран от ЦО 

ЦУ на КИИП, д-р инж. Иван 

Каралеев, инж. Румен Иванов 
ЕАСТ 

23.01.2019 г., 

София 

София-обл 

Добрата практика в проектирането - 

част Електрическа  

Семинар, 

организиран от  

НПС ЕАСТ 

НПС ЕАСТ ЕАСТ 

10-11.05.2019 

год. Хотел 

Кайлъка Плевен София-обл 

Строителна технология "Кобиакс" Обучителен курс Фирма  "Кобиакс България" всички 
12.06.2019 год., 

София София-обл 

Авторско право и авторски надзор на 

проекти 
Семинар 

ЦУ на КИИП, Адв. Емилия 

Александрова 
всички 

13.06.2019 год., 

София София-обл 

http://www.vag.bg/
http://www.vag.bg/
http://www.vag.bg/
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Усилване на строителни конструкции и 

съоръжения 
Семинар 

доц. Емад Жоржос,                            

проф. Марина Трайкова, проф. 

Дамян Кашлакев 

КСС, ТСТС, ВС 
05.07.2019 год. 

София 
София-обл 

Програмиране с Calcpad Обучителен курс инж. Неделчо Ганчовски всички  27.09.2019 г.  София-обл 

Програмиране с Tower 8 Обучителен курс Лектори от София град КСС 05,12,2019 г. София-обл 

Проектиране на стоманобетонни 

рамкови конструкции за сеизмични 

въздействия, съгласно системата 

Еврокод при ниво на дуктилност 

средно (DCM)  част 1 Обучителен курс проф.Кърджиев КСС 12.01.2019 Ст. Загора 

"Пожарозащитни решения с Multipor и 

Ytong, в контекса на изменената 

наредба №Із-1971 и на Еврокод 6" Семинар "КСЕЛА -България" РК 28.02.2019 Ст. Загора 

Среща със зам.кмета на Община Стара 

Загора Сотирова - за посещението на 

арх.Бюлюнмаз Среща РК Стара ЗАгора РК 06.03.2019 Ст. Загора 

"Сепариране и на течни продукти 

инфилтриране на крайпътни връзки и 

възли" курс  ТСТС, ВС 13.3.2019 Ст. Загора 

„Основни принцип и на пасивната и 

почти нулевоенергийната сграда” Семинар   РК 15.03.2019 Ст. Загора 

"Системи за гласово оповестяване в 

сгради" – изисквания на стандарт 

EN54-32, нови компактни интегрирани 

панели  Представяне   ЕАСТ 09.04.2019 Ст. Загора 

Проектиране на стоманобетонни 

рамкови конструкции за сеизмични 

въздействия, съгласно системата 

Еврокод при ниво на дуктилност 
курс проф.Кърджиев КСС 20.04.2019 Ст. Загора 
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средно (DCM)  - част 2 

Посещение на завода за производство 

на чугунени тръби в гр.Инсбрук – 

Австрия 
Семинар РК Стара Загора ВС 01.06.2019 Ст. Загора 

 „Добра практика в проектирането – 

част ЕАСТ" Работна среща НПС ЕАСТ ЕАСТ 10.05.2019 Ст. Загора 

Семинар Обучение Газови котли Бош Семинар Фирма "Бош" ОВКХТГ 21.05.2019 Ст. Загора 

Семинар Обучение Термопомпи Семинар Фирма "Бош" ОВКХТГ 22.05.2019 Ст. Загора 

Проектиране на инсталации с 

водогрейни котли високи мощности 

Бош Семинар Фирма "Бош" ОВКХТГ 12.06.2019 Ст. Загора 

Проектиране и управление на мостове 

опит в САЩ Представяне   КСС 25-28.06.2019 Ст. Загора 

Усилване на строителни конструкции  
курс проф.Трайкова КСС 05.07.2019 Ст. Загора 

Среща с ръководството на КАБ 

СтЗагора за Обществените поръчки 
Среща РК Стара Загора РК 04.07.2019 Ст. Загора 

Среща с ръководството на КИИП за 

Обществените поръчки и Регистриране 

на договори Среща  РК/ЦУ 09.07.2019 Ст. Загора 

Отопление на био маса и тръдо гориво, 

битови и високо обемни серпентинни 

бойлери, промишлени водосъдърж. и 

слънчеви колектори за битова гореща 

вода 
Семинар НЕС ООД ОВКХТГ 14.07.2019 Ст. Загора 

Комисия за оградата на ІІ-ро ОУ 

"П.Р.Славейков" Участие инж.Драгов РК 16.08.2019 Ст. Загора 
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Статическо изчисление и оразмеряване 

на конструкции с програмен продукт 

Tower 8 – новости и приложение“ Семинар инж.Първанов КСС 25.09.2019 Ст. Загора 

„Актуални проблеми на 

хидрогеологията в България“ курс   МДГЕ 04-05.10.2019 Ст. Загора 

Семинар Белград Пътуващ семинар   РК 09-13.10.2019 Ст. Загора 

Актуални изисквания при проектиране 

и изграждане на говедовъдни ферми. курс   Тех. 01-02.11.2019 Ст. Загора 

Актуални изисквания при проектиране 

и изграждане на силози  за зърно. курс   Тех. 01-02.11.2019 Ст. Загора 

Инфо дни на Шрак Техник ЕООД Семинар Шрак Техник ЕООД РК 06.11.2019 Ст. Загора 

Международна кръгла маса 

Академичното образование и 

инженерната практика Среща РК София-град РК 25.10.2019 Ст. Загора 

„Проектиране на стоманобетонна 

стенна конструктивна система при 

наличие на съставни плътни дуктилни 

стени и стени с отвори, съгласно 

системата Еврокод”  курс проф.Кърджиев КСС 09.11.2019 Ст. Загора 

“Повече стойност на последния етаж с 

VELUX” – лекция на арх. Соколова, 

ВЕЛУКС България „Традиции и 

качество в строителството” Представяне ВЕЛУКС РК 20.11.2019 Ст. Загора 

Практически приложения и софтуер - 

Хилти курс Хилти КСС 29.11.2019 Ст. Загора 

Възстановяване и усилване на сгради - 

проблеми , конструктивни решения , 

практически препоръки 

КУРС, 

организиран от РК 

В.Търново проф. М. Трайкова КСС 25.10.2019г. Търговище 
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Как да удвоим производителността си 

чрез 3D проектиране уебинар инж.Ганчовски КСС 2/7/2020 Търговище 

системи за гласово оповестяване 

семинар, 

организиран от  РК 

Пусе   ЕАСТ 18.1 Търговище 

„Развитие на технологиите за 

производство на енергия от ВЕИ и 

техния потенциален дял в енергийния 

баланс на България“ презентация   ЕАСТ 15.05 Търговище 

Обучение на софтуер на АУЕР гр.София проф.Калоянов   март Търговище 

Продуктово представяне на фирма 

"Атлас Копко"-компресори гр. Шумен       Търговище 

Национална конференция "Почни 

нулево-енергийти сгради" гр.Бургас     май Търговище 

Курс  по ПУСО гр.В.Търново       Търговище 

Обучение за енергийни мениджери гр. Шумен       Търговище 

Курс"Проектиране на стоманени 

рамкови конструкции за сеизмични 

въздействия"гр.Стара Загора 

12.01.2019г. 

Лекция проф.д-р инж. Васил Кърджиев КСС 12.01.2019г. Хасково 

Курс"Проектиране на стоманени 

рамкови конструкции за сеизмични 

въздействия"гр.Стара Загора  

20.04.2019г. 

Лекция проф.д-р инж. Васил Кърджиев КСС  20.04.2019г. Хасково 

Курс"Статистически изчисления и 

оразмеряване на конструкции с ПП 

Tower 8"гр.Ст.Загора 25.09.2019г. 

Лекция инж.В.Първанов КСС 25.09.2019г. Хасково 

Курс "Проект.на стоманобет. 

Лекция проф.д-р инж. Васил Кърджиев КСС 09.11.2019г Хасково 
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конструктивна с-ма" Ст.Загора   

Семинар на фирма АНДИ и КИИП 

гр.Хасково 30.05.2019г. 
Мероприятие 

  
ЕАСТ 30.05.2019г. Хасково 

Основни проблеми при проектирането 

на изкопи и насипи с цел подобряване 

на тяхното качество курс доц. Чавдар Колев   1/25/2019 ЦО 

Национален Семинар на НПС 

„Технологии“, 2019 г., гр. Силистра семинар НПС ТЕХ ТЕХ 

31.10-

02.11.2019 ЦО 

Участие в изложението "Архитектурно 

строителна седмица", 2019 и кръгла 

маса по проблемите на ЗУТ изложение Интер Експо Център   06-09.03.2019 ЦО 

Основни изисквания при проектиране,  

съгласно Наредба № РД-02-20-

6/19.12.2016 г. за техническите  

изисквания за физическа сигурност на 

строежите курс 

инж. Иван Каралеев, инж. Румен 

Иванов ЕАСТ 1/23/2019 ЦО 

Новите продукти и решения на 

"Данфосс" България в сферата на 

отоплителните инсталации презентация "Данфосс" България ОВКХТТГ 4/24/2019 ЦО 

Проектиране с водогрейни котли 

високи мощности 100кВ-2000кВ семинар 

Франк Щенгел, Сертифициран 

лектор Bosch ОВКХТТГ 6/11/2019 ЦО 

Авторско право и авторски надзор на 

проектанта Семинар адв. Емилия Александрова всички 6/13/2019 ЦО  

Покривни централи CUBE-NV, 

топловъздушни апарати LEO, както и  

вентилационни блокове OXeN за 

децентрализирана инсталация презентация фирма Flowair-Полша ОВКХТТГ 9/30/2019 ЦО  



 

102 

 

Национална научно-приложна 

конференция МДГЕ, гр.Трявна конференция НПС МДГЕ МДГЕ 04-05.10.2019  ЦО  

Представяне на книга "Външни 

комбинирани топлоизолационни 

системи (ETICS)" 
презентация 

д-р инж.арх. Петар Николовски, 

Скопие КСС 11/7/2019 ЦО  

Национална среща- дискусия на НПС 

МДГЕ     МДГЕ 5-6.10.2019 ЦО  

Семинар на REHAU 

семинар, 

оргонизиран от РК 

Бургас Rehau ОВКХТТГ 26.02.2019 Ямбол 

Курс по Tower 8 

семинар, 

оргонизиран от РК 

Ст. Загора В. Първанов КСС 25.09.2018 Ямбол 

Презентация 

презентация, 

оргонизирана от 

РК Бургас   ОВКХТТГ 2.10.2019  Ямбол 

Национална среща- дискусия на НПС 

МДГЕ 

среща, 

оргонизирана от 

ЦО   МДГЕ 5-6.10.2019 Ямбол 

Курс за ст. Бет. конструкции 

семинар, 

оргонизиран от РК 

Ст. Загора В. Кърджиев КСС 09.102019 Ямбол 

Национална среща на секция 

ОВКХТТГ 

национална среща, 

оргонизирана от 

РК София-град   ОВКХТТГ 23.10.2019  Ямбол 

 

Курсове и семинари за квалификация на инженери, планирани от ПС към РК на КИИП за 2020 г. 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 

от РК 

фирмени представяния и презентации, 

семинари     всички   Бургас 

Семинар "Мапеи България" ЕООД семинар Мапеи България ЕООД КСС 18.03.2020  В. Търново 

„Пожарозащитни решения с Мултипор 

и Итонг в контекста на изменение на 

Наредба Iз-1971 и Еврокод 6“ 

семинар 
„КСЕЛА България“ ЕООД 

КСС 2020 г. В. Търново 

Проектирането на подкрановиите 

пътища по Еврокод 
курс 

инж. Румен Илиев, „Подем кран“ 

АД, гр. Габрово 
КСС 2020 г. В. Търново 

Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни конструкции според 

Еврокод 4 

курс 
преподаватели 

КСС 2020 г. В. Търново 

Практически примери за усилване на 

сгради и съоръжения в Република 

България 

курс 
доц. д-р инж. Емад Жоржос 

КСС 2020 г. В. Търново 

Презентация на фирма за изработка на 

дървени конструкции 

презентация 
инж. Пламен Колев 

КСС 2020 г. В. Търново 

Семинар, представяне на 

геотехнически софтуер „GEO 

5“конструкции 

семинар 

„Старт консулт“ ООД, гр. Перник 

КСС 2020 г. В. Търново 

Основни проблеми при проектирането 

на изкопи и насипи с цел подобряване 

на тяхното качество 

курс доц. Чавдар Колев ТСТС 2020 г. В. Търново 

Представяне и обсъждане на  

Генералния Транстпортно-

комуникационен план на гр. Велико 

Търново 

дискусия 
представители на 

администрацията 
ТСТС 2020 г. В. Търново 

Презентация на ГЕОВАРА 5 представяне представители на фирма ТСТС 2020 г. В. Търново 
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Участие в обучения и мероприятия 

организирани от НПС ТСТС 
курс - ТСТС 2020 г. В. Търново 

Участие в обучения и мероприятия 

организирани от РК КИИП В. Търново 
представяне - ТСТС 2020 г. В. Търново 

Стъкло керамични тръби  и  

сравнителни характеристики с  

останалите аналогови продукти 

беседа - ВС 2020 г. В. Търново 

Беседа за малки и средни   ПСОВ представяне  представители на фирми ВС 2020 г. В. Търново 

Беседа за  поливни  системи в паркове 

и други зелени  площи 
представяне  представители на фирми ВС 2020 г. В. Търново 

Участие в мероприятия  на  секция ВС 

от регионално и републиканско 

ниво,съвместно с други областни 

секции 

курсове - ВС 2020 г. В. Търново 

Среща с Главния архитект на Община 

Велико Търново 
дискусия 

представители на 

администрацията 
ГПГ 2020 г. В. Търново 

Представяне на новости в 

геодезическите инструменти 
презентация представители на фирми ГПГ 2020 г. В. Търново 

Участие в мероприятия на РК КИИП В. 

Търново 
курсове - ГПГ 2020 г. В. Търново 

Интериорно и архитектурно – фасадно 

осветление с LED осветителни тела 
презентация Фирма  ЕАСТ 2020 г. В. Търново 

Представяне на фирма „Павел и 

Синове“, гр. Шумен 
представяне представители на фирма ЕАСТ 2020 г. В. Търново 

Представяне на фирма „Шрак 

България“ 
представяне представители на фирма ЕАСТ 2020 г. В. Търново 

Презентации на водещи фирми в 

нашата област 
представяне представители на фирми ОВКХТ 2020 г. В. Търново 
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Обучение – семинар на тема „Сгради 

спочти нулева консумация на енергия“ 
курс лектори ОВКХТ 2020 г. В. Търново 

Обсъждане на добри и лоши примери 

от практиката 
семинар членове на сек. ОВКХТТГ ОВКХТ 2020 г. В. Търново 

Среща на членовете на секция 

ОВКХТТГ към РК В. Търново 
дискусия членове на сек. ОВКХТТГ ОВКХТ 2020 г. В. Търново 

Участие в мероприятията на РК КИИП 

В.Търново 
курсове - Технологии 2020 г. В. Търново 

Участие в мероприятията на 

НПС”Технологии” на КИИП. 
семинар - Технологии 2020 г. В. Търново 

Информиране на членовете на ПС по 

актуални въпроси 
семинар - Технологии 2020 г. В. Търново 

Представяне на фирма произвеждаща 

машини и апарати за технологично 

обзавеждане 

представяне представители на фирми Технологии 2020 г. В. Търново 

Съвременни технологии за 

производство на компресиран въздух Семинар АТЛАС КОПКО 

ТЕХ, ОВКХТТГ, 

ЕАСТ януари Варна 

Възстановяване и защита на 

съществуващи стоманобетонни 

конструкции.Галванична катодна 

защита. Двукомпонентни еластични 

защитни покрития. 

Мигриращиимпрегнатори за бетон. Семинар МАПЕЙ КСС февруари Варна 

Почти нулево-енергийни сгради 

(nZEB) 

Обучителен 

семинар   

ЕАСТ, КСС, ВС, 

ОВКХТТГ февруари Варна 

VacuumLine – вакумни 

канализационни системи AquaClean: 

Станции за пречистване на отпадни 

води, въглеводороди и  сепаратори за 

мазнини Valsir range: Rainplus, SafeKit 
Обучение VALROM ВС март Варна 
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системи за покривно отводняване, 

безшумна канализация Valsir-Triplus, 

Silere 

Програми AutoDESK: Advance Steel; 

Advance Design и BricsCAD Презентация КАНИСКО КСС март Варна 

Проектиране на стоманобетонни 

рамкови конструкции за сеизмични 

въздействия, съгласно системата 

ЕВРОКОД при ниво на дуктилност 

средно (DCM) Обучение проф.д-р инж.Васил Кърджиев КСС април Варна 

Национален семинар - конференция по 

актуални теми касаещи проектантите 

от ЕАСТ 

Национален 

семинар – 

конференция   ЕАСТ май Варна 

Повишаване на качеството на изкопите 

и насипите Обучение проф.д-р инж.Чавдар Колев КСС май Варна 

Курс по ПУСО Обучение КИИП КСС май Варна 

Курс по програмиране на Autodesk 

„Revit“ Обучение Инж.Живко Митев 

КСС, ЕАСТ, ВС, 

ОВКХТТГ май Варна 

Пресертифициране на проектанти за 

СКС R&M – за 2020-2024г. Обучение инж.Ал.Петров ЕАСТ  юни Варна 

Панелни сгради – видове системи  Семинар   КСС  юни Варна 

XVII Национална конференция по 

осветлението конференция БНКО ЕАСТ  юни Варна 

Съвременни технологични методи за 

получаване на енергия от биомаса и 

оползотворяване на промишлени/ 

индустриални отпадъци. 

Лекция 

семинар 

Лектор - ТУ 

Варна ТЕХ  юни Варна 

Съвременни постижения в 

светодиодното осветление лекция семинар проф.д-р инж.Христо Василев ЕАСТ юли Варна 



 

107 

 

Съвременни технологични методи и 

оборудване в Ханително- вкусовата 

промишленост. 

Презентация, 

Семинар 

лектор- предста- вители на фирми-

те организиращи бранша. ТЕХ 

септември-

октомври  Варна 

Курс по програмиране на Autodesk 

„Revit“ в помощ на Машинните 

конструктори, технолози лекция семинар   ТЕХ октомври Варна 

Презентации на фирми 

дистрибутиращи  отоплителна, 

вентилационна и климатична техника Презентация   ОВКХТТГ 

март-

ноември Варна 

Ксела семинар инж. Бойко Пенев   2/7/2020 Кърджали 

Стоманени рамкови конструкции курс проф Н Рангелов КСС 5/1/2020 Кърджали 

Текра семинар фирмени ЕАСТ 6/1/2020 Кърджали 

Каломаслоуловители подз паркинги семинар фирмени ВиК, ТС, ГПГ 9/1/2020 Кърджали 

Хилти семинар фирмени КСС 10/1/2020 Кърджали 

Общите събрания на РПС при РК 

КИИП Ловеч решиха: Приемат 

обучението и квалификацията за 2020 

г. на членовете на РПС КИИП Ловеч да 

бъдат съгласно приетите програми на 

НПС за 2020 г. и РПС РК КИИП 

Плевен/който е РЦО/ 

Семинари и 

курсове 

Предложени от НПС и РПС на РК 

КИИП Плевен 
всички 

Съгласно 

програмите 

на НПС и 

РПС КИИП 

Плевен 

Ловеч 

Бетонови настилки курс-семинар не са уточнени ТСТС   Плевен 

Обучение в методите и приложението 

на геотехнически и хидрогеоложки 

софтуер курс-семинар не са уточнени МДГЕ   Плевен 

Софтуерни продукти по ОВК курс-семинар не са уточнени ОВКХТТГ   Плевен 

Курс по ПБЗ курс-семинар не са уточнени КСС   Плевен 
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Събрания по професионални секции общи събрания  Председатели на РПС всички 
15.01.2020-

24.01.2020 г. 
Пловдив 

Нови продукти и технологии в 

строителството 

фирмени срещи, 

презентации 
различни специалисти всички 

Панаирни 

изложения, 

периодично 

Пловдив 

Курс на тема:"Наредба за управление 

на строителни отпадъци-нормативен 

контекст,основни положения и 

практически указания по 

приложението й" 

обучителен курс доц.Румяна Захариева всички  при интерес Пловдив 

„Стандарт EN-1504 за възстановяване 

и защита на стоманобетонови 

конструкции” 

представяне 

 

представител на  

фирма"Мапеи" 
КСС 04.03.2020 г. Пловдив 

 Проектиране на стоманобетонна 

стенна конструктивна система при 

наличие на съставни плътни дук-тилни 

стени и стени с отвори, съгласно 

системата Еврокод 

лекция 
проф.д-р инж.  

Васил Кърджиев 
КСС 21.03.2020 г. Пловдив 

Разработване на BIM модели на сгради 

и съоръжения 
семинар инж.Живко Миланов КСС І тримесечие Пловдив 

Съвременни методи за сеизмична 

оценка,усилване и възстановяване  

на съществуващи сгради  
семинар 

проф.д-р 

инж.Марина Трайкова КСС І тримесечие Пловдив 

Моделиране и оразмеряване на 

строителни конструкции с  

Advanced Design 

презентация 
доц.д-р инж.  

Борислав Даалов  
КСС І тримесечие Пловдив 
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„Основни положения  при проек-

тиране на стоманени конструкции за 

сгради по Еврокод 3. Примерен 

технически проект на двуетажна 

промишлена сграда със стоманена 

конструкция, изготвена съгласно ЕС1, 

ЕС3 и ЕС8“. 

 курс проф. д-р инж. Стефан Цачев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на обект 
посещение 

отговорник 

инж.Р.Богданова 
КСС 

ІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Обследване на съществуващи 

конструкции  
лекция доц.д-р инж.Лъчезар Хрисчев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Проектиране на стенни конструктивни 

системи – основни положения и 

решаване на числен пример за 

оразмеряване и конструиране на 

стоманобетонна стена (шайба) 

курс 
доц. д-р инж. В. Славчев 

гл. ас. д-р инж. И. Иванчев 
КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Моделиране на строителни 

конструкции с REVIT  
курс доц. д-р инж. В. Славчев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Наредба №РД-02-20-2 за за планиране 

 и проектиране на комуникационно- 

транспортната система на  

урбанизираните територии 

обсъждане 
проф.Миланов 

арх.Диков 
ТСТС І тримесечие Пловдив 

Курс за одитори по пътна безопасност 
курс проф.Миланов ТСТС 

ІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Обект: „ Модернизация  

на съществуващото трасе на път  

I-8 Калотина – София ” 

съвместно 

посещение 
отговорник инж.Кривошапкова ТСТС,КСС м.април Пловдив 

Опознавателно пътуване до Сърбия 
съвместно 

посещение 
отговорник инж.Кривошапкова ТСТС,КСС 

ІІІ 

тримесечие 
Пловдив 
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Представяне на софтуерни 

програми,нови техники, технологии, 

машини,външни мероприятия 

представяне 
информиране на членовете чрез 

електронната поща 
ТСТС целогодишно Пловдив 

Презентация на тема:"Проекти от 

практиката и решения WEBAC в 

областта на язовирното и гражданското 

строителство." 

презентация 
Явор Караджов 

Maurice Leise 
ВС 22.01.2020 г. Пловдив 

Опознавателно пътуване до Сърбия-

Дървенград,Вишеград, 

посещение на високо планинска 

железница,мостът на р.Дрина 

творческо 

пътуване 
отговорник инж.А.Марков ВС,ТСТС 

ІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Посещение на ПСОВ-Златни пясъци и 

корабостроителницата в гр.Варна 

посещение на 

обект 
отговорник инж.А.Марков ВС 

ІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Посещение на ПСОВ на 

гр.Карлово,помпена станция 

”Дъбене” 

посещение на 

обект 
отговорник инж.А.Марков ВС 

 ІІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Отводняване на изкопи на 

съществуващи обекти 
лекция специалист по темата ВС ІV тримесечие Пловдив 

ПСПВ "Превала"- водоснабдяваща  

КК Пампорово и Смолян 
посещение отговорник инж.А.Марков ВС ІV тримесечие Пловдив 

Новости от фирма”ХидроПро БГ”ООД  посещение предстои да се уточни ВС 
ІІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Въпроси и проблеми при съгласу-

ването на проектите. 

Специфични методи при пожарогасене. 

среща представители на ПБЗН ВС 
  

І тримесечие 
Пловдив 

Презентация фирма”Пайплайф” за 

сградно ВиК 
презентация представители на фирмата ВС 

 

І тримесечие 
Пловдив 
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Водомери и отчитащи устройства от 

фирма”Мултиком”ООД 

продуктово 

представяне 
представители на фирмата ВС 

 

ІІ  

тримесечие 

Пловдив 

Проблеми в строителството,  при  

укрепване на строителни изкопи. 
лекция предстои да се уточни МДГЕ 

ІІ  

тримесечие 
Пловдив 

Полеви методи за изследване на 

строителните почви- пенетрации, 

фундиране във водонаситени почви. 

лекция 
 

предстои да се уточни 
МДГЕ 

ІІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Количествени сметки по УСН дискусия 
различни експерти от  

секцията 
ЕАСТ м.януари Пловдив 

Софтуер за светотехника DiaLux Evo дискусия 
различни експерти от  

секцията 
ЕАСТ м.февруари Пловдив 

Определяне максималната мощност на 

хотели и жилищни сгради 
дискусия 

различни експерти от  

секцията 
ЕАСТ м.март Пловдив 

Хонорари в проектирането на базови 

обекти 
дискусия 

различни експерти от  

секцията 
ЕАСТ м.април Пловдив 

Изравняване на потенциалите – методи 

за инсталация 
дискусия 

различни експерти от  

секцията 
ЕАСТ м.май Пловдив 

Ефективна работа с Аутокад дискусия 
различни експерти от  

секцията 
ЕАСТ м.юни Пловдив 

Проектиране на шинопроводи дискусия 
различни експерти от  

секцията 
ЕАСТ м.септември Пловдив 

Проектиране на фотоволтаични 

системи 
дискусия 

различни експерти от  

секцията 
ЕАСТ м.октомври Пловдив 

Софтуери за изчисления – Ecodial и др. дискусия 
различни експерти от  

секцията 
ЕАСТ м.ноември Пловдив 
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Наредба № 1 за проектиране, 

изграждане и поддържане на 

електрически уредби за ниско 

напрежение в сгради. 

дискусия инж.Грънчаров ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Проектиране на електрически 

инсталации 

колегиална 

среща 
инж.Лилия Аладжем ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на завод в България 

произвеждащ електро апаратура 
посещение отговорник инж.Е.Млиева ЕАСТ 

ІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Провеждане на среща с представители 

на РДПБЗН –Пловдив 
среща 

 представители на РДПБЗН –

Пловдив 
ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Среща с ЕVN - България във връзка с 

изготвяне общо взаимодействие  

относно online съгласуване  на 

проектите на PDF  файлове, 

изработване регламент за съгласуване 

и  изясняване на мощностите. 

среща представители на EVN ЕАСТ 
 

І тримесечие 
Пловдив 

Посещение на ТЕЦ „AES” Гълъбово посещение отговорник инж.Е.Млиева ЕАСТ 
ІV 

тримесечие 
Пловдив 

Посещение на завод в Сърбия посещение отговорник инж.Е.Млиева ЕАСТ 
ІІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Среща с представители на общинската 

администрация относно активен 

диалог по проблеми при съгласуване и 

одобряване на инвестиционните 

проекти 

               

 

среща 
представители на общинската 

администрация 
ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Светлинни технологии и приложна 

светотехника. 
лекция проф.Христо Василев ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 
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Разработване на подход и система за 

повишаване на качеството на 

проектите 

среща предстои да се уточни ОВКХТГ целогодишно Пловдив 

Посещение на интересен обект   
посещение 

отговорник 

инж. Н.Цветков 
ОВКХТГ 

ІІІ  

тримесечие 
Пловдив 

Текущи мероприятия,семинари и 

презентации по интересни профе-

сионални теми 

семинар специалист по темата ОВКХТГ целогодишно Пловдив 

Посещение на КЦМ 

посещение на 

обект 

инж.Румен Хорев и инж.Ганчо 

Славчев 
ТЕХ І тримесечие Пловдив 

Обезвреждане и оползотворяване на 

отпадъци от хранителната 

промишленост 

лекция,  

посещение  

на обект 

инж.Мошанка Костанева ТЕХ 
ІІ 

тримесечие 
Пловдив 

Среща с експерти в стандартизирането 

и обучение в хранително-вкусовата 

промишленост  

обучение инж.Недка Дражева ТЕХ 
ІІІ  

тримесечие 
Пловдив 

Продължаване на Обучителен курс 

„Сеизмично осигуряване, практически 

методи и подходи за едно и дву-етажни 

сгради”. Идеята е да се потърси 

преподавател, който има разработки в 

областта на ЕК2 и ЕК8; Семинар   КСС 2020 Русе 
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Да бъде проучена възможността 

членовете на секция ТСТС да се 

включат в обучения на аналогични 

професионални секции от други 

регионални колегии, както и при 

финансова възможност председателят 

да организира посещение на актуален 

пътен обект или строеж към момента в 

страната;     ТСТС 2020 Русе 

 Провеждане на семинари в секция 

МДГ, както и посещения на геоложки 

обекти, които представляват 

професионален интерес.     МДГЕ 2020 Русе 

Използването на ГНСС ситеми във 

всекидневната геодезическа практика - 

възможности на технологията и 

постиганите точности с нея. 
    ГПГ 2020 Русе 

Разяснение и тълкувание на промените 

в ЗУТ и ЗКИР.     ГПГ 2020 Русе 

Обучение във връзка с новите промени 

при провеждане на процедурите при 

устройсвено и вертикално планиране.     ГПГ 2020 Русе 

Организиране на семинари и 

представяния на нови технологии в 

геодезията.     ГПГ 2020 Русе 

Организиране на семинари на водещи 

фирми, касаещи сектор ВС -продукти 

за водоснабдяване, канализация и 

пречистване на води, арматури.     ВС 2020 Русе 
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Съвременни тенденции при 

технологиите за биологично 

стабилизиране на  утайки от отпадъчни 

води.     ВС 2020 Русе 

Актуални аспекти на външно и 

вътрешно пожароводоснабдяване на 

сгради и съоръжения.     ВС 2020 Русе 

Европейски нормативи за 

обозначенията в схеми и планове за ел. 

инсталации. Семинар „Енергетика на 

осветлението”.     ЕАСТ 2020 Русе 

Нови светлоизточници и програмни 

продукти за пресмятане на 

светлотехнически показатели на 

външни и вътрешни осветителни 

уредби.Нови тенденции в 

проектирането.     ЕАСТ 2020 Русе 

Участие в курсове  по тема „Енергиина 

ефективност” на обекти, организирани 

от КИИП Русе.Възобновяеми 

енергийни източници.     ЕАСТ 2020 Русе 

Да продължат контактите с фирми-

производители на ОВК оборудване за 

запознаване на членовете с 

иновативните технологии и 

съоръжения;     ОВКХТТГ 2020 Русе 
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Провеждане на  квалификационен курс 

на тема: Изисквания и практически 

примери при прилагане на Стандарт 

БДС EN 60079 “Експлозивни 

атмосфери”.     ТЕХ 2020 Русе 

Част 0: Съоръжения. Общи 

изисквания”.     ТЕХ 2020 Русе 

Част 10-1: Класификация на райони 

„Експлозивни газови атмосфери”.     ТЕХ 2020 Русе 

Част 10-2: Класификация на райони 

„Горими прахови атмосфери ”.     ТЕХ 2020 Русе 

Сеизмично проектиране на 

стоманобетонни корструкции курс   КСС   Силистра 

Стоманени конструкции курс   КСС   Силистра 

Обследване и усилване на ЕПЖС курс   КСС   Силистра 

ВиК на пром.предприятия,обществени 

и жилищни сгради семинар   ВС   Силистра 

Нови материали и тохнологии в 

областта на ВиК и Противопожарна 

техника семинар   ВС   Силистра 

Нови светлоизточници и програмни 

продукти за пресмятане на 

светлотехнически показатели на 

външни и вътрешни осв.уредби семинар   ЕАСТ   Силистра 

Изграждане на съвременни мрежи и 

слаботокови инсталации семинар   ЕАСТ   Силистра 
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Съвременни тенденции при 

проектиране и изпълнение на системи 

за пожароизвестяване, системи за 

гласово оповестяване семинар   ЕАСТ   Силистра 

Новите промени в Наредба №1 за 

проектиране, изграждане и поддържане 

на ел.уредби за ниско напрежение семинар   ЕАСТ   Силистра 

Европейски нормативи за 

обозначенията в схеми и планове за 

ел.инсталации семинар   ЕАСТ   Силистра 

Светодиодни осветителни тела семинар   ЕАСТ   Силистра 

Ново поколение аварийно и 

евакуационно осветление семинар   ЕАСТ   Силистра 

Газоснабдяване на пром. предприятия, 

обществени и жилищни сгради семинар   ОВК   Силистра 

Контролирана вентилация и дограми за 

пасивни и нискоенергийни сгради семинар   ОВК   Силистра 

Когенереция на биомаса(производство 

на енергия от селскостапански 

отпадъци-газификация) семинар   Тех.   Силистра 

Съвременни технологии в месо и 

млекопреработката семинар   Тех.   Силистра 

Промени в ЗКИР и ЗУТ семинар   Геодезия   Силистра 

Работа с AUTO CAD CIVIL3D курс   Геодезия   Силистра 
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Проектиране на осветителни уредби 

със специализиран софтуер и/или 

семинар за процедурата при 

изчисляване и определяне на риска при 

проектиране на мълниезащитни 

уредби.  

Курс   ЕАСТ 2020г Сливен 

Проектиране на оптични кабелни 

линии в сгради 

семинар   ЕАСТ 2020г Сливен 

 Обучение и мероприятия по 

прилагането на действащите 

нормативни уредби във ВиК 

проектирането – през цялата година  

Семинар   ВС 2020г Сливен 

 Изследване на фундирането.  курс   КСС 2020г Сливен 

Особености при пространственото 

моделиране на конструкциите за 

сеизмични въздействия 

курс   КСС 2020г Сливен 

Проектиране на стоманени 

конструкции 

курс   КСС 2020г Сливен 

Контрол върху качеството в 

строителството - европейски стандарти 

"Регламент 305/2011, българско 

законодателство, европейски 

стандарти" семинар 

 инж. Ирен Дабижева 

всички 04.2020г. Смолян 

Допустими отклонения в 

строителството и приемане на СМР семинар 
доц. д-р инж. Любомир Хрисчев 

всички 04.2020г. Смолян 

Сглобяемо строителство - състояние и 

перспективи семинар 
акад. Ячко Иванов 

всички  04.2020г. Смолян 



 

119 

 

Проектиране на безгредови 

стоманобетонни плочи съгласно ЕС 1 и 

ЕС 2 курс проф.д-р инж. Тодор Бараков КСС 06.2020г. Смолян 

Контролно измервателни прибори за 

прецизно измерване на концентрацията 

на вещества в различни видове 

разтвори и течности  /ултразвукови 

сензори/ 

Семинар 

презентация  Явор Писанов ТЕХ и ЕАСТ  

проведено           

23.01 2020 г.  София-град  

Системи за гласово оповестяване 

Обучителен 

семинар  

Про Аудио" ЕООД  Станислав 

Петров ЕАСТ 

проведено           

23.01 2020 г. София-град  

Участие на членове на секция ЕАСТ 

София - град в международни срещи и 

панаири и споделяне на новостите с 

колегията 

Среща ЕАСТ 

София-град    ЕАСТ 

февруари - 

декември  София-град  

Енергийна ефективност  презентация  ШнайдерЕлектрик  ЕАСТ март-април  София-град  

Шеста Национална конференция на 

секция ЕАСТ "Добрата практика в 

проектирането по част Електрическа", 

в гр.Русе  Конференция   

НПС ЕАСТ и 

секция ЕАСТ 

София-град  15-16 Май София-град  

XVII Конференция по осветление с 

международно участие и изложение 

BulLigt'2020" в гр.Созопол  

Международ на 

конференция 

БНКО доц.д-р Красимир Велинов  ЕАСТ 11-13 юни  София-град  

Трети обучителен семинар за млади 

проектанти  

Семинар ЕАСТ 

София-град  инж.Лилия Аладжем  ЕАСТ 

септември - 

октомври  София-град  

Актуализираните    нормативни   

документи    в    областта   на   

технологичното проектиране 

Обучителен 

семинар    ТЕХ  

февруари - 

декември  София-град  
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Методика   за   определяне    на   

взривните    концентрации    при    

наличие    на взривоопасни пари в 

обема на производствените цехове 

Обучителен 

семинар    ТЕХ  

февруари - 

декември  София-град  

Актуални изисквания на Нaредба № 4 

за обхвата на технологичните проекти 

Обучителен 

семинар    ТЕХ  

февруари - 

декември  София-град  

Актуални изисквания при проектиране 

на хранително и питейни предприятия 

Обучителен 

семинар    ТЕХ  

февруари - 

декември  София-град  

Геодезически и логистични дейности в 

антарктическите експедиции семинар доц. Борислав Александров всички 26.02.2020 г. София-обл 

 „КСЕЛА“ България ЕООД – Новости 

и специални изделия от ИТОНГ презентация инж. Васил Манолов КСС май 2020 г. София-обл 

Светловодни системи за въвеждане на 

естествена светлина в помещенията и 

инсталирането им на различни видове 

покриви  семинар инж. Васил Станков ЕАСТ май 2020 г. София-обл 

Съвременни решения в транспортното 

строителство семинар инж. гл. ас. Нина Постолова ТСТС юни 2020 г. София-обл 

Научно-приложна конференция по 

водно строителство „Експлоатация и 

поддържане на малките язовири“ 

научна 

конференция проф. Д-р инж. Димитър Тошев ВС май 2020 г. София-обл 

Производство на зелена енергия от 

отпадъци семинар д-р инж. Райно Попов всички 

ноември 

2020г. София-обл 

Проблеми на подземните строежи във 

водонаситена среда  семинар проф.инж. Николай Жечев  МДГЕ 

октомври 

2020 г. София-обл 

Моделиране и оразмеряване на 

бетонни ядра 

обучителен 

семинар инж. Неделчо Ганчовски  КСС юни 2020 г. София-обл 
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Закупуване на стандарти от КИИП / да 

се подготви списък и подаде към 

КИИП     EAST 2020 Ст. Загора 

Обучителни курсове по ЗУТ, лекции, 

обучителни семинари     EAST 2020 Ст. Загора 

Проект Мениджър - Управление на 

проеки     EAST 2020 Ст. Загора 

ПИС, Димо и топло отвеждане     EAST 2020 Ст.Загора 

Ръководство за проектиране на млади 

инженери     EAST 2020 Ст.Загора 

Проект за регистрация на договори     EAST 2020 Ст.Загора 

Провеждане на семинари във връзка с 

чл. 20 ал. 4 от ЗКИР     ГПГ 2020 Ст.Загора 

Обучения свързани с приета нова 

нормативна уредба     ГПГ 2020 Ст.Загора 

Провеждане на срещи със 

представители на АГКК и СГКК-Стара 

Загора за  уеднакняване на практиките 

и правила за работа във връзка с 

измененията на нормативната уредба      ГПГ 2020 Ст.Загора 

IRM -дистрибутор на  софтуерни 

решения за строително проектиране презентация Мария Попова от IRM КСС 30 02 2020 Ст.Загора 

Възстановяване на стоманобетонни 

конструкции, анкериращи разтвори и 

защитни покрития по EN 1504 презентация 

Георги Маринов от Мапеи 

България КСС 05 03 2020 Ст.Загора 
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Презентация на проектно  решение за 

укрепване аварирала носеща  стена в 

следствие авария на 09 11 2019 в бл.63 

кв.”Три чучура-север”град Стара 

Загора, презентация проф.Васил Кърджиев от УАСГ КСС 05 04 2020 Ст.Загора 

Земетресението в Албания ,26 11 

2019,26 11 2019 
презентация проф. д-р инж. Богомил Петров КСС 6 05 2020 

Ст.Загора 

Еврокод 2-4 /за анкери и закладни 

части / 
семинар  

инж.Цветелина 

Петкова,инж.Емануил 

Джевизов,Хилти България 

КСС 6 06 2020 

Ст.Загора 

 Участие в мероприятия на секция 

МДГЕ от регионално и национално 

ниво, съвмесно с други регионални 

секции 

семинари, 

конференции 
  МДГЕ   

Ст.Загора 

Участие в презентаци на фирми, 

предлагащи продукти в областта на 

професионалната секция 

    МДГЕ   

Ст.Загора 

Посещение и разглеждане на по 

характерни обекти проектирани с 

участието на наши водещи колеги в 

страната 

пътуващ семинар   ОВКХТTГ 

  Ст.Загора 

Участие на обученията и семинарите 

организирани от НПК - ЦУ 
    ОВКХТTГ 

  Ст.Загора 

Организиране на срещи с водещи 

компании в климатизацията и ВЕИ 
    ОВКХТTГ 

  Ст.Загора 

IRM -дистрибутор на  софтуерни 

решения за строително проектиране 
презентация Мария Попова от IRM ТЕХ 30.02.020 

Ст.Загора 

Приложение на геоматериали и 

използването им в строителството 
лекция ще се уточни ТСТС ще се уточни 

Ст.Загора 
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Изисквания и прилагане на ОСП лекция ще се уточни ТСТС ще се уточни Ст.Загора 

Оразмеряване на стоманобетонни 

настилки 
лекция ще се уточни ТСТС ще се уточни 

Ст.Загора 

РК на КИИП Стара Загора да се 

абонира за бюлетин на БСА 
        

Ст.Загора 

Софтуер за електрическо проектиране  курс   ЕАСТ   Търговище 

Фотоволтаични системи за собствено 

потребление  презентация   ЕАСТ   Търговище 

Представяне на "Smart" табла - 

концепция за интелегентно 

електроразпределение в сгради  презентация   ЕАСТ   Търговище 

Участие в Нац. семинар на тема: 

Проектиране на съвременни осв. 

уредби  семинар   ЕАСТ   Търговище 

Курс-нови тенденции в изграждане на 

отоплителни инсталации     ОВКХТТГ   Търговище 

Характеристики , проектиране и 

серифициране на почти нулево-

енергийни сгради     ОВКХТТГ   Търговище 

Нови софтуери в областта на ОВК 

инсталации-достъп и обучение     ОВКХТТГ   Търговище 

Стандарти и методи за оценка и 

управление на съществуващи мостове 

семинар катедра "Пътища и транспортни 

съоръжения" към УАСГ 

ТСТС 20.02.2020г. 

Търговище 

Autodesk Revit и BIM уебинар КАНИСКО България всички   Търговище 

Представяне на софтуерни решения за 

CAD и проектиране 

презентация   всички   

Търговище 
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Основи на BIM технологиите в 

проектирането присъствена   КСС   Търговище 

Обучителен Курс във връзка с на 

Наредба №1 от 10.10.2019г. " за 

съдържанието, условията и реда за 

създаване и поддържан на 

специализирани карти и регистри" 

Лекция 

  

ГПГ 

  

Хасково 

Обучителен курс на тема:" Подпорни 

стени съгласно изискванията на  

Еврокод 7 " 

Лекция 

  

КСС 

  

Хасково 

Семинар      ЕАСТ   Хасково 

Да се организират курсове по различни 

Еврокодове курс   КСС 2020 Ямбол 

Организиране презентации на фирми, 

производители на строителни  

материали и оборудване с цел 

запознаване с новите строителни 

материали и иновативни решения в 

строителството. курс   КСС 2020 Ямбол 

Членовете на секция „КСС“ да се 

включват в семинари и 

квалификационни курсове, 

организирани от НПС „КСС“ и 

съседните на нашия град регионални 

колегии. семинари, курсове   КСС 2020 Ямбол 

Семинар на тема, която е актуална за 

проектантите по част „Електрическа”  

и „Автоматика”. семинар   ЕАСТ 2020 Ямбол 

Отбелязване празника на геодезистите     ГПГ 2020 Ямбол 
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Провеждане на общи приятелски 

срещи между колегите от секцията и 

колеги от съседни регионални колегии 

с цел обмяна на проектантски опит и 

умения 
среща   ГПГ 2020 Ямбол 

Провеждане на съвместни срещи с 

администрации за уеднаквяване на 

практиките на работата  на 

правоспособните лица  в сферата на 

устройственото и инвестиционното 

проектиране 
среща   ГПГ 2020 Ямбол 

Участие в семинари и 

курсове,организирани от други 

колегии,  или на национално ниво. 
семинари, курсове   ОВКХТТГ 2020 Ямбол 

Участие на членовете на секция 

„ТСТС” в организираните през 

текущата година квалификационни 

курсове и семинари от други колегии, 

или от националната професионална 

секция. 
семинари, курсове   ТСТС 2020 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, 

организирани от други колегии, или на 

нац. ниво. 
семинар   ВС 2020 Ямбол 

Срещи на проектантите от секция „ВС“ 

с фирми,които презентират новите 

съвременни технологии и материали, 

свързани с водното строителство. среща   ВС 2020 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, 

организирани от други колегии, или на 

нац. ниво. семинар   Технологии 2020 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, 

организирани от други колегии, или на 

нац. ниво. семинар   МДГЕ 2020 Ямбол 

 


