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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 
 
Здравейте колеги, 
 
Както повечето от Вас знаят, и тази година на 27.05.2017г проведохме нашия 
вече превърнал се в традиция Трети Национлен Семинар-Конференция, под 
основното мото  

 
ДОБРАТА ПРАКТИКА В ПРОЕКТИРАНЕТО –  

ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
В организацията и провеждането на Семинара изключително съдействие ни 
оказаха колегите от Бургас и най вече- инж.Веселин Георгиев председател на 
секция ЕАСТ на РК Бургас и инж. Душко Опърлаков- Председател на РК Бургас. 
Подкрепата към организираното мероприятие на НПС ЕАСТ, от една страна бе  
в осигуряване на удобна и функционална база и техническа обезпеченост, а от 
друга и във финансова и морална.  
 
Както и в миналите години, и  този път секция ЕАСТ, остана вярна на своите 
принципи за непрекъснато учене – “Учене през целия живот”. Основната тема в 
Трета Национална Конференция – Семинар,       
 

ДОБРИТЕ ПРОЕКТАНТСКИ РЕШЕНИЯ В ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА-  
като част от мерките за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

накара всички ни – Инженер Проектанти, да преосмислим някои наши позиции в 
процеса проектиране, с отговорности и предизвикателства пред всеки от нас, за 
постигане на правилното и функционално техническо решение, обвързано със 
съответното ниво и възможности техника. В Семинара – Конференция 2017, 
бяха поканени и участваха със свои презентации: 
-Фирма Schneider, с технологични  решения за “Енергиен мениджмънт – като 
част от мерките за Енергийна Ефективност в обществени, административни и 
индустриални сгради”,  
-Фирма АДД - с представяне на “Интелигентна система за управление на улич-
но осветление “- теория и проектни решения, както и специфични условия и 
изисквания за внедряване на системата, като форми за постигане на Енергийна 
ефективност при външно осветление, 
-Частен Институт за водни технологии – “Енергийна Ефективност и части ВиК 
и Технологична на проекта – Постигане на Енергийна Ефективност чрез техни-
ки за оптимизация на ПСОВ”. 
Основни изисквания към всеки от нас- Инженер Проектанта в Инвестиционното 
проектиране - цялостно да създадем един качествен проект, в който предвари-
телно да сме замислили и заложили проектни технически решения обвързани с 
опазване и съхранение на атмосфера, природа, енергийни източници, а не са-
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мо да предадем един проект за съгласуване в съответните одобряващи инс-
танции, както за съжаление мислят сериозна част от настоящите Възложители 
в България.  
Нека всички ние се стараем да изготвим и контролираме реализацията, на на-
шия завършен продукт “Проект” на високо професионално ниво, с доказани по-
казатели и целесъобразност. 
Ще се радваме, ако успеем да привлечем, все повече и повече от нашите во-
дещи и работещи на българския пазар фирми в област част Електрическа, ка-
то участници в нашите бъдещи Семинари-Конференции, които да споделят 
своя опит и познания, а ние да ги използваме и интегрираме в продукта “Про-
ект”.     
 
Отново бяха поставени въпроси, като качество, ценообразуване, сигурност на 
заплащането на проектантския труд, взаимоотношения и нормативна база с 
Енергоразпределителните дружества, издаване на разрешение за строеж, как-
то и други проблеми от проектантското ежедневие, които в годините трудно се 
решават, поради своята обвързаност с редица закони и нормативни ограниче-
ния, с различни институции и съгласувателни ведомства, поради насложени 
остарели позиции и в много случаи псевдо правила. 
 
 
 
Председател на НПС ЕАСТ на КИИП: 
инж.Мария Попова  

 
 

 


