
Кръгла маса „Възможности за намаляване на административната 
тежест в строително-инвестиционния процес”. 

 

На 27.06.2017 г. бе организирана и проведена кръгла маса „Възможности за 
намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“. Тя се 
проведе в Централния офис на Камарата на строителите в България. Събитието е 
организирано от КСБ, Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).  

Темата свързана с административната тежест е една от основните пречки пред 
строително-инвестиционния процес и бизнеса. Затова трите браншови организации 
събраха всички заинтересовани страни, за да обсъдят заедно възможностите за 
решаване на този проблем. Във форума участваха министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Николай Нанков, главният архитект на Столичната 
община арх. Здравко Здравков, председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков, 
председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов,  председателят на УС на КИИП 
инж. Иван Каралеев, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции 
Стамен Янев, изпълнителният директор на Центъра за превенция и противодействие на 
корупцията и организираната престъпност Елеонора Николова и други. В събитието се 
включиха  Петър Кънев, председател на парламентарната Комисия по икономическа 
политика и туризъм, изпълнителния директор на Националното сдружение на 
общините в Република България - Гинка Чавдарова, инж. Валентин Йовев, зам. – 
министър на регионалното развитие и благоустройството и други.  

 



По време на форума бяха представени доклади за административната тежест у 
нас и в Европа. Председателят на Камарата на овластените архитекти и овластените 
инженери на Република Македония проф. инж. Миле Димитровски и специалисти от 
Македония – Виктор Арнаудовски от единиците на локална самоуправа на Република 
Македония, Весна Марковска от Министерство на транспорта и връзките, Саша 
Гаврилович и Реджеп Асани, който е участвал в разработването на  системата, 
споделиха опита на страната им в намаляването на бюрокрацията след въвеждането на 
електронни процедури.  

 В кръглата маса участваха и представители от КИИП – гл. секретар инж. Антони 
Чипев, инж. Емил Крумов, инж. Мария Попова, инж. Грета Рафаилова, инж. Георги 
Симеонов, инж. Румен Иванов и други. 

 Инж. Иван Каралеев посочи, че въз основа  на дългогодишните връзки и 
Спогодбата за взаимно признаване на правоспособност между КИИП и  КОАОИ 
успешно продължава съвместното сътрудничество. Тази кръгла маса е ярка проява в 
това отношение.  

  

 

 


