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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за работата на НПС „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна 

техника, топло- и газоснабдяване”през 2019 г. 

от инж. Михаил Толев  – Председател на на НПС „ОВКХТТГ” 

 

Уважаеми делегати на Общото събрание на НПС „ОВКХТТГ” 

Уважаеми колеги,  

Позволете ми да Ви приветствам като делегати на Общото събрание и членове на 

НПС „ОВКХТТГ”. 

Преди да започна с отчета бих искал да ви помоля да почетем с едноминутно 

мълчание паметта на починали колеги през 2019г. и 2020г.: инж.Ст.Караджов, 

инж.Цв.Коларова , инж.Б.Орханиев от РК София, инж. А. Кръстев , инж. Ст.Парапитева, 

инж.Т.Балев от РК Пловдив и доц.Ст.Щраков. 

Настоящият Отчетен доклад се отнася за дейността на секцията за периода 

04.2019г. – 09.2020г. – четвърта година от четвъртия мандат на КИИП. 

Ръководството на секцията е в състав: 

Инж. Михаил Толев – Председател 

Инж. Грета Рафаилова – Зам. Председател 

Инж. Огнян Атанасов– Зам. Председател 

Членове на Управителния съвет на КИИП са петима колеги от НПС „ОВКХТТГ”: 

Инж. Михаил Толев  – Председател на НПС „ОВКХТТГ” 

Инж. Антони Чипев – Главен секретар на КИИП  

Инж. Людмила Тодорова-Стоянова  - Председател на РК – Враца; 

Инж. Наташа Николова  - Председател на РК – Видин; 

Инж. Тодорка Димитрова  - Председател на РК – Търговище; 

Инж. Огнян Атанасов участва със съвещателен глас в заседанията на УС на КИИП, 

като представител на ръководството на „Клуб на младите инженери в инвестиционното 

проектиране и приятели“ .  

Председател на Контролния съвет на КИИП: 

Проф.инж. Ивайло  Банов – РК  София – град 

Член на Комисията по дисциплинарно производство към КИИП: 

инж. Никола  Цветков – РК  Пловдив 
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

През 2019г.-2020г. бяха проведени единадесет редовни заседания на УС, четири от 

които бяха неприсъствени. Шест от присъствените заседанията на УС се проведоха в гр. 

София и едно в гр.В.Търново. 

            Председателят на НПС „ОВКХТТГ” участва в десет  от заседанията на УС, а инж. 

Грета Рафаилова – Зам. Председател на НПС „ОВКХТТГ” участва в едно заседание. 

 

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 Заповеди на Председателя на УС на КИИП . 

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 
 инж. Зорница Тодорова – секция КСС 
 инж. Фантина Рангелова – секция КСС 
 инж. Светлана Николчева – 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 
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 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. 

          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. 

        Инж.Михаил Толев и инж.Грета Рафаилова  участваха във всичките заседания на КР. 

          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. 

През 2019г., с решения на УС, в регистрите на КИИП са вписани 850души:  

 371 души, инженер – проектанти в инвестиционното проектиране с ППП;  
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 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 70 души. 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 граждани, 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”.  

         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 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  за работата на НПС „Отоплителна, вентилационна, климатична и 
хладилна техника, топло- и газоснабдяване”през 2019г.	 Page	5	
 

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 

комплектoвани 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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Табл.2:  Сравнителна  таблица  на  проектантите  получили  проектантска  правоспособност  през 
2016г. , 2017г. , 2018г.  и 2019г. по секции 

 

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 31 

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 

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 

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

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

 

Експертна комисия по признаване на професионалните 
квалификации 

         Органът по признаване на професионалните квалификации на инженерите в 

инвестиционното проектиране е Председателят на КИИП. Той създава експертна 

комисия като помощен орган, която работи по правила, утвърдени от него, съгласно 

Закона за признаване на професионални квалификации. 

Комисията създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-079/30.05.2016 г.. на Председателя на 

УС на КИИП и 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. Емил Крумов  – секция КСС 
 инж. Надежда Парлъкова – секция ТСТС 
 инж. Балчо Балчев – секция ВС 
 инж. Николай Главинчев – секция ГПГ 
 инж. Георги Франгов – секция МДГЕ 
 инж. Мария Попова – секция ЕАСТ 

                                 инж. Михаил Толев                – секция ОВКХТТГ 

                                  инж. Райна Кожухарова     – секция ТЕХ 

 

           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 
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      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 Атанасов                       - 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.   

 

  Искам да благодаря на моите заместници инж.Грета Рафаилова и инж.Огнян 

Атанасов за съвместната работа. Ние сме в непрекъсната връзка или по телефон или по 

имейл. Всички писмени предложения,които съм правил пред ръководството и УС на КИИП 

са били съгласувани с инж.Грeта Рафаилова и инж.Огнян Атанасов. През изминалата 

година не сме оставяли УС на КИИП, комисия или председателски съвет без 

представител на ръководството на НПС”ОВКХТТГ”. 

    Във връзка с решение на ОС на НПС“ОВКХТТГ“ от 2019г. внесох аргументирано 

предложение в нашите удостоверения да се добави текст….  и Част: Eнергийна 

ефективност съгласно наредба №7/2004г. за енергийна ефективност на сгради на 

заседанието на 18.10.2019г. на УС на КИИП.  Към аргументите добавих и решението на 

КЗК от 30.05.2019г. 

При гласуване беше отхвърлено  предложението със следното гласуване: 

за-9, против -16, въздържали се -6.  

Този път спазихме Устава на КИИП и инж.Грета Рафаилова внесе жалба в КС на КИИП с 

вх.№ КС-025/08.11.2019г. относно горното решение на УС на КИИП. 
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КС към КИИП на 22.11.2019г. излезе с решение: 

…….КС препоръчва на УС на КИИП да преразгледа решението си от 18.10.2019 г.: „УС 

не приема за 2020 г. в новите удостоверения за проектантска правоспособност на 

проектантите от НПС ОВКХТТГ да се добави нова част: „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ, съгласно Наредба No 7/2014 г. за енергийна ефективност на 

сгради“като се съобрази с изискванията на чл. 4.4., (2)от Устава: „Удостоверението 

съдържа вида на правоспособността, имената на проектанта според документа му 

за самоличност, регистрационния номер, образователно-квалификационната 

степен, придобитата професионална квалификация, годината на валидност и 

частта/частите на проекта, които има право да изработва“…………………………………. 

      Активност на членове на НПС „ОВКХТТГ”: 

       Инж. Ирена Колева участва като представител на КИИП в работна група към МРРБ по 

изготвяне на „Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от 

радон”,както и в работната група към Министерство на здравеопазването и НЦРРЗ  за 

отчитане дейността за една календарна година в изпълнение на Националния план 2018-

2022г. и Националната стратегия 2018- 2027г за намаляване на риска от облъчване от 

радон. 

         Интервю с инж. Ирена Колева в списание 8  - бр.1/2020г с основна тема радон. 

Цялата тема с всички участници в публикацията е качена на сайта КИИП. 

Инж. Ирена Колева и инж.Антони Чипев участваха като представители на КИИП 

Регионален семинар с международно участие за споделяне на добрите практики за 

изпълнение на плана за намаляване на въздействието на радон. 09-11.04.2019г в гр. 

Велинград 

Инж.Грета Рафаилова  участва, като представител на КИИП на  среща в Столична 

община относно ремонта на ул.“Граф Игнатиев. 

       Инж.Михаил Толев ,инж.Румен Сираков и инж.Мирослав Василев участваха като 

представители на КИИП на среща в Агенцията по устойчиво енергийно развитие с г-н Дан 

Станишек от Building Performance Institute Europe (BPIE). На срещата бе коментирана 

Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд в България. Искам да 

благодаря на колегите от цялата страна, които попълниха въпросник за изследване на 

актуално състояние и възможностите за постигане на най-благоприятен сценарий  за 

обновяване на сградния фонд в България. 
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         Участие на колеги от РПС „ОВКХТТГ“ от гр.В.Търново и гр.Бургас във Втора 

национална конференция, „Почти нулево-енергийни сгради, 30 май-01 юни 2019 г. в 

Бургас. 

Между 17 и 20 септември 2019 г. в Почивната база на Техническия университет - 

София гр. Созопол бе проведена XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2019. В 

конференцията участваха  като гости инж. Антони Чипев- Гл. секретар на КИИП и 

инж.Михаил Толев-Председател на НПС „ОВКХТТГ”. Приветствие към участниците в 

конференцията от името на КИИП поднесе инж.А.Чипев. На 18 септември 2019 г. бе 

проведено заседание на секция”Енергийна ефективност и възобновяеми източници на 

енергия”, където бяха представени доклади от преподаватели в Технически университет-

София и Химикотехнологичен и металургичен университет-София. 

 

         Инж.Михаил Толев и инж.Огнян Атанасов участваха като експерти, които КИИП 

изпрати в Национален експертен съвет  за координиране изпълнението на Националния 

план за сгради с близко до нулево потребление  на енергия 2015-2020г.  

На 23.10.2019г. се проведе заседание на НПС „ОВКХТТГ” при следния дневен ред: 

1.Информация за участия в заседания на Националния експертен съвет(НЕС) за 

координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия.  

2.Разглеждане на обекти постигнали клас”А” като първична енергия. 

3.Проблеми в нормативна база за постигане на изискванията на сгради с близко до нулата 

потребление на енергия. Дискусия 

4.Предложения за промени в нормативната база. 

5.Избор на експертна група,която да  подпомага представителите на НПС в НЕС. 

Колеги от РК София-град, РК Перник, РК Ямбол, РК Варна, РК В.Търново, РК Ловеч,    

РК Шумен, РК Враца, РК Смолян, РК Хасково участваха в заседанието. 

На събранието беше избрана експертна група която да  подпомага представителите на 

НПС в НЕС в състав: инж.И.Колева, инж.Гр.Рафаилова, инж.А.Вукашинова, 

инж.З.Ненчева, и инж.М.Янева. 

През месец  ноември 2019г. инж.И.Колева,инж.М.Янева,инж.М.Толев и инж.Д.Йорданов от 

РК Варна проведохме среща с проф.Н.Калоянов и инж.М.Томова от МРРБ на която се 

изясниха някои проблеми при пресмятане на СБНПЕ . 

През месеците юни и юли 2020г. инж.М.Толев и инж.О.Атанасов проведоха срещи с 

проф.Н.Калоянов и инж.М.Томова, на които бяха изяснени още проблеми при пресмятане 

на СБНПЕ. 
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        На УС на КИИП през месец януари беше приет регламент за разпределение на 

бюджет за НПС за 2020г. Предложението за бюджета беше подписано от всички 

председатели на НПС. 

 

Писма на НПС „ОВКХТТГ” и писма КИИП : 

Писмо от НПС” ОВКХТТГ“  от 24.01.2019г. до КЗК и МРРБ 

Жалба от инж.Грета Рафаилова  от 08.11.2019г. до Председателя на КС на КИИП 

Писмо от инж.М.Толев    от 16.11.2019г. до Председателя на УС на КИИП 

Писмо от инж.М.Толев    от 02.12.2019г. до Председателя на УС на КИИП 

Писмо от инж.М.Толев  от 30.01.2020г. до Председателя на УС на КИИП 

Писмо от инж.М.Толев  от 12.02.2020г. до Председателя на УС на КИИП 

Писмо с вх. №  КИИП-ЦУ-065/27.01.2020 г.  за разпределение бюджет за НПС за 2020г. 

Писмо с вх. №  КИИП-ЦУ-072/31.01.2020 г.  за бюджет за НПС за 2021г. 

Становище от инж.М.Толев  от 25.03.2020г. до МРРБ 

Писмо от инж.М.Толев  от 14.04.2020г. до Председателя на УС на КИИП 

Становище от инж.М.Толев  от 29.04.2020г. до членовете на УС на КИИП 

Писмо с изх. №  КИИП-ЦУ-081/29.05.2020 г.  до МЕ относно промени в ЗЕЕ 

Писмо с изх. №  КИИП-ЦУ-101/15.06.2020 г.  до МРРБ относно промени в  

Наредба № РД-02-20-3  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ НА НПС „ОВКХТТГ” 

В качеството си на председател на НПС през цялата изминала година съм се 

стремил да изпращам информация, предложения  и въпроси до председатетелите на ПС 

„ОВКХТТГ” към РК. Много малко от председателите ми отговарят.  

Искам да споделя  факти от проведените събрания на ПС „ОВКХТТГ” към РК: 

-броя присъстващи- София град-26,гр.Пловдив-9,гр.Бургас-4, а това са от големите РК; 

-на други места или не са ми изпратили протоколи или не са провеждали събрания - РК 

Варна, РК Добрич,РК Силистра, РК Кюстендил, РК Монтана, РК Перник, РК Разград, РК 

София област,  РК Търговище.  

Очаквам през следващата година предложения за подобряване на организационния 

живот. 

         След среща и разговори с инж. И. Алексиев изпълнителен директор на АУЕР 

относно ползването от проектанти на новия софтуер за Енергийни характеристики на 

сгради се стигна до следното предложение: 
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Програмата ще може да се ползва от проектанти от НПС”ОВКХТТГ” след като преминат 

еднодневен курс на обучение при проф. Н. Калоянов. 

Такива курсове се проведоха през месец юли 2019г. Общо около 100 колеги от РК София-

град, РК Пловдив, РК Видин, РК Варна, РК В.Търново, РК Плевен, РК Бургас, РК Шумен 

посетиха тези курсове. 

Ако има още желаещи няма проблем да се организират нови курсове. 

 

      През 2019г. съдействах за провеждане на  семинар за ВСОДТ(Вентилационни системи 

за отвеждане на дим и топлина) в гр.Русе с лектор  проф.д-р инж. Радослав Къртов 
преподавател във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при 

Академия на МВР. 

Сeминарът беше  със следната програма:  

-анализ на необходимостта от използване на ВСОДТ  

- елементи на ВСОДТ - димни люкове, вентилатори, приточни отвори, димни    

   прегради, табла за управление. 

-анализ на нормативните изисквания за ВСОДТ и Методика за оразмеряване на  

    ВСОДТ, съгласно Наредба Iз-1971 . 

- дискусия 

През изтеклата година съдействах за презентации в гр.София, гр.Пловдив, гр.Бургас, 

гр.Варна и гр.В.Търново на фирмата: Фирма „Flowair“ -Полша .  На семинарите бяха 

канени колеги и от близките области. 

 

Всички Регионални колегии считат, че дейността по провеждане на курсове и 

семинари е от особена важност за членовете на колегията . 

Програмата за обучение и повишаване на квалификацията е провеждана основно в 

две направления: 

-Курсове за повишаване квалификацията на инженера-проектант по съответните 

професионални направления – организирани по професионални секции. 

-Семинари, съпроводени с представяне на иновационни технологични решения и 

съоръжения на водещи български и чуждестранни фирми.  

 

 

 

 



Kypcoee M ceMMH8PM 38 KB8nM<J>MK8l-'Ms:l H8 npoeKT8HTM, npoee.QeHM OT Hnc M nc KbM PK 

H8 Klllllln npe3 2019 r. MO>Ke .Q8 ce BM.QstT e OT'IeTHMst .QOKn8.Q 38 2019r. H8 npe.Qce.Q8Tens:~ 

H8 YC H8 Klllllln. 

HaKpas:! 111CKaM Aa 1113Ka>Ka MOs:!Ta 111 Ha l..I.RilOTO pbKOBOACTBO Ha HnC ,OBKXTTr" 

6narOAapHOCT Ha BCII1'·1KII1 KOI1er111 , BKI1101..1111Illl1 ce aKTII1BHO np111 1113rOTB.RHeTO Ha BCII1YKII1 

npeAilO>KeHII1.R 111 MaTepll1ai1111 Ha HnC,OBKXTTr' 3a yYaCTII1eTO 111M B pa60THII1Te rpyn111 111 B 

opraHII13111paHeTo 111 pa6oTaTa e perll1oHailHII1Te Koner111111. ,[J.a 8111 no>Kena.R Ha Bac 111 Bawii1Te 

ceMeVIcTea HaVI ee1..1e 3Apaee, KbCMeT 111 no-Ao6pe nnaTeHa pa6oTa npe3 HaCTO.RlllaTa 111 

CileABalllii1Te rOA111HII1 . 

6naroAap.R 3a BHII1MaHII1eTO! 

09.09.2020r. 

rp. Cocp111s:1 /1t1H>K. M111xa111n Tones/ 

OT'-IETEH ,QOKilA,Q 3a pa6omama Ha HnC ,OmonnumenHa, eeHmunau,uoHHa, KJ1UMamu'IHa u 
xnaounHa mexHuKa, monno- u aa3ocHa6iJReaHe"npe3 2019a.. Page 14 
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