
ОТВОРЕНО ПИСМО КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП

Като Председател на НПС КСС заявявам, че 
Управителен съвет не може да се реализира
с проектиране. В момента цените за проектиране са
помня като проектант. Това става в момент
доходите на населението. При нас доходите спадат, защото те зависят  с
който си правим сами. Ниските цени на проектиране предо
изготвяните проекти, което от своя страна срива доверието на обществото към цялата гилдия на 
проектантите. Камарата е абсолютно безучастна към този процес, въпреки че и е вменено от 
т.1 „да представлява и защитава 
обществото“ /това включва и цените и качеството на проектите

Основната причина е в ръководството на Камарата, което избираме 
членовете на  ръководствата на Камарата на различни нива 
различни комбинации) още от създаването и 
проектирането, изградиха се единствено 
са насочени почти изцяло в административния и регистрационния сектор
добри заплати, даже прекалено добри
проектиране, а как да се задържат в органите на Управление по
извоюваните си хубави заплати! Това особен
надхвърлиха нивото на етична търпимост
които са минали към надзорна дейност. 
процентът на реално действащи проектанти
една от основните причини резултатите от дейността на УС да 
виждайки и оценявайки ситуацията,
техните интереси и затова в ръководните органи на нашата Камара трябва да се привличат реално 
действащи проектанти, запознати с насъщните проблеми на гилдията.

Върхът на цинизма на апаратчиците в 
на учебник по Стоманобетон на проф.Русев
заявя, че в Еврокод има основни пунктове
точно, някъде са и двусмислени. Тези положения 
практиката. Проф. Кърджиев е действащ  проектант и в своя учебник по 
внимание на такива детайли. Това го знам в
това много полезно за действащите проектанти помагало 
финансиране, за да бъде издадено.  

Ако искаме да имаме Камара
интересите на нас - проектантите, които си изкарваме 
избираме в ръководствата действащи проектанти.
Камарата. 
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ОТВОРЕНО ПИСМО КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП 

Здравейте, колеги, 

Като Председател на НПС КСС заявявам, че въпреки усилията и на неговия председател,
реализира каквато и да е идея в защита на проектанта

В момента цените за проектиране са паднали на възможно най-ниск
в момент, когато държавната политика е насочена към повишаване на 

доходите на населението. При нас доходите спадат, защото те зависят  само от нас 
Ниските цени на проектиране предопределят и изключително ниското качество на 

изготвяните проекти, което от своя страна срива доверието на обществото към цялата гилдия на 
Камарата е абсолютно безучастна към този процес, въпреки че и е вменено от 

защитава професионалните права и интереси в съответствие с интересите на 
цените и качеството на проектите/. 

та причина е в ръководството на Камарата, което избираме самите ние
амарата на различни нива са въртят постоянно в управлението 

още от създаването и от преди 16 години. Тези колеги за този период 
единствено като администратори (апаратчици) и основните им 

почти изцяло в административния и регистрационния сектор. Бавно и постепе
даже прекалено добри. Основната им задача не е качеството на проектите и цената на 

а как да се задържат в органите на Управление по-дълго (ако може даже 
Това особено важи за някои регионални колегии, къде

надхвърлиха нивото на етична търпимост. Останалата част от управленския апарат са бивши проектанти
които са минали към надзорна дейност. Няма лошо в това, но и те не милеят за Проектант

на реално действащи проектанти, ангажирани в управлението на Камарата
ултатите от дейността на УС да са отчайващи. Редовите членове на КИИП

, се обезвериха напълно за възможността на Камарата да представлява 
ръководните органи на нашата Камара трябва да се привличат реално 

действащи проектанти, запознати с насъщните проблеми на гилдията. 

ма на апаратчиците в УС беше отхвърлянето на искане за финансиране на издаване 
проф.Русев и проф. Кърджиев. Аз съм проектант с дълъг стаж и мога да 

заявя, че в Еврокод има основни пунктове, които в нашата техническа литература не са изтълкувани много 
. Тези положения  много често младите колеги ги прилагат 

Проф. Кърджиев е действащ  проектант и в своя учебник по Стоманобетон е обърнал особено 
го знам вследствие на съвместната ми проектантска работа с него. 

ова много полезно за действащите проектанти помагало не получи необходим
 

Ако искаме да имаме Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
проектантите, които си изкарваме прехраната с проектиране, 

действащи проектанти. В противен случай категорично ще загубим нашата 

     инж. Емил Крумо

/Председател на 

въпреки усилията и на неговия председател, с настоящия 
каквато и да е идея в защита на проектанта, изкарващ  хляба си 

ниското си ниво откакто се 
когато държавната политика е насочена към повишаване на 

 и най-вече от дъмпинга, 
и изключително ниското качество на 

изготвяните проекти, което от своя страна срива доверието на обществото към цялата гилдия на 
Камарата е абсолютно безучастна към този процес, въпреки че и е вменено от ЗКАИИП, чл.5, 

професионалните права и интереси в съответствие с интересите на 

ние. Една основна част от 
постоянно в управлението (чрез най-

зи колеги за този период се откъснаха от 
като администратори (апаратчици) и основните им действия и цели 

. Бавно и постепенно се уредиха с 
Основната им задача не е качеството на проектите и цената на 

даже и пожизнено) с така 
, където тези изкривявания 

Останалата част от управленския апарат са бивши проектанти, 
Проектантa. За съжаление 

на Камарата, е нищожен и това е 
Редовите членове на КИИП, 

на Камарата да представлява 
ръководните органи на нашата Камара трябва да се привличат реално 

отхвърлянето на искане за финансиране на издаване 
Аз съм проектант с дълъг стаж и мога да 

не са изтълкувани много 
младите колеги ги прилагат погрешно в 

томанобетон е обърнал особено 
проектантска работа с него. Накрая 

не получи необходимата подкрепа за 

роектиране, която да защитава 
с проектиране, трябва да предлагаме и 

категорично ще загубим нашата 

Емил Крумов: 

Председател на НПС КСС към КИИП/ 


