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Напусна ни в разцвета на силите си нашият 
колега, приятел, професионалист и голям патриот 
инж. Видев. Той допринесе много за Регионалната 
колегия на Камара на инженерите в 
инвестиционното проектиране-гр. Хасково, а така 
също и за утвърждаване ролята на всички 
проектанти в обществото. Ще го запомним с 
винаги бодър дух, устремен към новостите в полза 
на всички, неуморно творящ добри дела и с 
нетърпимост към неправдите. С изключителните 
усилия положени от него РК Хасково придоби 
свой офис, който остава за нуждите на всички 

проектанти от региона. С неугасима енергия и стремеж за справедливост, той увличаше 
колегите да си сътрудничат взаимно. Винаги беше готов да помогне на всеки изпаднал в 
нужда. Целият му живот беше изпълнен с активна деятелност и творческа плам. Навсякъде 
се проявяваше като ярка и изявена личност.  

След завършване на Висшето военно народно училище в гр. В. Търново през 1984г.  
постъпва в поделение 28190 в родния си град Хасково. През 1992г. е приет във Военна 
Академия ”Г. С. Раковски” - София и я завършва през 1994 г. със специалност ”Командно-
щабни, оперативно-тактически, свързочни войски” и с квалификация “Магистър по 
управление”. След това е назначен на служба в 36120 гр. Хасково. Преминва през всички 
длъжности и през 2000 г. две години предсрочно е повишен в звание и длъжност “Началник 
отдел за комуникационни и информационни системи на съединение” и “Началник свръзки 
на гарнизона”.  

През 2001 г. преминава на работа в Главния щаб на Военно Въздушните Сили на 
Българската Армия поделение 44510 – гр. София като “Началник група за осигуряване на  
комуникациите във Военновъздушните сили на Република България”. След пенсионирането 
си от Българската армия е лицензиран от МРРБ, като експерт по телекомуникации във 
фирми за строителен надзор. Като проектант с пълна проектантска правоспособност по част 
ЕАСТ /електротехника, автоматика, съобщителна техника/ в Камара на инженерите в 
инвестиционното проектиране е печелил множество проекти в областта на 
телекомуникациите. Упражнявал е строителен надзор на обекти на БТК-АД, ЕВН и много 
други. 

През 2012 година е избран за Председател на Регионалната колегия на Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране - Хасково и за член на Управителния съвет  на 
Камарата.  
 Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране загуби един достоен свой 
представител, отдал всички сили и енергия за организацията и нейния просперитет. 
 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА  
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

 
 
 


