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ПРОЕКТ 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за работата на Управителния съвет на КИИП 

през 2013 г.  
 

от инж. Стефан Кинарев – Председател на УС 
приет на заседание на УС на КИИП на 28.03.2014 г. 

 
 

Уважаеми гости, 
Уважаеми делегати на Общото събрание на КИИП, 
Уважаеми колеги, 
 
За мен е чест и удоволствие да приветствам днес всички присъстващи на поредното 
редовно отчетно събрание на КИИП и да благодаря за Вашето участие. Тази година в 
рамките на Общото събрание, с поредица от мероприятия, ние тържествено честваме 10-
годишнината от основаването на Камарата. 

 На 28.03.2014 г. (петък) проведохме научна конференция с международно участие на 
тема: „Устойчиво строителство – отговорност на инженерната общност за съхранение 
на природата”. 

 На 28 и 29 март 2014 г. проведохме студентско състезание с международно участие 
„Мост от спагети”. 

 Вчера, на 29.03.2014 г. проведохме тържествено събрание-концерт, по време на което 
отбелязахме нашият юбилей. 

Днес ще отчетем постигнатото и успехите си през изминалата година, ще коментираме 
нашите слабости и целите, които си поставяме, водени от желанието да подобрим нашата 
работа, да заздравим структурите си и взаимодействието между тях и да направим всичко 
необходимо за повишаване авторитета на Камарата в обществото. 

Предлагам на Вашето внимание обобщен преглед на извършеното през отчетния период. 
 

І. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 
 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КИИП 

През 2013 г. бяха проведени 11 заседания на УС, 10 от които - в съответствие с 
предварително приетия от УС график. Всички заседания на УС бяха проведени в гр. 
София. 
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На 08.02.2013 г. от 11:00 часа в Град Хотел София, зала „Триадица-2”– І етаж, ул. „Гурко” 
№ 1, се проведе извънредно разширено заседание на УС на КИИП, на което Ловчанския 
митрополит Гавраил тържествено бе приет за почетен член на КИИП. 

Светското име на митрополит Гавраил е Цветан Методиев Динев. Преди да се посвети на 
духовните дела той завършва през 1977 г. Висшия инженерно-строителен институт в 
София със специалност „строителен инженер по пътно строителство”. 

В днешните динамични и прагматични времена имаме нужда от повече духовност и 
просветеност. В лицето на митрополит Гавраил КИИП намери духовен наставник и 
застъпник. 

Присъствието на членовете на УС или техни представители в заседанията е представено в 
обобщен вид в таблицата по-долу и е както следва: 

 
Членове на Управителния съвет 

Присъствие –  
брой заседания от 
общо проведени 11 

Председателят на УС на КИИП, Заместник-председателят на УС 
Главният секретар на КИИП, Председателите на: РК Велико 
Търново, РК Видин, РК Добрич, РК Кърджали, РК Ловеч, РК 
Перник, РК Плевен, РК Сливен, РК София-град, РК София-
област, РК Хасково, РК Шумен, Председателят на НПС „ВС”, 
Председателят на НПС „ТЕХ”, Представителят на НПС „ЕАСТ”, 
Представителят на НПС „МДГЕ”, Председателят на КДП 

 
 
 

11 

Председателите на: РК Благоевград, РК Бургас, РК Монтана, РК 
Пловдив, РК Русе, РК Силистра, РК Смолян, РК Стара Загора, 
РК Търговище, Председателят на НПС „КСС”, Представителят 
на НПС „ТСТС”, Председателят на НПС „ГПГ”, Председателят 
на НПС „ОВКХТТГ”, Председателят на КС 

 

10 

Председателите на: РК Габрово, РК Разград, РК Ямбол 9 

Председателите на: РК Враца, РК Кюстендил, РК Пазарджик 8 

Председателят на РК Варна 7 

Като цяло може да се отчете повишаване посещаемостта на заседанията на УС спрямо 
предишния отчетен период, но все още има какво да се желае по отношение активността 
на членовете на УС по време на заседанията и подготовката им по въпросите, залегнали в 
дневния ред. 

Независимо от усилията на секретариата на Централния офис (ЦО) и през изминалата 
година да изпраща своевременно материалите от дневния ред на УС, продължи 
тенденцията някои членове на УС да идват неподготвени на заседанията, което 
затрудняваше работата. 

Основни слабости и проблеми на взаимодействието между Членовете на УС и ЦО: 

 Значително забавяне във времето или непредоставяне на материали, свързани с 
изпълнение решения на УС по отношение дейността  на КИИП, което от своя страна 
водеше до неспазване на сроковете, забавяне на дейността и силно затрудняваше 
работата на ЦО. 
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 Все още не е изпълнено от всички Регионални колегии решението на УС на КИИП  от  
26.11.2010 г. за представяне от РК на протоколите от техните заседания. 

И през този отчетен период се потвърждава тенденцията за неизпълнение на Решенията на 
Управителния съвет на КИИП. Това състояние в резултат от: 

- Натрупалата се с времето практика членовете на УС да не изпълняват Решенията, 
които те самите са приели. 

- Безнаказаността за неизпълнението на Решенията на УС. 
- Липсата на каквито и да е последствия за лицата и РК, които систематично не 

изпълняват както решенията на УС, така и на ОС на КИИП. 
- Липсата на контрол от страна на Контролния съвет и на Комисията по 

дисциплинарно производство. 

Днес бих искал да почетем паметта на нашият колега и приятел инж. Тодор Ангелов, 
който почина внезапна на 06.03.2014 г. Инж. Ангелов беше Представител за втори мандат 
на Национална професионална секция „ТСТС” в Управителния съвет на КИИП, член на 
КИИП РК София-град от 21.08.2004 г., член на Комисията по регистрите и на Централната 
Комисия за оправомощаване с технически контрол. 

Инж. Тодор Ангелов завършва с отличие ВИАС през 1973 г., специалност  „Пътно 
строителство”. В продължение на 40 години има непрекъсната практика като проектант и 
11 години стаж като технически контрол по част конструктивна на инвестиционните 
проекти в транспортното строителство и съоръжения. 

Работил е като проектант в СМУ „Мостстрой, ИПП „Пътпроект”, СО „Пътни строежи”, 
„Минпроект” ЕАД - София. Дълъг е списъкът на изработените от него проекти в областта 
на транспортната инфраструктура. Инж. Ангелов беше всепризнат като един от най-
добрите мостоваци в България. Той е един от създателите на нова технология за 
изпълнение на мостове „Сборно-монолитна система” и на система „Напълно сглобяеми 
надлези”, по която са изпълнени два надлеза над магистрала „Тракия”. По случай 50-
годишния юбилей на „Минпроект” ЕАД, е удостоен от Съвета на Директорите с Грамота 
за заслуги и ефективен принос за издигане авторитета на дружеството. 

Удостояван е с Грамоти и Удостоверения за рационализаторски предложения с 
икономически ефект над 100 хил. лв. 

Неговите задълбочени познания, богатият му професионален опит и неговата активна 
позиция по всички обсъждани въпроси, го определят като един от членовете на УС със 
значим принос за развитието на Камарата.  

Инж. Ангелов до последния си миг живя погълнат от вяра в успеха на разумното начало и 
с увереност, че КИИП все повече се утвърждава като успешна професионална 
организация на проектантите - участници в инвестиционния процес, необходима както на 
инженера-проектант, така и на обществото. 

Поклон пред светлата му памет! 

КОМИСИИ 
 

Комисия по регистрите към КИИП (КР)  

Комисия по регистрите е създадена със Заповед № КИИП-110/17.05.2012 г. и е допълнена 
със Заповед № КИИП-178/16.10.2012 г. на Председателя на УС на КИИП. 

Комисията е в състав: 
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Председател: инж. Иван Каралеев – Главен секретар на УС на КИИП 
Зам.-председател: инж. Пламен Попов – Председател НПС „КСС” 

Членове: инж. Любомир Грънчаров – секция „ЕАСТ” 
инж. Мария Попова – секция „ЕАСТ” 
инж. Ивайло Банов – секция „ОВКХТТГ” 
инж. Михаил Толев – секция „ОВКХТТГ” 
инж. Анелия Райчева – секция „ТЕХНОЛОГИИ” 
инж. Илка Симиджиева – секция „ТЕХНОЛОГИИ” 
инж. Йордан Милев – секция „КСС” 
инж. Ангел Стоилов – секция „КСС” 
инж. Георги Симеонов – секция „КСС” 
инж. Николай Главинчев – секция „ГПГ” 
инж. Балчо Балчев – секция „ВС” 
инж. Гергана Йорданова – секция „ВС” 
инж. Тодор Ангелов – секция „ТСТС” 
инж. Асен Попадийски – секция „ТСТС” 
инж. Валентин Семерджиев – секция „МДГЕ” 
инж. Никола Чушков – секция „МДГЕ” 
инж. Нейко Нейков – секция „МДГЕ” 

Секретар: Даниела Николова – експерт в ЦО на КИИП 

В състава на Комисията по регистрите (КР) са включени по двама представители на всяка 
професионална секция (ПС),един от секция „ГПГ”, трима - от секциите „ЕАСТ” и 
„МДГЕ” и четирима от секция „КСС”. 

Комисията по регистрите заседава един път в месеца, 9 дни преди заседанието на УС на 
КИИП, съгласно приет от УС на КИИП и предоставен на всички годишен график. През м. 
Август и м. Декември КР не провежда заседания. 

Работата на комисията се основава на действащите нормативни документи: Закон за 
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Устав на КИИП, 
Наредба № 3 за регистрационната дейност в КИИП и Наредба № 2 за проектантската 
правоспособност (ПП) на инженерите – раздел I. 

През 2013 година КР е провела 10 заседания с обща продължителност 30 часа и с 
присъствие на членовете на Комисията както следва: 

Име, Фамилия 
Общ брой 
заседания 

инж. Иван Каралеев 10 
инж. Пламен Попов 7 
инж. Любомир Грънчаров 8 
инж. Мария Попова 10 
инж. Ивайло Банов 10 
инж. Михаил Толев 1 
инж. Илка Симиджиева 10 
инж. Анелия Райчева 0 
инж. Ангел Стоилов 10 
инж. Йордан Милев 3 
инж. Георги Симеонов 9 
инж. Николай Главинчев 10 
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инж. Балчо Балчев 10 
инж. Гергана Йорданова 1 
инж. Тодор Ангелов 9 
инж. Асен Попадийски 8 
инж. Валентин Семерджиев 6 
инж. Нейко Нейков 6 
инж. Никола Чушков 8 

През 2013г. са разгледани общо 1536 броя заявления на български граждани за вписване в 
регистрите на КИИП за проектантска правоспособност.  

В това число: 811 броя за Пълна проектантска правоспособност (ППП),  
725 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП). 

Като резултат от всяко заседание на КР е изготвян протокол. Протоколите са внасяни като 
предложенията до УС на КИИП и с решения на последния в регистрите на КИИП са 
вписани: 

 617 души, инженер – проектанти в инвестиционното проектиране с ППП; 
 689 души, инженер – проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП, в това 

число 254 души без членство в КИИП. 

Поради несъответствие между приложените към заявлението документи и изискванията 
на чл. 7 и чл. 12, ал. 2 от ЗКАИИП, както и изискванията, предвидени в Устава на КИИП и 
Наредба № 2 за проектантската правоспособност, е отказано вписване в регистрите на 20 
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. 

През 2013г. в регистрите на КИИП бяха включени и двама полски граждани. Това са 
00003EU Кшищоф Станислав Маркович и 00004EU Яцек Леон Глодек. Двамата 
колеги получиха удостоверения за ППП по част „Транспортно строителство и 
транспортни съоръжения” за конкретен обект „Изработване на технически проект за 
мост, част от уличната мрежа на град Правец, между о.т. №1291 и о.т. №1292”. 

През 2013г. бяха разгледани 15 заявления за вписване в регистъра на проектантските 
бюра. Всички заявили бяха вписани в регистъра. По този начин общият брой на 
регистрираните проектантски бюра в КИИП до края на 2013 година е 321 броя. 

Във връзка с започнатата през 2012г. процедура по издаване на удостоверения за 
интердисциплинарна част „Пожарна безопасност”, през 2013г. централното ръководство 
на КИИП организира множество курсове за обучение на своите членове по Пожарна 
безопаст съгласно Наредба Iз – 1971 за Строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар (СТПНОБП). От курсовете бяха заинтересевани и 
редица инженери и други специалисти, не членове на КИИП, които също бяха допунати 
до обученията През 2013г. в София и страната се проведоха общо 14 такива курса, които 
бяха посетени от 891 инженери и архитекти, на които бяха издадени удостоверения за 
успешно завършен курс по ПБ съгласно Наредба Iз – 1971 за СТПНОБП. Проектантите 
към КИИП, завършили този курс, имат право да кандидатстват за втора проектантска 
правоспособност по интердисциплинарна част Пожарна безопасност, раздел „Техническа 
записка и графични материали”.  

През 2013г. в Комисия по регистрите са постъпили общо 267 заявления за ПП по 
интердисциплинарна част ПБ, раздел „Техническа записка и графични материали”. 
Всички заявления са разгледани и одобрени и на кандидатите са издадени съответите 
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удостоверения и печати за проектантска правоспособност по Пожарна безопаснот както 
следва: 

 43 бр. удостоверения за ОПП по интердисциплинарна част Пожарна 
безопасност, раздел „Техническа записка и графични материали”  

 204 бр. удостоверения за ППП по интердисциплинарна част Пожарна 
безопасност, раздел „Техническа записка и графични материали” 

В КР чрез Регионалните колеги са постъпили за разглеждане общо 179 заявления за 
отписване от регистрите на КИИП от проектанти, желаещи да прекратят членството си в 
Камарата. Всички 179 заявления са одобрени. 

През м. ноември 2013г. ръководството на НПС МДГЕ започна изпълнението на решение 
на Общото събрание на секцията за подмяна на наименованията на чатите, вписвани в 
удостоверенията за проектантска правоспособност. За 2014г на всички проектанти към 
„Минно дело, геология и екология” бяха отпечатани нови удостоверения за 
проектантска правоспособност с наименования на чатите, вписани в тях, съгласно 
изискванията на секцията, а именно: 

1. Част: Минно-технологична. Открит добив 
Част: Минно-технологична. Открит добив – Специални взривни работи 
Част: Минно-технологична. Подземен добив 
Част: Минно-технологична. Подземен добив – Специални взривни работи 

2. Част: Инженерно-геоложка и хидрогеоложка.Земна основа. 
Част: Инженерно-геоложка. Земна основа. 
Част: Хидрогеоложка. 

3. Част: Геолого-техническа на проучвателните и добивните работи 
4. Част: Екология и рекултивация на терени. 

Съгласно протоколно решение на ОС на НПС ЕАСТ от 2012 г., в удостоверенията за ПП 
частите: „Далекосъобщителна техника” и „Автоматизация и контролно измервателни 
прибори”, се обединяват в част „Електрическа” и в края на 2013 г. на всички проектанти 
към секцията бяха отпечатани съгласно горното решение. 

Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия” също подмени 
наименованието на частта, вписвана в удостоверенията за ПП на проектантите към тази 
секция. Досега използваната част „Геодезия” се заменя с „Геодезия, приложна геодезия, 
вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация”. 

През м. декември 2013г. бяха отпечатани, подписани и подпечатани удостоверенията за 
проектантска правоспособност за 2014г. на всички проектанти, вписани в регистрите на 
КИИП. Удостоверенията бяха изпратени на 20.12.2013г. към всички регионални колегии 
по куриер с обратна разписка. РК София – град и РК София – област получиха 
удостоверенията за ПП на своите членове на ръка от Централния офис на КИИП. 

През 2013г. КР съвместно с РК, КДП и юридическата фирма, с която работи Камарата, 
създаде процедура за отписване на нередовните членове от регистрите на КИИП за 
проектантска правоспособност. Съгласно процедурата, на всеки член на КИИП, който не е 
заплатил дължимия за текущата година членски внос в срок до 20 декември на 
предходната година, РК да се изпрати писмо, с което го поканва или да си заплати 
членския внос, или да подаде заявление за отписване от регистрите на КИИП.  

Статистически данни 
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Справка за проектантите към КИИП по правоспособности и години 

КИИП 
 Година ОБЩ БРОЙ ППП 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 

Графика 1 

 

Справка на проектантите, вписани в регистрите на КИИП с ПП през 2013г по месеци 
и правоспособности 

2013 
Вписани 
ППП 

Вписани 
ОПП 

Януари 60 140 

Февруари 63 126 

Март 47 80 

Април  33 65 

Май 33 48 

Юни 45 53 

Юли 104 85 

Септември 101 55 

Октомври 69 25 

Ноември 62 12 
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Графика 2 

 

 

Както е видно от графика 2, в началото на годината желаещите да получат ОПП са 
значително повече от проектантите, подали заявление за ППП, докато след м. Юли 
тенденцията се обръща. 

 

Справка за проектантите към КИИП  получили ПП през 2013 година 

2013 МДГE ТСТС ОВКХТТГ ТЕХ ГПГ ВС ЕАСТ КСС Всичко 

ППП 5 24 24 23 39 299 113 91 527 

ОПП 17 78 22 55 97 164 109 154 542 
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Графика 3 Справка на проектантите получили проектантска правоспособност през 
2013г. по секции 

 

 

През 2013г. най-много проектанти са получили проектантска правоспособност в 
национално професионална секция „Водно строителство”. Това се дължи на 
новосъздадената интердисциплинарна част „Пожарна безопасност – Техническа 
записка и графични материали”, която е към НПС ВС. 

 

Справка за проектантите към КИИП  с ППП по професионални секции, по 
години 

Година 
МДГ

E 
ТСТС 

ОВКХТТ
Г 

ТЕХ ГПГ ВС ЕАСТ КСС 

2005 255 385 746 626 731 983 1328 2283 

2006 254 398 770 662 757 976 1400 2343 

2007 297 500 844 834 933 1147 1659 2662 

2008 306 512 836 863 962 1199 1699 2716 

2009 320 563 901 932 1070 1331 1842 2928 

2010 315 544 884 825 814 1300 1842 2891 

2011 317 586 880 843 868 1354 1912 2999 

2012 305 587 859 879 890 1346 1932 2953 

2013 310 611 883 902 929 1645 2045 3044 
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Графика 4 Справка за проектантите към КИИП  с ППП по професионални секции, по 
години  
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Справка за проектантите към КИИП  с ОПП по професионални секции, по 
години 

Година МДГE ТСТС ОВКХТТГ ТЕХ ГПГ ВС ЕАСТ КСС 

2005 25 76 95 73 119 206 258 390 

2006 27 66 92 83 129 181 273 347 

2007 33 78 138 133 153 183 397 398 

2008 30 80 152 149 168 169 487 416 

2009 37 136 184 220 227 242 689 634 

2010 35 155 192 187 158 277 663 677 

2011 31 155 169 214 196 309 673 629 

2012 39 155 148 198 213 285 560 575 

2013 51 209 146 230 271 150 556 638 
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Графика 5 Справка за проектантите към КИИП  с ППП по професионални секции, 
по години 
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Национално професионална секция КСС продулжава да бъде секцията с най-много 
проектанти с ПП към нея. Следват я НПС ЕАСТ и НПС ВС. Към НПС МДГЕ има най-
малък брой проектанти с проектантска правоспособност. 

 

Справка за проектантите към КИИП по професионални секции за 2013 г. 

  МДГE ТСТС ОВКХТТГ ТЕХ ГПГ ВС ЕАСТ КСС Всичко 

ППП 310 611 883 902 929 1645 2045 3044 10369 

ОПП  271 209 556 638 230 146 150 51 2251 
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Графика 6 Справка за проектантите към КИИП по професионални секции за 2013 г. 

 

Графика 7 

 

Основни проблеми, които имаше КР при изпълнение на своите задължения през 2013 
година: 

1. Продължава все още някои РК да не спазват изискването за срока на представяне на 
документите в КР. Все още се правят опити за внасяне на документи и в деня на УС. 
Това силно затруднява работата на комисията, и не позволява нормалното въвеждане 
в системата за регистриране на заявленията за проектантска правоспособност. 
Последното може да доведе до промени в дневния ред на УС. При късно внесени в 
комисията документи, нейните членове нямат достатъчно време за разглеждането им. 
В тази връзка на УС на КИИП от 28.02.2014год. беше приет график за заседанията на 
Комисиите по регистрите в РК, както се зададе и минималното време за представяна 
на документите за обработка и представяне към Централната комисия. 
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2. Не посочването на становище на РК относно ПП, неподписаните становища от 
председателите на регионална професионална секция (РПС) и на РК, създават много 
често поводи за различни тълкувания от членовете на КР и за вземане на решения, 
които след това се налага да се уточняват по време на УС. 

3. Особено важен проблем за нормалната работа на КР е спазването на изискванията на 
нормативните документи, имащи отношение към ПП. В момента продължава 
обстановката, в която някои РК настояват по един или друг начин да се заобикалят 
изискванията на нормативните документи, което е неприемливо.   

4. Изключителен проблем за работата на КР се явяват дипломите за висше образование, 
които се издават от висшите учебни заведения в страната. Много университети под 
професионална квалификация в дипломите на своите студенти впис ват 
наименованието на специалността, която са завършили. Думата „инженер” 
постепенно отпада от речника на ВУЗ-овете. Това затруднява както Комисията така и 
издаването на професионални удостоверения за проектантска правоспособност. 

5. Започна успешното въвеждане на новата система за регистрация на документите за 
Комисия по регистрите. Всички първоначално въведени документи се обработват по 
този начин.  

6. Възникващите понякога технически пропуски при обработката на документите за 
оправомощаване на инженерите, членове на Камарата, се отстраняват своевременно. 
Тук трябва да се отбележи, че това е свързано в голяма степен с ненавременното 
представяна на документите за разглеждане в Централната комисия. 

7. От 2011год. започна издаването на новите удостоверения и подмяната на старите, 
което е в съответствие с направеното от УС на КИИП решение. Към сегашните 
удостоверения могат да се поставят някои допълнителни изисквания от гледна точка 
на външния им вид, но това е въпрос, който може допълнително да се обсъжда. 

8. Комисията по регистрите започна съвместно с обслужващата КИИП юридическа 
фирма подготовката и изпращането на уведомителни писма за нередовните членове на 
КИИП, което подготвя процедура за отписване от регистрите на КИИП и за загуба на 
членство в КИИП. Предложението ще се внесе в УС за разглеждане и утвърждаване.  

9. КР започна издаването на удостоверения по интердисциплинарна част „ПБ” в 
съответствие с решенията на УС на КИИП. 

Основните задачи, по които КР ще работи през 2014 г. са: 

1. Изготвяне на предложения до Комисията за нормативните документи за изготвяне и 
приемане на актуални вътрешни нормативни документи за: 

- регистрационната дейност в КИИП 
- правила за работата на КР 

В това отношение трябва да се посочи, че първата промяна от 2008год. в Наредба 2 е 
извършена пет години по-късно през 2013 година (с решение на УС от 22.02.2013г. по 
предложение на Комисия по регистрите). 

2. Окончателно въвеждане в редовна експлоатация на електронния регистър на КИИП 
в разделите за ПП и своевременна подготовка всички РК. В началото на месец април 
2014год. ще се проведе обучение на всички служители от офисите на РК за работа с тази 
система и въвеждането й във всички колегии. Подготвяне на информация за редовно 
отчетените членове за всяка година. 

3. Комисията по регистрите съвместно със счетоводната къща извършва ежегодно 
между 20 и 31 декември проверка на банковите извлечения на РК и докладва на 
заседанието на УС през месец януари следващата година броя на редовно отчетените 
членове и предостави за архива на ЦО списък на отпадналите от регистрите.  
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4. Започва установяване на непосредствени връзки с КР на КАБ, както и комисиите по 
регистрите на сродни професионални организации. 

Централна комисия за оправомощаване на лицата, упражняващи 
Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните 

проекти (ЦКТК) 
 
Комисията е създадена със Заповед № КИИП-107/17.05.2012 г.на Председателя на УС на 
КИИП в състав: 

Председател:       инж. Николай Николов   – секция КСС 
Секретар:             инж. Маринела Цветкова  – експерт в КИИП 
Членове:       инж. Иванка Пейковска  – секция КСС 

 инж. Тодор Ангелов   – секция ТСТС 
 инж. Емил Крумов   – секция КСС 
 инж. Емил Бойчев   – секция КСС 
 инж. Стойно Венков   – секция ВС 
 инж. Светлана Николчева – секция КСС 

      инж. Константин Проданов      – секция КСС 

През 2013 година са проведени 8 заседания на ЦКТК. Разгледани са общо 282 заявления 
на кандидати за ТК. От тях 15, което представлява 5,3 %, са върнати за доокомплектоване, 
съгласно изискванията на Комисията. 

Обобщена справка за присъствието в броя на заседанията на членовете на комисията е 
показана в таблицата по-долу: 
     

Име, фамилия 
Брой 

заседания 

инж. Николай Николов 7 

инж. Тодор Ангелов 8 

инж. Емил Крумов 5 

инж. Иванка Пейковска 7 

инж. Светлана Николчева 6 

инж. Стойно Венков 3 

инж. Емил Бойчев 8 

инж. Константин Проданов       7 

Основни забележки, поради които са върнати документи на кандидати са: 

 Непълни документи за доказване на проектантския стаж, съгласно Наредба 2, чл. 11, 
т. 2 (общо най-малко 12 г. и 3 г. от последните 5 г.) 

 Да се представят поискани от Комисията проекти, посочени в списъка декларация, 
подписан от кандидата. 
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Справка за  
Новоприети технически контроли по години и по специалности 
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година КСС ТСТС ВС 
общо по 
години 

2004 572 10 0 582 
2005 289 21 11 321 
2006 49 8 3 60 
2007 37 2 1 40 
2008 41 2 0 43 
2009 14 5 1 20 
2010 10 0 1 11 
2011 14 2 3 19 
2012 26 0 2 28 
2013 25 0 4 29 
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Справка за  
Действащи ТК към 31.12.2013 година по специалности 

 
година КСС ТСТС ВС общо 

2013 796 34 20 850 
 
 
 
 
 
 

94%

4%2%

КСС

ТСТС

 ВС

 
 
 
 
 
 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2013 г. 
 

ОС НА КИИП – 30 март 2014 г.	 Page 17 
 

Справка за броя на техническите контроли към 31.12.2013 г. по РК 
 
 

РК Бл Бс Вн Вд В.Т. Вц Гб Дч Кж Кн Лч Мн Пд Пз Пк Пл Рз Рс С.обл. Сил Сл См С.З. Сф Тщ Хс Шн Яб 
Бр. 
ТК 18 44 52 7 18 11 13 8 8 11 8 4 68 11 7 16 5 27 15 8 7 10 35 397 5 18 8 11 
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Комисия по нормативните актове (КНА) на КИИП 

Комисията е създадена съгласно решение от заседание на УС на КИИП от 04.05.2012 г. 
със Заповед № КИИП-105/17.05.2012 г. на Председателя на УС на КИИП и е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Стефан Кинарев  - Председател на УС на КИИП 
ЧЛЕНОВЕ:              инж. Никола Цветков - Зам.- председател на УС на КИИП 
   инж. Иван Каралеев  - Гл. секретар на КИИП 

инж. Цвятко Тужаров - Председател на КС на КИИП 
инж. Божидар Щерев  - Представител на КДП 

   инж. Георги Кордов  - Председател на РК София-град 
   инж. Марин Младенов - Председател на РК Пловдив 
   инж. Румен Иванов  - Председател на РК Варна 
   инж. Стефко Драгов  - РК Стара Загора 
   инж. Румен Рашков   - РК Видин 

            инж. Богомил Белчев  - Председател на РК Габрово 

През 2013 г., комисията е провела пет заседания  на 07.02.2013 г., 06.03.2013 г., 27.06.2013 
г., 07.10.2013 г. и 27.11.2013 г. Основно на тези заседания са разглеждани: 

 Вътрешните правила за работа на КНА; 
 Предложения за промени в Устава на КИИП. 
 Предложения за промени в Наредба 2 за проектантската правоспособност на 

инженерите, регистрирани в КИИП. 
 Предложения за промени в ЗУТ.  

Във връзка с постъпващите за становище предложения за промяна на нормативната 
уредба от МИП и МРР, представители на комисията по нормативните актове взеха 
участия в съвещанията на съответните работни групи, като по представените предложения 
бяха изложени становищата на камарата, а също така бяха направени предложения за 
допълнение и изменение на съответните документи отстояващи интересите на инженерите 
в инвестиционното проектиране. 

Темите разглеждани на тези срещи бяха в три основни направления: 
 Закон за устройството на територията. 
 Закон за обществените поръчки. 
 Методика за определяне на размера на възнагражденията на проектантските 

услуги. 

Материалите свързани с работата на комисията бяха публикувани на сайта н КИИП, с 
които членовете  на камарата да могат да се запознаят и изразят своето виждане по 
повдигнатите въпроси. 

Бюджетна комисия и недвижими имоти  

Бюджетната комисия и недвижими имоти е създадена съгласно решение от заседание на 
УС на КИИП от 04.05.2012 г. със Заповед № КИИП-106/17.05.2012 г.. на Председателя на 
УС на КИИП и е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Стефан Кинарев  - Председател на УС на КИИП  
ЧЛЕНОВЕ:              инж. Светослав Дренски - Зам. Председател на РК София-град 
   инж. Марин Младенов - Председател на РК Пловдив 
   инж. Станислав Койчев - Председател на РК Бургас 
   инж. Румен Иванов  - Председател на РК Варна 

През 2013 г. Комисията не е заседавала.  
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Комисия по международната дейност 

Комисията е създадена на основание Решение на Управителния съвет на КИИП от 
04.05.2012 г. и във връзка с чл. 5.1., ал. 1, т. 5 от Устава на КИИП със Заповед № КИИП-
109/17.05.2012 г. и е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Стефан Кинарев - Председател на УС на КИИП 
ЧЛЕНОВЕ:  инж. Иван Каралеев - Гл. секретар на КИИП 

                             инж. Георги Кордов - Председател на РК София-град 
                             инж. Мария Стефанова - Секретар на РК София-град 
                             инж. Пламен Попов - Председател на НПС КСС 
                             инж. Михаил Толев - РК София-град, секция ОВКХТТГ 
                             инж. Румил Гърнев - Председател  РПС ТСТС към РК София-град 
             инж. Иван Павлов – РК Варна 
              инж. Кръстина Божинова – РК Бургас 
              инж. Стоян Колев – Председател на РК Ст. Загора 

През 2013 г. Комисията по международната дейност не е заседавала.  

Комисията за изготвяне на приложения към Методиката за 
определяне размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-108/17.05.2012 г. на Председателя на УС на 
КИИП в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         инж. Никола Цветков – зам.-председател на УС  
СЕКРЕТАР:          инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП 
ЧЛЕНОВЕ:                     инж. Стефко Драгов – секция КСС  

инж. Тодор Ангелов – секция ТСТС 
инж. Светлана Николчева – секция КСС 

        инж. Димитър Куманов – секция КСС 
инж. Балчо Балчев – секция ВС 

       инж. Гергана Йорданова – секция ВС  
инж. Тодор Костадинов – секция ГПГ 
инж. Николай Главинчев – секция ГПГ 

        инж. Ивайло Банов – секция ОВКХТ 
        инж. Михаил Толев – секция ОВКХТ 

      инж. Марин Младенов – секция ЕАСТ 
          инж. Светослав Дренски – секция ЕАСТ 

инж. Нейко Нейков – секция МДГ      
                инж. Валентин Семерджиев – секция МДГ 

          инж. Никола Чушков – секция МДГ 
          инж. Илка Симиджиева – секция ТЕХ     
                     инж. Анелия Райчева – секция ТЕХ  
              инж. Ася Георгиева – секция ТСТС 

През 2013 година бяха проведени 2 заседания на 17.01.2013 г. и 14.02.2013 г., на които 
бяха взети следните решения: 
 В Приложение № 2 Себестойност на проектантските услуги по част „Транспортно 

строителство и транспортни съоръжения” се създава нова част VІ ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ – ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО 
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 Приложение № 3 Себестойност на проектантските услуги по част: „Хидротехническа”, 
„Хидромелиоративна”, „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” се 
заменя с изцяло ново наименование и ново съдържание: СЕБЕСТОЙНОСТ НА 
ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТИ: „ХИДРОТЕХНИЧЕСКА“, 
„ХИДРОМЕЛИОРАТИВНА”, „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ“ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ „ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ”; 

 В Приложение № 4 Себестойност на проектантските услуги по част „Геодезия и 
приложна геодезия” се създава нов раздел 7: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – 
ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ; 

 В Приложение № 8 Себестойност на проектантските услуги по част 
„Елекротехническа, КИП и автоматика и съобщителна техника” се създава нов раздел 
ХІІІ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – ЕЛЕКРОТЕХНИЧЕСКА, КИП И АВТОМАТИКА 
И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА; 

 В Приложение № 9 Себестойност на проектантските услуги по част „Отоплителни, 
вентилационни, климатични, хладилни и сушилни инсталации, топлоснабдяване и 
газоснабдяване” след таблица 15 се създава нов раздел: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – 
ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ, ХЛАДИЛНИ И СУШИЛНИ 
ИНСТАЛАЦИИ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ; 

 В Приложение № 10 Себестойност на проектантските услуги по част „Технологична” 
се създава нова точка V: Себестойност на проектантската услуга по 
интердисциплинарната част “Пожарна безопасност”; 

 Допълненията и измененията са публикувани в Държавен вестник Бр. 58/02.07.2013 г.  

Експертна комисия по признаване на професионалните квалификации 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-111/17.05.2012 г. на Председателя на УС на 
КИИП в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. СТЕФАН КИНАРЕВ - ПРЕДСЕДА ТЕЛ на УС на КИИП 
СЕКРЕТАР:        инж. МАРИНЕЛА ЦВЕТКОВА – ЕКСПЕРТ ЦО 
ЧЛЕНОВЕ:        инж. НИКОЛА ЦВЕТКОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на КИИП 

       инж. ИВАН КАРАЛЕЕВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР на КИИП 
       инж. ПЛАМЕН ПОПОВ - секция КСС 

инж. АСЕН ПОПАДИЙСКИ - секция ТСТС 
инж. БАЛЧО БАЛЧЕВ - секция ВС 
инж. НИКОЛАЙ ЛЕВ ГЛАВИНЧЕВ - секция ГПГ 
инж. ВАЛЕНТИН СЕМЕРДЖИЕВ - секция МДГЕ 
инж. МАРИН МЛАДЕНОВ - секция Е ACT 
инж. ИВАЙЛО БАНОВ - секция ОВКХТТГ 
инж. АНЕЛИЯ РАЙЧЕВА - секция ТЕХ 
инж. ТОДОР АНГЕЛОВ - секция ТСТС 

През 2013 г., Комисията е провела три заседания  на 19.06.2013 г., 18.09.2013 г., и  
16.10.2013 г. На тези заседания са разгледани документите и е призната професионална 
квалификация на 7 кандидати, от които: един от Гърция; двама българи завършили висше 
образование в Германия и един – в Румъния; двама от Полша и един от Чехия. 
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ВРЕМЕННИ КОМИСИИ И ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ КЪМ КИИП 
ОТЧЕТ за 2013 г. 

Комисия по предложенията за промяна на Устава на КИИП 

Комисията е избрана на ОС на 30-31 март 2013 г. 

Съставът на Комисията е: 

Председател:        инж. Никола Цветков – Зам. председател на КИИП 
Членове:   инж. Стефко Драгов – РК Стара Загора 

инж. Румен Рашков – РК Видин  
инж. Славея Денева – РК София-град 
инж. Веселин Томов – РК София-град 
инж. Иван Терзиев – РК Бургас 
инж. Георги Мишев – РК София-град 

На проведеното заседание на 23.04.2013 г. Комисията е разгледала и окончателно 
уточнила текстовете в Устава по реда на гласуването им от ОС на КИИП. 

Комисията за обсъждане на практическото приложение на чл. 22 от 
Наредба № РД-02-20-8/17.05.2013г за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи  

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-241/29.11.2013 г. на Председателя на УС на 
КИИП в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         инж. Балчо Балчев –председател на НПС "ВС"  
СЕКРЕТАР:          инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП 
ЧЛЕНОВЕ:                     инж. Гергана Йорданова – зам. председател на НПС "ВС" 

       проф. дтн. инж. Румен Арсов – катедра ВКПВ-УАСГ 
       ас. инж. Емил Цанов - катедра ВКПВ-УАСГ 

инж. Диана Кукурина – член на КИИП 

На проведеното заседание на 02.12.2013 г. Комисията е изготвила тълкувателен документ 
за приложението на текста на чл. 22 от Наредба № РД-02-20-8, който е предоставен на 
Министерството на инвестиционното проектиране и Министерството на регионалното 
развитие с писмо изх. № КИИП-292/02.12.2013 г. 

Комисия по предложенията за допълнение и изменение на Наредба 
N7/2004 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради и Наредба №15 от 2005 г. за технически правила и 
нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 
съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна 

енергия 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-251/11.12.2013 г. и допълнена със Заповед 
№ КИИП-256/19.12.2013 г.на Председателя на УС на КИИП в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Михаил Толев – РК София-град, НПС ОВКХТТГ 
ЧЛЕНОВЕ:  инж. Иво Радев – РК София-град, НПС ОВКХТТГ 
   инж. Грета Рафаилова – РК София-град, НПС ОВКХТТГ 
   инж. Владимир Карапетров – РК София-град, НПС ОВКХТТГ 
   инж. Огнян Атанасов – РК София-град, НПС ОВКХТТГ 
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   инж. Мария Мерджанова – РК Хасково, НПС ОВКХТТГ 
   инж. Валентин Радев – РК Пловдив, НПС ОВКХТТГ 
   инж. Иван Каралеев – Гл. секретар на КИИП 
   инж. Боряна Здравкова – РК София-град, НПС ЕАСТ 
   инж. Стоил Бонев Милков – УАСГ 
   инж. Пламен Чобанов – УАСГ 
   инж. Бойко Димитров Пенев – КСЕЛА България 

След проведеното заседание на 17.12.2013 г. Комисията е изготвила Проект за изменение 
и допълнение на Наредба №15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енергия. След обсъждане и окончателното приемане 
на постъпилите предложения Комисията ще извърши пълна терминологична редакция на 
текстовете от наредбата. 

До момента на изготвяне на отчетния доклад Комисията е провела пет заседания 
(08.01.2014 г.; 17.01.2014 г.; 23.01.2014 г.; 04.02.2014 г. и 10.02.2014 г.) и е изготвила 
писмо изх. № КИИП-002/07.01.2014 г. с предложения до Министерството на регионалното 
развитие и Министерството на инвестиционното проектиране и писмо изх. №  КИИП-
035/27.01.2014 г. до Министерството на инвестиционното проектиране. 

Членовете на Комисията: инж. Иван Каралеев, инж. Михаил Толев, инж. Иво Радев, инж. 
Грета Рафаилова, инж. Огнян Атанасов представляваха  КИИП на конференцията по 
представяне на постигнатите резултати при изпълнение на Договор №  BG161РО001-
5.3.01-0076-С0002 по проект “Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове 
в подкрепа на ОПРР 2014-2020”, организирана от МИП и проведена на 28.01.2014 г. 

Комисия за изготвяне на предложения за изменения и допълнения в 
Наредбата за управления на строителни отпадъци и влагане на 

рециклирани строителни материали 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-242/04.12.2013 г. на Председателя на УС на 
КИИП във връзка с провеждането на поредица курсове, организирани от КИИП по 
прилагането на наредбата и възникналите въпроси в процеса на обучение. 

Комисията е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Румяна Захариева – УАСГ, катедра “Строителни 
  материали и изолации” 

ЧЛЕНОВЕ:  доц. д-р инж. Константин Проданов – Председател РК София- 
               област 
   инж. Мария Попова – РК София-град 
   инж. Асен Попадийски – РК София-град 
   инж. Анелия Райчева – РК София-град 
   инж. Краси Кръстев – РК София-град 

През 2013 г. Комисията е провела две заседания на 16.12.2013 г. и на 21.12.2013 г. 
Оформените и обобщени предложения на КИИП за допълнение и изменение на Наредбата 
за управления на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали са 
изпратени до Министерството на околната среда и водите с писмо изх. № КИИП-
005/08.01.2014 г. 
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Комисия за изготвяне на становище относно правата на проектантите за 
разработване на проекти по част “Технологична – машинни 

конструкции” 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-250/11.12.2013 г. на Председателя на УС на 
КИИП във връзка с постъпило запитване от Управителя на “Химпроект Девня” 00Д, гр. 
Варна, относно процедурата по проектиране на резервоари за масло с обем 2000 куб.м 
(съоръжения с много висока степен на отговорност, заради рисковете, които носят по 
отношение на пожарната и екологичната безопасност) и необходимите специалисти, които 
трябва да участват в процеса  на проектирането им. 

Комисията е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Анелия Райчева – Председател на НПС “ТЕХ” 
ЧЛЕНОВЕ:  инж. Илка Симиджиева – РК София-град, НПС “ТЕХ” 
   инж. Михел Иванчев – РК София-град, НПС “КСС” 
   инж. Димитър Куманов – РК София-град, НПС “КСС” 

След проведеното заседание на 13.12.2013 г. Комисията е изготвила Експертно становище, 
което е изпратено на “Химпроект Девня” 00Д с писмо изх. № КИИП-304/14.12.2013 г. 
 

Комисия по удостояване с награди на членовете на КИИП по случай 10 
годишнината на Камарата 

Комисията по удостояване с награди на КИИП е създадена с решение на УС на КИИП от 
26.07.2013г. и допълнена с решение на УС на КИИП от 27.09.2013г. 

За Председател на комисията, с решение на УС на КИИП от 26.07.2013г., е избран инж. 
Стефан Кинарев 

За членове на комисията, с решение на УС на КИИП от 27.09.2013г., са избрани по един 
представител от всяка Национално професионална секция, а именно: 
  инж. Асен Попадийски  – НПС ТСТС; 
  инж. Мария Попова   – НПС ЕАСТ; 
  инж. Пламен Попов  – НПС КСС; 
  инж. Ивайло Банов   – НПС ОВКХТТГ; 
  инж. Анелия Райчева  – НПС Технологии; 
  инж. Гергана Йорданова  – НПС ВС; 
  инж. Валентин Семерджиев – НПС МДГЕ; 
  инж. Тодор Костадинов  – НПС ГПГ. 

С решение на УС на КИИП от 26.07.2013 г. е изготвен Правилник за дейността комисията, 
който е публикуван на интернет страницата на КИИП на 05.09.2013 г. 

Комисията е създадена с цел излъчване на кандидати, членове на КИИП, които по случай 
10 – годишнината на Камарата да получат награди в следните категории: 
1. За цялостен принос в областта на инвестиционното проектиране и устройственото 

планиране в България;  
2. За значими постижения на членове на КИИП, постигнати през годината, предхождаща 

връчването;  
3. За значими постижения на млади специалисти в началото на професионалната 

кариера.  

Видовете награди, определени за удостояване са: медал, грамота и плакет. 
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На 17.10.2013г. е подписан договор между Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране и фирма Екслибрис студио ЕООД, със седалище в гр. Велико Търново, за 
изработка на дизайн лого, медал, значка, грамота и плакет по случай 10 – годишнината на 
КИИП. 

През 2013 г. Комисията за удостояване с награди на КИИП е заседавала веднъж на 
20.11.2013 г. Изготвена е таблица за предложения за членове на Камарата, които да бъдат 
удостоени с награда и съответно от кой вид да е тя. Таблицата е изпратена в електронен 
вариант до всички Председатели на Регионални колегии и Председатели на НПС за 
попълване. Крайният срок, определен от Комисията, за попълване на таблицата и 
изпращането й обратно до Комисията беше 10.01.2014 г. 

По време на заседанието си през 2013 г. бяха разгледани няколко варианта за дизайн на 
видовете награди. От всички варианти беше избран един, който на 29.11.2013 г. беше 
предложен и утвърден от УС на КИИП. 

През месец февруари 2014 година Комисията обобщи предложенията, изпратени от 
всички Регионални колегии, за награждаване на членове на КИИП и представи на 
Ръководството на КИИП номинациите за награда в съответните категории. 

 
Експертен технически съвет 

на основание чл. 4 и чл. 5 от Правилник № 2 за работата на ЕТС към 
КИИП 

Експертният технически съвет (ЕТС) е свикан със Заповед № КИИП-045/04.03.2013 г. и 
допълнен със Заповед № КИИП-068/11.04.2013 г. на Председателя на УС на КИИП във 
връзка с постъпило запитване от инж. Адриан Маринов относно възможността за 
вграждане чрез замонолитване на дъждовни РVС тръби в главни конструктивни елементи 
и съответствието им с действащите нормативни актове в Република България. 

Разширеният състав на ЕТС е: проф. инж. Константин Русев 
     проф. инж. Петър Сотиров 
     проф. инж. Никола Игнатиев 
     проф. инж. Йордан Милев 
     инж. Димитър Куманов 
     инж. Георги Колчаков 
     инж. Пламен Попов 
     инж. Константин Топуров 
     инж. Михел Иванчев 
     инж. Георги Харалампиев 
     инж. Методи Андреев 
     инж. Чавдар Панев 

През 2013 г. ЕТС е провел четири заседания на: 07.03.2013 г.; 22.03.2013 г.; 23.04.2013г. и 
28.05.2013 г. Изготвено е експертно становище, което заедно с цялата преписка по случая 
е публикувано на електронната страница на КИИП. 
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РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ 

 

Днес бих искал да отдадем почит на паметта на нашите колеги, които за съжаление ни 
напуснаха през 2013 г.: 
инж. Тодор Атанасов Стайков – РК Смолян, НПС „ГПГ” 
 
Нови офиси на КИИП 

Офис на РК Враца - през 2013 г., след обзавеждането на закупения офис 25 в сградата 
на бившата проектантска организация, започна редовното му ползване за нуждите на 
Регионалната колегия. 

Закупуване на офис на РК Ямбол 

На свое заседание от 26.10.2012 г., УС на КИИП, по предложение на Председателя на 
РК Ямбол, инж. Пейчо Пейчев и съгласно решение на Общото събрание на РК Ямбол, 
взе решение за стартиране на процедура за закупуване на имот, 70 м2 в сградата на 
Проектантската организация в гр. Ямбол. 

На свое заседание от 26.04.2013 г., УС на КИИП, съгласно доклада на инж. Пейчо 
Пейчев, взе решение за закупуване офис на РК Ямбол, със собствени средства на 
Колегията, на стойност 38 000 лв., без данъци и такси. 

На свое заседание от 27.09.2013 г., след представена остойностена сметка за ремонт на 
офис на РК Ямбол на стойност 32 000 лв., от които 7 000 лв. собствени средства на РК и 
25 000 лв. – искан заем от Централно управление, който да се връща за 5 години по 
5 000 лв. годишно, поради високата стойност на необходимия ремонт, УС отложи 
решението за доразглеждане от секция КСС и адвокат Даскалова.  

Със заповед на Председателя на УС № КИИП-243/04.12.2013 г. е назначена Експертна 
група, която да извърши обстоен оглед на навозакупения офис на РК Ямбол, в състав: 

Председател: инж. Цветко Тужаров – РК Перник, Председател на КС 
Членове: инж. Иванка Пейковска – РК Стара Загора 
  инж.  Димитринка Капкова – РК Бургас  

Експертната група констатира наличието на много явни и скрити недостатъци: липса на 
колони и греди, покривната плоча силно е провиснала и напукана; зидовете са 
изпълнени директно върху бетона на покрива и е нарушена покривната изолация; 
сградата не е осигурена срещу земетръс и допълнителното натоварва основната сграда 
като я прави опасна. Според горното експертно становище констатираните недостатъци 
имат характера на неотстраними недостатъци. 

Предложението на Експертната група е: „Съществуващата сграда да се разруши 
напълно. Да се изготви от колегията в РК Ямбол технически проект за нова сграда от 
метална конструкция с термопанели, която ще бъде значително по-лека и няма да 
натоварва покривната плоча на основната сграда. Новата конструкция ще съответства 
на съвременните норми за проектиране и цената за нейното построяване, вероятно ще 
бъде еднаква с тази за укрепване и ремонт на съществуващата сграда.” 

В тази връзка Комисията по бюджет и недвижими имоти, на свое заседание от 
15.01.2014 г., взе решение да се предприемат действия чрез нотариална покана до 
продавача на имота Росица Петрова. 
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Нотариалната покана цели да уведоми продавача за констатираните недостатъци и по 
този начин да запази правата на купувача - да развали договора за покупко-продажба 
или да иска намаляване на цената – чл. 194 от Закона за задълженията и договорите. 

Нотариалната покана е връчена чрез нотариус Слава Пилякова на 30 януари 2014 год. 
лично на продавача Петрова.  

На свое заседание от 03.02.2014 г. УС на КИИП, предвид обстоятелствата, взе решение 
да задължи РК Ямбол да разгледа на своето предстоящо ОС решението за закупуване 
на имота. 

Това решение на УС е изпълнено, като извадката по т. 7 от Дневния ред от Протокола 
на ОС на РК Ямбол, проведено на 07.02.2014 г., е както следва: 

„По седма точка от дневния ред – инж. Пейчев запозна присъстващите с 
документите, изпратени от Централния офис и адвоката на КИИП, относно 
помещението, закупено за офис на РК – Ямбол. С помощта на мултимедия бяха 
показани и прочетени следните документи: 

1)Заключение на комисия с председател инж.Цв.Тужаров, назначена със Заповед 
No.КИИП-243. 

2)Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по бюджет и недвижими 
имоти на КИИП от 15.01.2014 г. 

3)Заповед No.КИИП-005 от 17.01.2014 г. на Председателя на УС на КИИП. 
4) Бележки от адв. Росица Даскалова до Управителния съвет на КИИП. 
5)Нотариална покана от адв. Росица Даскалова до Росица Александрова Петрова. 
6)Извадка по т.4 от Протокола на УС на КИИП от 03.02.2014 г. 
Всички присъстващи имаха възможност да се запознаят със съдържанието на 

документите и беше дадена думата за обсъждане. 
Постъпиха разисквания и обсъждане на всички документи и снимки и вземане на 

мерки по отношение ремонта и реконструкцията на имота. 
Мнението на всички изказали се бе, че не може да се коментира вариант за 

разваляне на покупко-продажбата. Събранието, на което е взето решението за 
закупуване на имота, е проведено в самия имот. Всички присъствали на 
събранието бяха запознати със състоянието на имота. 

Беше направено предложение за сформиране на работна група от конструктори, 
която да направи обследване на имота и да даде писмено становище в срок от един 
месец. Да се проведе ново Общо събрание на Регионалната колегия през м. март 2014 
г., което да вземе решение. 

След направените изказвания, Общото събрание единодушно гласува с 49 гласа 
ЗА, против – НЯМА, Въздържали се – НЯМА, следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Общото събрание на РК – Ямбол упълномощава комисия в състав: 
1. инж. Стоил Мирчев 
2. инж. Живко Драголов 
3. инж. Димчо Ненчев 
4. инж. Петър Филипов 
5. инж. Калинка Василева 
6. инж. Тодор Бумбалов 
7. инж. Зоя Ив.Димитрова 
8. инж. Иван Бужев 
9. инж. Радостин Евтимов 
10. инж. Александър Петров 
11. инж. Тошко Гочев,  
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всички от секция "КСС" на РК-Ямбол, 

която да извърши обследване на имота и да даде писмено становище в срок от 
един месец (до 07.03. 2014 г.). След получаване на становището в РК да се свика ново 
Общо събрание на РК на КИИП – Ямбол, на което становището да бъде обсъдено и 
въз основа на него ОС да вземе решение.” 
 

*** 
 
Графикът за провеждането на Общите събрания на РК през 2014 г. беше публикуван на 
13.01.2014 г. във вестник „Строителство градът” и на интернет страницата на КИИП на 
07.01.2014 г., съгласно изискванията на Устава.  

В съответствие с решението по точка 8 от дневния ред на заседанието на УС, проведено 
на 27.11.2009 г., всяка РК трябва да представи в ЦО материалите от своето отчетно 
събрание в срок от 3 работни дни след неговото провеждане. в съответствие с 
предварително разпространен от ЦО график. Графикът, заедно с изискванията към 
материалите, които трябва да бъдат представени в ЦО, бе изпратен до Председателите 
на РК С писмо изх. № КИИП-003/08.01.2014 г. Крайният срок за получаване на всички 
материали в ЦО беше 24.02.2014 г., т.е. четири работни дни след провеждането на ОС 
на РК Благоевград.  

Като цяло може да се отчете, че тази година, РК спазиха сроковете и изискванията за 
формата на представяне на материалите в ЦО. Би следвало да отбележим, че 
единствено РК София-град представи своя отчетен доклад само във формат PDF и не 
представи информацията за проведените и планираните обучения в специално 
разпространената за целта таблица. Това силно затрудни и забави работата на 
служителите от ЦО, които с цел коректност на изложението, при обобщаване 
резултатите от отчетните доклади на Регионалните колегии, трябваше да наберат 
отново всички необходими данни, свързани с отчета на дейността на РК София-град. 

Отчетните доклади на ръководствата на Регионалните колегии се различават 
значително по своята пълнота, съдържание и поредност на изложението. В много от 
докладите липсват данни за някои от разделите, включени в Обобщената таблица към 
настоящия отчетен доклад, независимо че този формат на доклада на УС на КИИП пред 
Общото събрание се ползва от 2009 г. По тази причина за определени РК в някои от 
графите липсват отчетни данни.  

Информацията в тази част на доклада е извлечена от представените в ЦО отчетни 
доклади на Ръководствата на РК пред Общите събрания на РК.  

В таблицата по-долу са представени обобщени данни, взети от отчетните доклади на 
регионалните ръководства, за дейността на 28-те Регионални колегии на КИИП през 
отчетния период.  
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Обобщена таблица за дейността на Регионалните Колегии 

 

№ 
Регионална 
колегия 

Заседания на 
Регионалните 
ръководства 

Взаимоотношения с 
държавната с общинска 

администрация 

Участие в Експертни 
съвети 

Регистрирани 
договори 

Регистрирани 
проектантски 

бюра 

Отчетени слабости 
на РР и РК 

1 Благоевград 11 заседания няма данни няма данни няма данни няма данни не са отчетени 

2 Бургас няма данни 

Съдействие на 
общинската 
администрация на 
Община Бургас за 
аварийно укрепване на 
църквата „Св. Св. Кирил и 
Методий”. 

Членове на КИИП РК 
Бургас са участвали в 
експертни съвети към 
някои общини – не са 
защитили достатъчни 
интересите на членовете 
на КИИП. 

 

 
 
 

няма данни 

 
 
 

няма данни 

Липса на 
заинтересованост от 
страна на членовете 
на колегията при 
направено 
проучване  за 
съдействието с 
държавните и 
общински органи. 

3 Варна 10 заседания 

Инж. Румен Иванов е 
член на експертните 
съвети на Община Варна  
и на Област Варна. 
Участие на инж. Р. 
Иванов и инж. Желев в 
ЕС на Област Варна 
относно Пречиствателна 
станция „Златни пясъци”. 

Подготовка на редица 
становища до  МИП, 
Областния управител на 
Варна, кмета на Варна.  

Регионалния експертен 
технически съвет към 
КИИП Варна, с 
Председател инж. Таню 
Димитров е провел 
заседания, на които е 
разгледал документи на 
кандидати за 
упражняване на 
технически контрол по 
част конструктивна. 

 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 

няма данни 

При повеждане на 
обучението не са 
застъпени в 
желаната степен 
неформалните 
обсъждания на 
действащите 
наредби, стандарти,, 
регламентиращи 
съдържанието на 
проектните 
разработк . 

4 В. Търново 11 заседания няма данни няма данни няма данни няма данни  няма  
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5 Видин 8 заседания 

Участие в общественото 
обсъждане на 
интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие. Оказване 
информационно 
съдействие на общински и 
държавни органи. 

Участие в експертния 
архитектурен съвет към 
община Видин 
Участие в ОС за ЕЕ на 
област Видин. 
 

 

няма данни 

 

няма данни  

Препоръката е за 
по-активна работа 
на професионалните 
секции и 
предложения от 
тяхна страна. 
 

6 Враца 12 заседания няма данни няма дан   няма данни няма данни  няма  

7 Габрово няма данни няма данни 
Участие в Експертни 
съвети при Областна 
управа Габрово.  

няма данни няма данни  няма  

8 Добрич 10 заседания  няма данни  

 
 
 

няма данни 

 
 
 

няма данни 

Проекти в секция 
КСС с много лошо 
качество и 
недостатъци, почти 
пред аварийно 
състояние , 
подпечатани с ППП 
и технически 
контрол. 

9 Кърджали 7 заседания 

По покана на кмета на 
Община Кърджали 
представители на КИИП 
са участвали в първата 
копка на водния цикъл на 
Кърджали; 
Проведена среща с г-жа 
Дора Христова, управител 
на новия Областен 
информационен център, 
финансиран по ОП „ТП” 

През 2013 г. като 
представители на КИИП 
в ЕСУТ към Община 
Кърджали са участвали: 
инж. Стоян Авджиев и 
инж. Румяна Видинска. 
Утвърдени са както 
следва за: Общ. Ардино 
– инж. Ваня Ангелова, 
инж. Костадин Гунчев, 
общ. Джебел – инж. 

 

 

 

няма данни 

 

 

 

няма данни 

С изключение на 
секция КСС, 
останалите не 
поемат инициативи 
и техния 
професионален 
живот е много свит. 
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Ремзи Тахир, инж. 
Стоян Авджиев, общ. 
Крумовград – инж. 
Йовко Костов, инж. 
Ремзи Тахир, общ 
Черноочене – инж. 
Николай Душков,  инж. 
Димитър Чавдаров, общ. 
Момчилград – инж. 
Емил Янев, инж. Орхан 
Ибрахим, общ. Кирково- 
инж. Димитър Чавдаров, 
инж. Орхан Ибрахим, 
общ. Крумовград – инж. 
Румен Черешев (ВС), 
инж. Кера Лефакева 
(ЕАСТ) 

10 Кюстендил 
Редовни 
заседания   

(няма брой) 
няма данни няма данни 

 
няма данни 

 
няма данни няма  

11 Ловеч 17 заседания няма данни няма данни 0 0 няма  

12 Монтана 
Редовни 
заседания   

(няма брой) 
няма данни няма данни няма данни няма данни няма  

13 Пазарджик 
Редовни 
заседания   

(няма брой) 
няма данни няма данни няма данни няма данни няма  

14 Перник 10 заседания няма данни няма данни 

 
 

17 

 
 

няма данни 

Активността на 
членовете на РК е 
много  лаба по 
отношение на 
обсъжданията. 
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15 Плевен 10 заседания 

Редица срещи  между 
браншовите организации 
на инженери, архитекти и 
строители – постигната е 
корекция в ОУП на град 
Плевен. 
 

За втора година  в 
състава на ЕС по 
устройство на 
територията към 
Община Плевен  
участват без заплащане 
инж. Валентина Дикова 
и инж. Боряна 
Макавеева 

 
 

0 
 

 
 

няма данни 
няма 

 
 

16 Пловдив 11 заседания няма данни няма данни 2 19 няма 

17 Разград няма данни  

Участие в организираните 
от Община Разград 
работни срещи по 
реализирането на проект 
„Изграждане на 
съвременна градска 
среда”, финансиран по 
ОП „РР”. 
 
 
 

За постоянен 
представител в 
работната група на 
Община Разград по 
разработване на 
общински план за 
развитие 2014-2020 е 
определен инж. Петър 
Петров 
През 2013 г. е съ даден 
ЕТС към Колегията. 

 

 

52 

 

 

няма данни 

 
Интересът към 
организираните 
курсове и семинари 
е слаб. 

 
 

 

18 Русе 10 заседания 

Кръгла маса с общинските 
администрации в област 
Русе, Разград и Силистра. 
Срещи с общински и 
държавни институции по 
проблемите на 
инвестиционния процес и 
набелязване мерки за 
преодоляването им. 
 
 

Създаден е регионален 
ЕТС към Колегията, 
чиито членове са 
утвърдени от ОС на РК 
Русе през 2013 г. 
Участие на експерти в 
ТЕС към Областна 
администрация Русе. 
 
 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Има получени 
сигнали от 
възложители и 
изпълнители за 
лошо качество на 
извършената 
проектантска 
услуга. 
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19 Силистра 15 заседания 

Секция ТС е съставила 
отговор на писмо на 
Областна администрация 
Силистра за проектите за 
ВОБД. 
 

инж. В. Айдемирски е 
включен като член на 
Комисията по 
безопасност на 
движението към 
Община Силистра.  

няма данн  няма данни няма  

20 Сливен 10 заседания 
По традиция продължава 
провеждането на  конкурс 
„Аз мога да строя”. 

няма данни 0 няма данни няма 

21 Смолян 10 заседания 

Проведена е среща с 
Вицепрезидента 
стратегическо развитие на 
EVN България по текущи 
въпроси от взаимен 
интерес. 
Проведена е среща с кмета 
на Община Смолян – 
обсъдена е бъдещата 
транспортна схема на 
града, изработване на 
ОУП на общината и др. 
Участие в проекта „Аз 
мога да строя” за учебната 
2012/2013 г. Осигурени са 
двама консултанти  по 
част конструктивна за ПГ 
по строителство и 
архитектура „Никола 
Вапцаров” – гр. Смолян. 
Отборът на гимназията е 
спечелил първо място. 
 

Участие в разширено 
заседание на 
Общинския Експертен 
Съвет по Устройство на 
Територията на 15.05.13 
– разгледана е 
транспортната схема на 
Смолян . 
Участие в разширено 
заседание на 
Общинския Експертен 
Съвет по Устройство на 
Територията на 22.05.13 
– разгледани о е 
планово задание за 
изработване на общ 
устройствен план на 
Община Смолян. 
Представители на РК 
участват в създаването 
на Обществен съвет към 
Областния управител. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

0 

 
 
 

 

 

 

 

 

няма данни 

 
 
 
 
 
 
 

няма  
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22 София-град 10 заседания 

Изпратено писмо до 
Началника на ДНСК 
относно възможността за 
по-добра информираност 
на инженерите-
проектанти, с искане от 
страна на ДНСК да 
получаваме нормативни 
документи и 
тълкувателни писма, 
които биха били полезни 
за участниците в 
инвестиционния процес. 
Изпратено писмо до 
заместник областния 
управител на област 
София г-жа Живка 
"Гакева-Първанова във 
връзка със създаване на 
Областен обществен 
съвет и включване в него 
на зам. председателя на 
КИИП РК София-град. 
Изпратено писмо до БИС 
за закупуване на 
стандарти за секция 
„Технологии". 
 
 

През 2007 г. е 
сформиран Технически 
Експертен съвет към 
КИИП София-град, 
работещ по възлагане 
от Възложителя за 
решаване спорни 
въпроси и оценка на 
проекти. Съставът на 
TEC се определя според 
задачата и на принципа 
за балансирано 
представяне на 
проектанти и 
хабилитирани лица. 
За отчетния период от 
ДНСК е имало искане за 
1 експертиза от 
Техническия експертен 
съвет към КИИП 
София-град. 
Експертизата е 
извършена 
професионално и 
резултатите от нея 
спомогнаха решаването 
на сложен казус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

няма  

23 
София-
област 

Проведени са 
заседания   

(няма брой) 

Осъществени са контакти 
с новия Областния 
управител г-н Емил 
Иванов, който е запознат  
с дейността на КИИП. 
Поддържат се добри 

няма данни 
 
 
 
 

 
няма данни 

 
няма данни няма 
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взаимоотношения с 
РДНСК Софийска област. 

 4 
Стара 
Загора 11 заседания 

По инициатива на 
Регионалното  
ръководство е 
осъществена среща  кмета 
на община Стара Загора г-
н Живко Тодоров и 
Общинско  ръководство 
по въпросите за 
съгласуване и одобряване 
на проектната 
документация.   
Сформирана е работна 
група от представители 
КИИП, КАБ-Ст.Загора и 
Камарата на строителите 
в Ст.Загора, която 
разработи предложения 
до общинското 
ръководство на Стара 
Загора във връзка с 
процедурата по 
организация на търговете 
за възлагане на  
обществени поръчки за 
изготвяне на проекти и 
възлагане на 
строителството. 
Организирана е среща на 
РР с Агенцията по 
храните, на която са 
обсъдени процедурите по 

При сформирането на 
експертни съвети към 
всички Общини в 
областта се ползва 
експертния потенциал 
на РК, но не като 
представители на 
КИИП. Единствено към 
ЕСУТ на Община Стара 
Загора КИИП има 
представител. 
В Областния експертен 
съвет в зависимост от 
разглеждания 
инвестиционен проект 
взема участие 
представител.  На РК. 
През 2013 година има 
участия в 2 съвета. 
Сътрудничеството със 
Съюза на учените Ст. 
Загора. Приоритет на РР 
е да подпомага и 
стимулира членовете на 
РК при участие с 
доклади на  научни 
конференции, 
организирани от Съюза 
на учените Ст. Загора и 
Тракийския 
университет.  

 

 
 
 
 
 
0 

 

 
 
 
 
 
2 

няма 
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съгласуване и одобряване 
на проектните 
документации .   
Във връзка с 
разработването на 
стратегията и целите и 
определянето на проекти 
на Интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие на град Стара 
Загора членовете на РК 
взеха участие във фокус-
група с представители на 
общинската 
администрация и бизнеса 
от община Стара Загора.  

През последните години 
се засилват връзките с 
ПГ по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Лубор Байер” гр. Ст. 
Загора. Членове на РК 
наставляват бъдещите 
млади специалисти при 
разработването на 
проектната 
документация  по части 
„конструктивна” и 
„ВС”, „геодезия” и 
„транспортно” при 
участието им в 
организираният от СКБ 
проект  „Аз мога да 
строя”.  
Сътрудничество с КАБ  
Ст. Загора.  

25 Търговище 10 заседания 

Поддържат се връзки с 
главните архитекти и 
инженери на общините 
Търговище, Попово, 
Омуртаг, Антоново и 
Опака. Поддържат се 
контакти и с РДНСК, 
РЗИ, РС ПБЗН. 
Участие  в заседанията и 
направени предложения 
относно  „Изработване на 
интегриран план за 
градско възстановяване и 

Членове на КИИП РК 
Търговище участват в 
ЕС на Община  
Търговище и Община 
Попово. 
Няма представители  в 
Община Антоново и 
община Опака. 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 

 

 

 

 

0 

Не може да бъде 
създадена 
организация за 
използване 
интернет 
страницата на 
КИИП за 
съобщения и 
новости, касаещи 
дейността на РК да 
се определи 
отговорник. 
Да се подобри 
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развитие на град 
Търговище”. 
 Изготвена  експертиза  за 
състоянието на 
конструкцията на 
Изложбена  зала след 
пожар – Възложител  
Община Търговище 
Среща разговор  м/у  
ръководствата КАБ  и 
КИИП. 

 
 
 

работата на Рег. ПС 
по обучението.  
 

26 Хасково 10 заседания 
Продължава работата с 
общини и областни 
управи.  

Постъпили са въпроси 
от някои общини за 
помощ и съдействие - 
Любимец, Ивайловград 
и Маджарово. 
Продължава участието 
на проектанти от 
различни специалности 
в областен ЕСУТ. 
Председателят на РК е 
избран за заместник 
председател на 
Об ествения съвет на 
Областния съвет. 

 
 
 
 
 
 

няма данни 

 
 
 
 
 
 

няма данни 

 

няма 
 
 

27 Шумен 13 заседания 

Редовни контакти с 
Община Шумен, РДНСК. 
Изготвяне на експертиза 
за общински проекти. 
Изготвяне на експертни 
становища за Общинския 
съвет и БТПП. 

Отделни участия, тъй 
като проектите се внасят 
в общините с Доклад за 
оценка на 
съответствието, 
изготвен от Консултант. 

 
 
 

няма данни 

 
 
 
0 

 
няма 
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28 Ямбол няма данни 

Установени тесни връзки 
с ръководството на 
общините Ямбол, и 
„Тунджа”. РК се е 
наложила като търсен и 
уважаван партньор на 
общините. Получават се 
покани за всички 
мероприятия на общините 
в област Ямбол, свързани 
със строителството и 
управлението в тях . 
 
 
 
 
 
 

Членове на РК са 
включени със заповед 
на кметовете в 
експертните съвети на 
община „Тунджа” и 
община Ямбол.  
Получена е покана за 
участие в ЕС  на община 
Стралджа, но без 
заплащане, която РК не 
е приела поради липса 
на средства. 
Включени членове на 
РК на доброволни 
начала в консултативни 
съвети към общините – 
„Тунджа” (1 човек) – и 
Ямбол (7 души). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Все още не се 
развиват връзки с 
общините Елхово и 
Болярово по вина на 
Регионалното 
ръководство. 
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Организационна дейност – докладвани мероприятия от РК: 

 РК Благоевград - подписани договори за сътрудничество с КИИП РК София-град и РК 
София-област; подписани договори за сътрудничество с Камара на архитектите в 
България РК-Благоевград и Камара на строителите в България Областно 
представителство – Благоевград; Честване на 10 години от създаване на КИИП РК-
Благоевград (присъствали 70 членове на РК ); Коледно тържество, превърнало се в 
традиция през годините, проведено в два центъра – Благоевград и Гоце Делчев - 
(присъствали съответно 68 и 22 или общо 90 членове на РК ). 

 РК Бургас – Коледен бал; среща с ЕВН  –проведена на 5.02.2014 г., ще се изготви 
становище на РК на КИИП – Бургас с конкретните виждания на проектантите по част 
Електро по спорните въпроси с ЕВН; среща с ВиК – ЕАД, за постигане на 
споразумение, как да се спазват действащите държавни нормативни разпоредби в 
проектирането; среща с Агенцията по безопасност на храните и проектантите 
технолози по обществено хранене; среща с експертите, които съгласуват проектите от 
Пожарната – по прилагането и тълкуването на новата наредба; среща на конструктори и 
геолози за обсъждане и уточняване формата на заданието за изготвяне на ИГП, което 
следва да направи конструктора.  

 РК Варна - продължава сътрудничеството с останалите регионални колегии. На 
провежданите обучения и семинари редовно се канят колеги от съседните региони – 
Добрич, Шумен и Силистра. 

 РК Велико Търново – през септември 2013 г. е организирана екскурзия - 
„международен пътуващ семинар”, с маршрутът: Охрид – Дуръс – Круя – Тирана – 
Берат – Вльора – Бутринт – Саранда – Янина; проведено е Новогодишно тържество в 
ресторант „Арена” на 28.12. 2013 г. През 2013 г. е сключен договор за сътрудничество с 
РК София-град. 

 РК Добрич – проведено е станалото традиционно Коледно тържество съвместно с 
колегите от КАБ. 

 РК Кърджали - на 06.02.2013 г. колеги от РК са взели участие в презентацията за 
съвременна американска архитектура на проф. Димитър Андрейчин, по покана на 
дружеството за приятелство със САЩ и със съдействието на общината; поднесени са 
венци по случай Националния празник 3-ти Март и Деня на освобождението на 
Кърджали  21 Октомври; осъществено е връщане на визитата на архитектурно-
инженерната колегия от гр. Одрин, Р.Турция на 13 и 14 септември. Проведена е 
неофициална среща между колегите от Одрин и членовете на РК в хотелски комплекс 
„Рока” в с. Главатарци; отбелязан деня на строителя 26 октомври 2013 г. 

 РК Кюстендил - През отчетната 2013 г.  в резултат на сключения договор за съвместна 
дейност с РК София-град, в гр. Кюстендил е проведена среща на тема „Проблеми при 
конструктивното обследване и паспортизация на съществуващи сгради – паметници на 
културата. 

 РК Ловеч - посещение на завода за автомобили в с.Баховица; на 20 и 21 юни 2013 г. е 
проведена съвместна среща с ръководството на РК София град; посещение на 
новостроящия се православен храм „Св. Св. Кирил и Методий” и пострадалия мост над 
река Осъм по стария път за Севлиево; съвместна дейност с други регионални колегии 
РК – Плевен, РК- Габрово и РК- В. Търново. 

 РК Пазарджик - през месец април съвместно с членовете на Камарата на строителите и 
Камарата на архитектите е проведена съвместна среща на която са представени 
продуктите на фирмите “ACM” ,  “SEMMELROCK” ,  “BAUMIT”  и “BRAMAC”. 

 РК Перник - по покана на община Перник и консорциум „Бефт-Пи Ес Инвест”,  
участие в обсъждане на предложения за индикативни проекти, които да бъдат 
включени в изработвания „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 
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гр. Перник и актуализация на ПУП”; на 06 март 2013 г. участие в сформирането на 
експертни работни групи към Областния съвет за развитие на област Перник във връзка 
с разработването на Областна стратегия за развитие на област Перник за периода 2014-
2020 год.; участие на членове на секция „ВС“ при обсъждане на Мастер плана за 
Пернишка област за развитие на Водния сектор; 

 РК Плевен – Плевен, като утвърден териториален обучителен център, продължи да 
кани на обучителни мероприятия, освен своите членове и всички колеги от РК Видин, 
Монтана, Враца и Ловеч, включително и колеги от КАБ; Коледен коктейл;  

 РК Пловдив - Конкурс „Конструктор на годината” – февруари , Новотел Пловдив; на 
15 ноември 2013 г.  официално ее отбелязан 10 годишния  Юбилеен бал на инженера –  
проектант, свързан с учредяването на КИИП и в частност на РК Пловдив;  

 РК Разград – Подписан е договор за сътрудничество и съвместна дейност с РК на 
КИИП София-град, който дава възможност на проектантите да вземат участие във 
всички организирани мероприятия от КИИП София-град при равни условия; 

 РК Смолян – а 14 декември 2013г. РК КИИП – гр.Смолян е провела празнична среща 
на своите членове за честване на десет годишнината от създаването на КИИП, Коледа и 
Нова година; 

 РК София-град – на 28.09.2013 г. в Народен театър „Иван Вазов” е проведено 
тържествено честване на 10 години от учредяването на РК София-град. 

 РК София-област - особено близки са отношенията с РК София град, РК Благоевград, 
РК Перник, РК Русе, РК Враца, РК Монтана, РК Видин и др. Колеги от тези колегии са 
канени да присъстват на семинари и квалификационни курсове; сключен договор за 
сътрудничество с РК Благоевград 

 РК Стара Загора - организирано тържество в Драматичен театър „Гео Милев” по 
повод 10 години от създаване на камарата. По време на тържеството са излъчени и 
наградени победителите в обявения регионален конкурс  „Инженер на годината” по 
специалности. Проведена е среща Клуба на работодателя. Участие в проекта „Аз мога 
да строя”, иницииран и спонсориран от Камарата на строителите, като наставници на 
младите специалисти по части «конструктивна» и «ВиК» и «геодезия». Организирано е 
посещение на техническо изложение в Санкт Петербург – Русия. По случай Деня на 
строителя КИИП Стара Загора стимулира чрез грамоти и предметни награди и 
учениците от  ПГСАГ, призьори от Олимпиади на регионално и национално ниво - 
наградите са спонсорирани от проектантско бюро „Респект`93”. Колегията се е 
включила към инициативата на БАН, Търговско-промишлена палата – Стара Загора и 
Община Стара за изграждане на Регионален академичен център (РАЦ). 

 РК Търговище – през 2013 г. е сключен договор за сътрудничество с РК София-град. 
Членове на колегията са участвали активно в съвместно проектиране  с колеги от 
Истанбул на  МОЛ Търговище, който предстои да бъде реализиран. Проведени са 
срещи  в Търговище  и  в  Истанбул. 

 РК Хасково - РК е организирала и провела традиционния Коледен бал на инженер-
проектанта, за трети път съвместно  с  РК на КАБ. По повод задължителната 
застраховка за проектиране напомням. РР е договорило   рамково споразумение със ЗК 
“ УНИКА” при най-изгодни  условия, които са били в сила за отчетния период. Със ЗК 
са договорени преференциални цени и за други видове застраховки. 

 РК Шумен –двудневна екскурзия до Пловдивския панаир през септември 2013 г. по 
повод 10 годишнината на КИИП, с участието на 40 човека. На 12 декември 2013 г.  е 
организирано официално честване на 10 годишнината, с поканени официални гости от 
Общината, ДНСК, КСБ, КАБ. На тържеството са наградени с плакет и грамота колеги 
от РК. Изготвен  е и юбилеен рекламен календар с обекти,  проектирани през 
последните години и комплект химикали. 
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Договори за сътрудничество  

Централно ниво 

На 13.03.2013 г. е подписан Рамков договор с консорциум КЛАЙМБ (Консултинг & 
Интернешънъл Медиейшън енд Билдинг) и партньори: КИИП, КАБ, САБ, УАСГ, НБУ, 
Национален институт за недвижимо културно наследство за сътрудничество в областта на 
укрепване и реставриране паметници на културата и обучение във връзка с новите 
изисквания на Закона за паметниците на културата и музеите. 
 
РК София-град 

На 07.02.2013 г. бе подписано и рамково споразумение за сътрудничество между РК 
София-град и Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българска 
академия на науките, НИГГГ - БАН. Целта е да се осъществят съвместни информативно-
образователни и консултантски дейности във връзка със съвременните постижения на 
сеизмичното инженерство, опита от силни разрушителни земетресения, въвеждането на 
системата от Еврокодовете, както и други свързани с тази тематика дейности. 
Партньорството и сътрудничеството между страните ще се изразява в: 
• организиране и изнасяне на лекции по актуални проблеми; 
• съставяне на терминологични помагала във връзка с въвеждането на системата от 

Еврокодове; 
• организиране и провеждане на дискусионни форуми - семинари, кръгли маси и др.; 
• систематизиране (по ЕМС-98) на налична достъпна информация за силни земетресения 

у нас и публикуването й във формат, подходящ за монография или на интернет-сайта 
на КИИП - София град. 

 
 

НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ 
 

Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗКАИИП в Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране са формирани осем секции по специалности или група специалности. 

Членовете на КИИП могат да членуват само в една професионална секция и сами 
определят в коя секция да участват, съобразно квалификацията си и професионалната 
област, в която работят. 

Професионалните секции в КИИП са: 

Секция “КСС”  – Конструкции на сгради и съоръжения 

Секция “ЕАСТ” – Електротехника, автоматика, съобщителна техника 

Секция “ТСТС” – Транспортно строителство, транспортни съоръжения 

Секция “ВС”  – Водно строителство 

Секция “ГПГ” – Геодезия, приложна геодезия 

Секция “МДГЕ” – Минно дело, геология, екология 

Секция “ОВКХТГ”  – Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,       
топло- и газоснабдяване 

Секция “ТЕХ” – Технологии 
 
Поради възприетата практика, общите събрания на НПС да се провеждат в деня преди 
Общото събрание на КИИП, в настоящия доклад не е представена обобщена конкретна 
информация за дейността на Националните професионални секции. 
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Управителният съвет изразява становище, че дейността на НПС и техните председатели 
трябва да се подобри, като се активизира връзката и взаимодействието между 
регионалните професионални секции и националните професионални секции.   

 

Повишаване на професионално-техническото ниво на членовете на КИИП 
 

Всички Регионални колегии считат, че дейността по провеждане на курсове и семинари е 
от особена важност за членовете на колегията и затова са положили много усилия в тази 
посока.  

Програмата за обучение и повишаване на квалификацията е провеждана основно в три 
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.  

- Семинари и обсъждания на предстоящи за одобрение Наредби, регламентиращи 
дейността на проектантите. 

 
По повод 10-годишнината от учредяването на Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране, с решение на Управителния съвет от 27.09.2013 г., ръководството на КИИП 
и ръководството на Национална професионална секция „Конструкции на сгради и 
съоръжения”, със съдействието на Университета по архитектура, строителство и геодезия, 
организираха двудневна конференция с международно участие на тема: „Проектиране 
съгласно „Конструктивната система Еврокодове” в българската строителна 
практика”. Конференцията се проведе на 7 и 8 ноември 2013 г. в зали „Европа“ + 
„Конферанс 1” - Парк Хотел Москва. Българските лектори на конференцията бяха: проф. 
Никола Игнатиев, проф. Петър Сотиров, проф. Любчо Венков, проф. Божидар Божинов, 
проф. К. Русев, проф. Йордан Милев, проф. Атанас Георгиев, проф. Михаил Цанков, 
проф. Борислав Белев, доц. Владимир Костов, доц. В. Кърджиев, д-р Цветан Георгиев, 
инж. Силвия Димова – JRC, инж. Ирен Дабижева – БИС, инж. Виолета Ангелиева – МИП. 
Лекции изнесоха и следните чуждестранни лектори: проф. Федерико Мазолани от 
Университета в Неапол, проф. Петер Файфар от Университета в Любляна, проф. Йоанис 
Вайас от Университета в Атина, проф. Дан Дубина от Университета в Тимишоара, проф. 
Луис Каладо от Университета в Лисабон. Участие в конференцията взеха 350 членове на 
КИИП и 20 гости от различни министерства и ведомства, както и представители на 
средствата за масово осведомяване. 
 

В таблиците по-долу са показани в обобщен вид по РК и по НПС проведените 
курсове и семинари, участието в презентации, през 2013 г., както и планираните 
мероприятия за обучение през 2014 г. Данните са съгласно докладите от ОС на РК за 
изминалия отчетен период. 
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КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ПС КЪМ РК НА КИИП ПРЕЗ 2013 г. 

 

Наименование 
Форма на 
обучение 

Лектори Секция 
Дата на 

провеждане 
Отчетени от 

РК 

Пожарна безопасност - обща част  курс   всички секции   Благоевград 

Възстановяване, усилване и защита на 
стоманобетонни конструкции съгласно EN 
1504“ със системи на МЦ-Баухеми  

семинар   КСС, ТСТС   Благоевград 

Представяне на продуктите на фирма 
ЛИХТГИТЕР БЪЛГАРИЯ ООД 

семинар 
 

КСС   Благоевград 

Подземни хидроизолации на сгради и 
съоръжения;  Мостови хидроизолации ; 
Инжекционни методи за спиране на течове 
; Хидроизолации за сметища и депа 

семинар   
КСС, ТСТС, 
ВС 

  Благоевград 

Представяне продукти на VELUX 
България ЕООД  

семинар   
КСС, 
ОВКХТТГ 

  Благоевград 

Система и софтуер за радиаторно и подово 
отопление 

семинар Пайплайф България ЕООД ОВКХТТГ   Благоев рад 

Вътрешно-сградни системи и софтуер за 
ВиК 

семинар Пайплайф България ЕООД ВС   Благоевград 

Алтернативни материали в 
инфраструктурната канализация 

семинар Пайплайф България ЕООД ВС   Благо вград 

Помпи и помпени системи за чисти и 
отпадни води 

семинар GRUNDFOS ВС 
 

Благоевград 

Иновативни решения за постигане на 
енергийна ефективност 

семинар Митцубиши електрик ЕАСТ 09.05.2013 Бургас 
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СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И 
ГЛАСОВА ЕВАКУАЦИЯ ПО EN54  

семинар ПРО АУДИО ЕООД  ЕАСТ 13.02 2013 Бургас 

Курс по „ Пожарна безопасност”, съгласно 
изменения и допълнения на Наредба № Iз 
- 1971 

курс 

инж. Марин Младенов, 
инж. Михаил Толев , инж. 
Драгомир Велков, инж. 
Радомир Радев                

ЕАСТ, КСС, 
ВС, ОВКХТ, 
ТЕХ 

15-16.07.2013 Бургас 

Данфосс - Направление Топлоизлационна 
автоматика и фирма НАСА-Д ООД 

семинар 
г-н Васил Рашев , г-н 
Георги Георгиев  

  25.06.2013 Бургас 

„Алтернативни материали в 
инфраструктурната канализация” 

семинар 
Иван Върдаров, Станимир 
Георгиев  

ВС  1.05.2013 Бургас 

Вътрешни системи за отводняване семинар Пайплайф България  ВС 27.09.2013 Бургас 
ЕN 1504 – европейски стандарт за ремонт 
и защита на стоманобетонови 
конструкции. 

семинар 
МЦ - Баухеми ЕООД, инж. 
Иван С. Ив нов 

КСС 1 .04.2013 Бургас 

„Контролиране на вентилация и дограми 
за  пасивни и нискоенергийни сгради“          

семинар 
„ЧЕХ ПЛАСТ” ,  инж.Таня 
Маринова, инж. Димитър 
Иванов 

ОВКХТ 28.02.2013 Бургас 

ЕНЕРГИЙНА   ЕФЕКТИВНОСТ .  
ПАСИВНИ   И   НУЛЕВО   ЕНЕРГИЙНИ   
СГРАДИ 

обучение 
„ ДЕДАЛ  –  Оценяване   и  
 сертификация ”  ООД,   „ 
Мена   студио ”  О Д 

КСС 19-20.06.2013 Бургас 

„Енергийна ефективност” – Добри 
решения за общи проблеми! 

семинар Тангра ОВКХТ 27.02.2013 Бургас 

Съвременни методи за сеизмична оценка и 
възстановяване на стоманобетонови 
конструкции  

курс проф. Милев  КСС 18-19.02.2013 Бургас 
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Съвременни методи за сеизмична оценка и 
възстановяване на стоманобетонови 
конструкции - напреднали 

курс проф. Милев  КСС 11-12.03.2013 Бургас 

Особеностите  при  проектирането на 
носещата конструкция 

презентация 
ЛИХТГИТЕР БЪЛГАРИЯ 
ООД 

КСС 22.05.2013 Бургас 

Съвременни методи за сеизмична оценка, 
усилване и възстановяване на 
съществуващи сгради  

лекция проф. д-р инж. Й. Милев КСС 12-13.01.2013  В. Търново 

Оптимизиране на строителните 
конструкции и на топлинните 
характеристики на сградите  

презентация фирма YTONG КСС 08.05.2013 г. В. Търново 

Софтуер за конструктивно проектиране, 
конструктивен анализ, армиране, земна 
механика и фундиране 

презентация фирма ИРМ /Немечек/ КСС; ТСТС 04.06.2013 г. В. Търново 

ROFIX продукти за реставрация и 
консервация  

презентация Мартин Еп КСС 03.12.2013 г. В. Търново 

Прилагане на Еврокод в инженерната 
практика с изчислителна програма 
TOWER, версия 7 и чертожни модули  
Metal studio и Am KAD 

презентация инж. Веселин Първанов КСС 10.12.2013 г. В. Търново 

Международна конференция на тема: 
Конструктивна система Еврокодове 

конференция - КСС 07-08.11.2013  В. Търново 

Представяне  на програма за проектиране 
в транспорта. Програмата включи : CAD  
среда – параметрично чертане и 
картографски възможности. Динамично 
пътно проектиране, типови профили, 
шаблони,вертикално планиране 

презентация „Метрисис” ООД     ТСТС; ВС; ГПГ 11.06.2013 В. Търново 
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Алтернативни материали в 
инфраструктурната канализация 

презентация Пайплайф България   ВС   В. Търново 

Лекция на  фирма Цендер Пумпен GMBH 
(Помпи Цендер) 

презентация Цендер Пумпен  ВС 07.06.2013 В. Търново 

Проектиране на „Пожароизвестителни 
системи”, „Системи за сигурност” 

семинар Телетек ЕООД ЕАСТ 2 .0 .2013 В. Търново 

Среща с представители на фирма Мьолер, 
част от структурата на Ийтън  Индъстрис“ 
ЕООД  

презентация фирма Мьолер ЕАСТ 28.11.2013 В. Търново 

„ Пожарна безопасност”, съгласно 
изменения и допълнения на Наредба № Iз 
- 1971 

курс - всички секции 29-30.07.2013 В. Търново 

Съвременни методи за сеизмична оценка, 
усилване и възстановяване на 
съществуващи сгради 

курс(организиран 
от В.Търново) 

проф. Милев  КСС 12, 13.01.2013 Габрово 

Пожарна безопасност 
курс 
(организиран от 
В.Търново) 

  КСС 26-27.0 .2 13 Габрово 

Възстановяване, усилване и защита 
стоманобетонови  конструкции съгласно 
ENI504 със системи на МЦ Баухеми 

семинар   КСС 12.06.2013 Габрово 

Проектиране съгл. Конструктивна система 
Еврокодове в бълг. строителна практика 

конференция 
(организирана от 
София) 

- КСС 7 и 8.11.2013  Габрово 

Прилагане на Еврокод в инженерната 
практика с помощта на пакета програми 
Tower_7_Metal Studio_Arm CAD 

семинар 
(организиран от 
В.Търново) 

инж. В. Първанов КСС 10.12.2013 Габрово 
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Съвременни методи за сеизмична оценка и 
възстановяване на стоманобетонови 
конструкции 

курс проф.Милев К С 19-20.10.2013 Кърджали 

Сеизмично проектиране на 
стоманобетонови конструкции.общ 
практически курс" - Еврокод 8 

курс съвместно с 
РК Плевен 

проф.д-р инж. Милев КСС 16.17.03.2013 Ловеч 

Възстановяване , усилване и защита на 
стоманобетонови конструкции-съгласно 
ЕН 1504 и обработка на пукнатини чрез 
инжектиране 

семинар 
съвместно с РК 
Плевен 

МЦ Баухеми КСС 07.06.2013 Ловеч 

Мълниезащита курс РК София град ЕАСТ 25.06.2013 Ловеч 

Конструиране на армировка по еврокод 
семинар 
съвместно с РК 
Плевен 

инж.Ганчовски-
фирма"Проектософт"ЕООД

КСС 11,07,2013 Ловеч 

Пожарна безопасност 
курс съвместно с 
РК Плевен 

Лектори от ПБЗН 
КСС, ВС , 
ЕАСТ и 
ОВКХТТГ 

17-18,10.2013 Ловеч 

Проектиране съгласно конструктивната 
система Еврокодове в българската 
практика 

Конференция ЦО 
КИИП  

проф.Милев, инж.Попов КСС 7 и 8.11.2013 Ловеч 

Оттичане на повърхностни води 
презентация 
съвместно с РК 
Плевен 

Фирма "АСО" ВС 31.03.2013 Ловеч 

Керамика /тухли и керемиди/и настилки презентация 
Фирми Винебергер ,Тондах 
и Земелрок 

КСС,ЕАСТ, 
ГПГ и  ВС 

16.04.2013 Ловеч 

Потопяеми водни помпи, помпени 
станции и др. 

презентация фирма "Цендер" ВС и ЕАСТ 04.04.2013 Ловеч 
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Европейски проекти за устойчива 
архитектура-Активни къщи до 2020 г 

презентация Фирма"Винербергер" 
КСС, ЕАСТ, 
ВС, ГПГ и 
ОВКХТ 

21,05.2013 Ловеч   

 „ Пожарна безопасност”, съгласно 
изменения и допълнения на Наредба № Iз 
- 1971 

курс 
инж. Марин Младенов, 
инж. Драгомир Велков, 
инж. Радомир Радев               

КСС, ЕАСТ, 
ВС и ОВКХТ 

28 - 29 . 
10.2013 

Пазар жик 

Tower_7 - Metal Studio - Arm CAD курс инж. Веселин Първанов КСС 28.11.2013 Пазарджик 

PSCAD и Design Expert курс инж. Ганчовски КСС 16.12.2013 Пазарджик 

Новости в светодиодното осветление семинар 
инж. Хр. Василев, инж. Кр. 
Велинов  

ЕАСТ 05.12.2013 Пазарджик 

Новости в  осветителната техника семинар инж. Хр. Василев   11.04.2013 Пазарджик 

Аварийно и евакуационно осветление  - 
фирмата Щнайдер електрик  

семинар инж.  Ников ЕАСТ 16.04.2013 Пазарджик 

Сеизмично проектиране на 
стоманобетонни конструкции 

курс проф.Милев КСС 16 и17.03.2013 Плевен 

Видове помпи "Цендер" презентация представител на фирмата ВС 04.06.2013 Плевен 

Възстановяване ,усилване и защита на 
стоманобетонни конструкции съгласно 
EN1504 и обработка на пукнатини чрез 
инжектиране. 

семинар ф-ма МЦ- Баухеми КСС,ТСТС 07.06.2 13 Плевен 

Апартаментни абонатни станции, нови 
топлообменници 

презентация фирма "Данфос" ОВКХТТГ 19.06.2013 Плевен 

Пожарна безопасност, съгласно изменения 
и допълнения на Наредба Iз 1971 

курс (съвместно с 
ЦО) 

Лектори от София   17 и 18.10.2013 Плевен 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2013 г. 

ОС НА КИИП – 30 март 2014 г.	 Page 48	 	 	 	 	 	  
 

Пълен курс по Пожарна 
безопасност,съгласно изменения и 
допълнения в Наредба І3-1971 

курс 
инж. М. Младенов, инж. И. 
Колева, инж. Г. Грозданов, 
инж. Р. Радев 

всички секции 
20-21.06.2013 
28 29.09.2013 

Пловдив 

"Наредба за управление на строителни 
отпадъци-нормативен контекст,основни 
положения и практически указания по 
приложението й" 

обучителен курс доц. Румяна Захариева всички секции 12- 13.12.2013  Пловдив 

Обучителен курс на тема"Сеизмично 
проектиране на стоманобетонни 
конструкции-общ практичес и курс" 

практически курс проф. Йордан Милев  КСС 
01-02-
03.02.2013  

Пловдив 

Практически курс за работа с програмен 
продукт "Tower 7 professional" 

практически курс инж. Веселин Първанов КСС 08 и 09.04.2013 Пловдив 

Практически семинар на тема 
"Конструиране на армировката по 
Еврокод с помощта на софтуерен продукт 
"Design Expert" 

практически 
семинар 

инж. Неделчо Ганчовски КСС 12.Април.13 Пловдив 

Практически семинар на 
тема"Моделиране и изчисляване на 
строителни конструкции с Tower 7 в 
съответствие с изискванията на 
националните приложения към 
Еврокодовете.Създаване на 
конструктивни чертежи с програмни 
продукти Metal Studio и ArmCAD" 

практически 
семинар 

инж. Неделчо Ганчовски КСС 17.Май.13 Пловдив 

Технически семинар"МС Баухеми"ЕООД  
EN 1504 европейски стандарт за ремонт и 
защита на стоманобетонови конструкции 

технически 
семинар 

представител от фирма        
"МЦ Баухеми"ЕООД 

КСС 28.Май.13 Пловдив 
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Фирма"ИРМ България" презентация на 
софтуер за конструктивно проектиране 
Frilo изчисление на конструкции по 
Еврокод 

презентация 
представител от фирма        
"ИРМ България"ЕООД 

КСС 29.Май.13 Пловдив 

Конференция с международно участие на 
тема:"Проектиране съгласно 
конструктивна система ЕВРОКОДОВЕ в 
българската строителна практика" 

конференция по 
инициатива на 
НПС"КСС" 

  КСС 07-08.10.2013  Пловдив 

Обсъждане,дискусия по повод"Пробив на 
Водна палата"Надлез транспортен възел 
на две нива за връзка на бул"Цар Борис ІІІ 
Обединител" и бул."Марица-юг" 

дискусия 

представители на КАБ - 
Пловдив,представители на 
КИИП - Пловдив и 
проектантите от 
Софийската фирма “Вектор 
бул” 

ТСТС 25.Януари.13 Пловдив 

Обучение по устойчиво градско 
придвижване и транспорт по 
проекта"TRANSPORT LEARNING"       
Проектиране на улици и намаляване на 
трафика 

обучение по 
инициатива на 
Енергийна 
агенция Пловдив 

Октавия Степан, ATU ТСТС 21-22.2013  Пловдив 

Обучение по устойчиво градско 
придвижване и транспорт по 
проекта"TRANSPORT LEARNING"       
Управление на паркоместа,ограничения на 
достъпа и скоростта 

обучение по 
инициатива на 
Енергийна 
агенция Пловдив 

Том Рай (Университет 
Лунд, Шведска Агенция за 
Транспортно Планиране) 

ТСТС 24-25.2013  Пловдив 

Обучение по устойчиво градско 
придвижване и транспорт по 
проекта"TRANSPORT LEARNING"       
Управление на паркоместа,ограничения на 
достъпа и скоростта 

обучение по 
инициатива на 
Енергийна 
агенция Пловдив 

Том Рай (Университет 
Лунд, Шведска Агенция за 
Транспортно Планиране) 

ТСТС 24-25.2013  Пловдив 
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Регулиращи клапани и вентили – 
BERMAD, Българска арматура – WATO, 
Модулни пречиствателни станции – 
AZUD 

презентация 
Фирма ”Индустриал партс” 
ООД 

ВС 23.01.2013 Пловдив 

Представяне на нови продукти на 
фирма"HL"и оптимизирана система за 
вакуумно отводняване 

презентация инж.Станислав Георгиев ВС 11.03.2013 Пловдив 

Доклад за развитието на идейния проект 
за обект"Водоснабдяване на гр.Пловдив от 
Каскада Въча" 

лекция инж.Николай Шишков ВС 11.03.2013 Пловдив 

Информационен семинар на 
тема:"Отводняване на дъждовния отток 
чрез инфилтрационни обеми" 

информационен 
семинар 

представител на 
фирма"АСО"-Германия 

ВС 17.04.2013 Пловдив 

Информационен семинар на тема:"Ново 
поколение полиетиленови тръби със 
стоманена арматура" 

информационен 
семинар 

представител на 
фирма"Сиенит" 

ВС 25.06.2013 Пловдив 

Лекция на тема:"Разширение и 
модернизация на ПСОВ-Пловдив,съгласно 
новия Мастерплан за Водния сектор в 
гр.Пловдив" 

лекция инж.Галя Иванова ВС 25.06.2013 Пловдив 

Семинар-демонстрация на фирма"Limtv" 
Испания относно Почистване, тв 
инспекция и ремонт на канализационни 
мрежи 

семинар         
демонстрация 

представител на фирмата ВС 04.12.2013 Пловдив 

Събиране на секция "Геодезия и приложна 
геодезия" 

дискусия членове на секцията ГПГ 08.04.2013 Пловдив 

Квалификационен семинар по инженерна 
геология на тема:"Основни положения в 
инженерно-геоложките проучвания според 
изискванията на Еврокод 7" 

квалификационен 
семинар 

доц.Радослав Върбанов МДГЕ 18.10.2013 Пловдив 
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Представяне на уредби FBX"Комплектни 
разпределителни уредби с елегазова 
изолация до 24kV" 

презентация 
фирма"Шнайдер Електрик 
България" 

ЕАСТ 12.03.2013 Пловдив 

Научно-приложен семинар на 
тема:"Новости в осветителната техника" 

научно- 
приложен 
семинар 

проф.Христо Василев ЕАСТ 11.04.2013 Пловдив 

Представяне на гамата за аварийно и 
евакуационно осветление 

презентация 
фирма"Шнайдер Електрик 
България" 

ЕАСТ 16.04.2013 Пловдив 

Представяне на фирма"Парадайс Електрик 
консулт"ЕООД-проектиране на 
мълниезащитни уредби;общи критерии 
при проектиране на заземителни уредби 
според международните 
стандарти.Представяне на ръководство за 
диагностика и контрол на заземителни 
уредби 

презентация 
фирма"Парадайс Електрик 
Консулт"ЕООД 

ЕАСТ 29.04.2013 Пловдив 

Презентация на фирма"АББ България"на 
тема:"Нова серия въздушни прекъсвачи до 
6300А-Emax2-технически характеристики, 
видове защити и защитни функции, 
аксесоари и приложение" 

презентация фирма"АББ България" ЕАСТ 16.05.2013 Пловдив 

Презентация на фирма"АНДИ"-
особености при проектиране на 
слаботокови инсталации;системи за 
аерозолно пожарогасене; аспираторни 
димни детектори 

презентация фирма"АНДИ" ЕАСТ 16.04.2013 Пловдив 

Представяне на Трифазни системи UPS на 
Schnaider electric 

презентация  Schnaider electric ЕАСТ 03.октомври.13 Пловдив 
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Семинар на тема:"Иновативни решения за 
постигане на енергийна ефективност" 

семинар 
екип от представители на 
водещи фирми 

ОВКХТГ 18.април.2013  Пловдив 

Информационен семинар на 
тема:"Индустриални въздушни 
компресори и оборудване за обработка на 
компресиран въздух" 

национален 
информационен 
семинар 

представител на 
фирмата"Атлас Копко" 

ТЕХ 01.10.2013 Пловдив 

"Безопасност на храните" курс  
Надежда Василева (Сеньор 
одитор и лектор към ТЮФ 
Рейнланд България ЕООД) 

ТЕХ 11.04.2013 Пловдив 

 Семинар „Адаптивни фасади и 
биоклиматична архитектура” фирма 
„Алукьонигщал”,Бизнес Парк Русе; 

презентация   
архитекти, 
КСС, ЕАСТ, 
ОВКХТТГ 

05.02.2013 Русе 

Обучителен семинар на „Данфос”  презентация   ОВКХТТГ 13.02.2013 Русе 

Презентация на „Ytong” България  презентация   КСС,ОВКХТТГ 23.02.2013 Русе 

Презентация на Винербергер презентация   
архитекти, 
КСС, ЕАСТ, 
ОВКХТТГ 

14.03.2014 Русе 

Обучителен семинар по ръководството на 
доц. Йордан Милев - за сеизмично 
проектиран на нови сгради 

семинар   КСС 20-21.04.2014 Русе 

Рехау; Митцубиши Електроник и Кнауф-
Решения за Енергийна ефективност 

презентация   ОВКХТТГ,ТЕХ 23.04.2013 Русе 

Светодиодно осветление  презентация   ЕАСТ 10.05.2013 Русе 
МЦ БАУХЕМИ презентация   КСС 29.05.2013 Русе 
ЦЕНДЕР Пумпен  презентация   ВС 05.06.2014 Русе 
ЛИХТГИТЕР-Решетъчни скари и стъпала  презентация   КСС 13.06.2014 Русе 
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 МЦ-Баухеми -„ Системи за защита на 
съоръжения за питейни и отпадъчни води” 

презентация   ВС 09.10.2013 Русе 

ЕС ПАК ЕООД, ТП Легранд  семинар   ЕАСТ 30.10.2013 Русе 

Конференция с международно участие на 
тема: Проектиране съгласно 
"Конструктивна система Еврокодове" в 
българската строителна практика  

семинар   КСС 7-8.11.13 Русе 

ШНАЙДЕР презентация   ЕАСТ 10.11.2014 Русе 

Публично обсъждане за избор на най-
добри обемно-пространствени решения на 
30 обекта по проект "Техническа помощ в 
подкрепа на Община Русе за програмен 
период 2014-2020 год."-13.12.2013 год. 

публично 
обсъждане 

  
от всички 
секции,които се 
интересуват 

13.12.2014 Русе 

Семинар по КСС 
семинар 
съвместно с РК 
Варна 

  КСС 02.2013г. Силистра 

Безопасност на движението 
семинар 
съвместно с РК 
София 

  ТС 02.2013г. Силистра 

Безопасност на храните  
семинар 
съвместно с РК 
Пловдив 

  Технологии Април.13 Силистра 

Сеизмично проектиране на сгради 
семинар 
съвместно с РК 
Варна 

  КСС 04.2013 Силистра 
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Национална конференция по КСС 
конференция 
съвместно с РК 
София 

  КСС 11.2013 Силистра 

Семинар по Еврокод -2 
семинар 
съвместно с РК 
Разград 

  КСС 11.2013 Силистра 

Сеизмично проектиране на 
стоманобетонни конструкции по Еврокод 

курс проф. Милев  КСС Октомври.13 Сливен 

Кабелни скари презентация фирма Лихтгитер КСС Май.13 Сливен 

Продукция на фирма РИТАЛ ООД презентация 
фирма RITTAL - The 
System 

ЕАСТ Март.13 Сливен 

Продукция на фирма HOBAS  презентация фирма HOBAS  ВС 2013 Сливен 

Представяне на програмен продукт 
“GISExplorer" 

презентация 
“НЕКСГИС Технологии” 
ООД, гр.Стара Загора 

ГПГ 14.06.2013 Смолян 

“Конструиране на армировката по 
Еврокод с помощта на софтуерeн продукт 
“Design Expert“”.  

семинар 
“Проектсофт” ЕООД,       
инж. Атанас Тодоров 

КСС 11.07.2013 Смолян 

конструиране на армировката по Еврокод 
с помоща на софтуерен продукт Дизайн 
Експерт 

презентация инж. Неделчо Ганчовски КСС 01.03.2013 
София 
област 

Проектиране на сгради по Еврокод с 
помоща на софтуерен продукт PS Cad 

презентация инж. Неделчо Ганчовски КСС 14.09.2013 г. 
София 
област 

Лекция по Еврокод 2 
лекция 
(организатор 
УАСГ) 

проф. Ат. Николов, доц. 
Йонко Пенев, доц. Б. 
Петров 

КСС 1.05.2013 г. 
София 
област 
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Съвременни предизвикателства към 
мълниезащитата на сгради и съоръжения; 
Оценка на риска от поражения на мълнии 
върху сгради и съоръжения 

лекция 
доц. д-р инж. Стефан 
Гърков, инж. Христомир 
Николаев 

ЕАСТ 06.03.2013г. 
София 
област 

Експлоатация и поддържане на малки 
язовири; Язовирно строителство – фактор 
за устойчиво развитие на водния сектор 

Научно-
приложна 
конференция 
(съорганизатор 
УАСГ) 

проф. д-р инж. Димитър 
Тошев 

ВС Септември.13 
София 
област 

"Наредба № 1з-1971/ 29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар" 

курс доц. Борянка Захариева КСС 14.01.2013 София-град 

„Еврокод 2 и българските норми за 
проектиране - приложен сравнителен 
анализ с решени примери" 

лекция 

доц. д-р инж. Богомил 
Петров, проф. д-р инж. 
Атанас Георгиев, доц. д-р 
инж. Йонко Пенев и д-р 
инж. Борислава Николова 

КСС 07.02.2013 София-град 

"Моделиране и изчисляване на строителни 
конструкции с Tower 7" 

семинар 
инж. Веселин Първанов - 
ВАГ 

КСС 21.02.2013 София-град 

Еврокод 2 и българските норми за 
проектиране - приложен сравнителен 
анализ с решени примери"(повторение на 
лекцията от 07.02.2013 г.)  

лекция 

доц. д-р инж. Богомил 
Петров, проф. д-р инж. 
Атанас Георгиев, доц. д-р 
инж. Йонко Пенев и д-р 
инж. Борислава Николова 

КСС 27.02.2013 София-град 

„Конструиране на армировката по 
Еврокод с помощта на софтуерен продукт 
Design Expert" 

семинар инж. Неделчо Ганчовски КСС 07.03.2013 София-град 
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„Възстановяване и усилване на 
стоманобетонни конструкции съгласно 
Еврокод - теория и практика" 

курс 
доц. д-р инж. Марина 
Трайкова 

КСС 13.03.2013 София-град 

„Комбинирани конструкции" курс 
проф. д-р инж. Любчо 
Венков, доц. д-р инж. 
Борянка Захариева 

КСС 22.03.2013 София-град 

„Проектиране на стоманобетонни мостове 
по Еврокод" 

курс 
проф. д-р инж. Илия 
Иванчев, доц. д-р инж. 
Димитър Димитров 

КСС, ТСТС 6-7.04.2013  София-град 

„Практически курс по проектиране на 
геотехнически съоръжения по БДС 
EN1997-1:2004. Геотехническо 
проектиране - Част 1: Основни правила" 

курс 

доц. д-р инж. Владимир 
Костов, гл. ас. д-р инж. 
Мирослав Тодоров, гл. ас. 
инж. Димитър Диков 

КСС, ТСТС, 
ВС 

12-13.04.2013  София-град 

„Проектиране на дървени конструкции по 
БДС EN 1995 Еврокод 5" 

курс 

проф. д-р инж. Димитър 
Даков, гл. ас. д-р инж. 
Диляна Бояджиева, доц. д-р 
инж. Вътю Танев, д-р инж. 
Спас Чуканов 

КСС 22.04.2013 София-град 

„Проектиране на обикновени 
стоманобетонни конструкции по БДС EN 
1992-1-1 /Еврокод 2/" 

курс 
проф. д-р инж. Константин 
Русев, доц. д-р инж. 
Марина Трайкова 

КСС 29.04.2013 София-град 

„Сеизмично проектиране на 
стоманобетонни конструкции - 1 преход 
от Наредба 2 към ЕС8" 

курс 
проф. д-р инж. Йордан 
Милев 

КСС 9-11.05.2013  София-град 

„Стоманени строителни конструкции с 
нормативната база на ЕСЗ" /по 
едноименното ръководство на лектора 

курс 
проф. д-р инж. Стефан 
Цачев 

КСС 
6-7 и 13-14. 
06.2013  

София-град 
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„Проектиране на обикновени 
стоманобетонни конструкции съгласно 
ЕС2 - част 2: Примери за проектиране на 
стоманобетонни плочи, стълбища, греди, 
колони. Основни конструктивни 
изисквания" 

курс 
проф. д-р инж. Константин 
Русев, доц. д-р инж. 
Марина Трайкова 

КСС 24.06.2013 София-град 

„Проектиране на обикновени 
стоманобетонни конструкции по БДС EN 
1992-1-1 /Еврокод 2/ - - част 3: 
Експлоатационни гранични състояния - 
ЕГС"  

курс 
проф. д-р инж. Константин 
Русев, доц. д-р инж. 
Марина Трайкова 

КСС 25.06.2013 София-град 

„Възстановяване и усилване на 
стоманобетонни конструкции съгласно 
еврокод - теория и практика"(повторение 
на курса от 13.03.2013) 

курс 
доц. д-р инж. Марина 
Трайкова 

КСС 04.10.2013 София-град 

„Проектиране на стоманени конструкции 
за сеизмични въздействия (Най-важното 
от Еврокод 8 с примери и коментари)" 

курс 
проф. д-р инж. Борислав 
Белев 

КСС 23.10.2013 София-град 

„Проектиране на обикновени 
стоманобетонни конструкции по БДС EN 
1992-1-1 /Еврокод 2/ - част 1" (повторение 
на курса от 29.04.2013 г.) 

курс 
проф. д-р инж. Константин 
Русев, доц. д-р инж. 
Марина Трайкова 

КСС 31.10.2013 София-град 

„Проектиране на обикновени 
стоманобетонни конструкции съгласно 
ЕС2 - част 2: Примери за проектиране на 
стоманобетонни плочи, стълбища, греди, 
колони. Основни конструктивни 
изисквания" (повторение на курса от 
25.06.2013 г.) 

курс 
проф. д-р инж. Константин 
Русев, доц. д-р инж. 
Марина Трайкова 

КСС 14,11.2013  София-град 
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„Проектиране на обикновени 
стоманобетонни конструкции по БДС EN 
1992-1-1 /Еврокод 2/ - част 3: 
Експлоатационни гранични състояния - 
ЕГС"  

курс 
проф. д-р инж. Константин 
Русев. доц. д-р инж. 
Марина Трайкова 

КСС 15.11.2013 София-град 

„Практически курс по проектиране на 
геотехнически съоръжения по БДС 
EN1997-1:2004. Геотехническо 
проектиране - Част 1: Основни правила" 
(Сравнение на действащите норми за 
фундиране с Еврокод 7)  

курс 

доц. д-р инж. Владимир 
Костов, гл. ас. д-р инж. 
Мирослав Тодоров, гл. ас. 
инж. Димитър Диков 

КСС, ВС, 
ТСТС 

22-23.11.2013  София-град 

„Проектиране на стоманобетонни 
конструкции по Еврокод с PSCAD и 
Design Expert”  

семинар инж. Неделчо Ганчовски КСС 28.11.2013 София-град 

„Устойчивост на откоси на естествени 
терени и насипи" 

курс 
гл.ас. д-р инж. Мирослав 
Тодоров 

КСС, ТСТС 29.11.2013 София-град 

„Прилагане на еврокод в инженерната 
практика" с помощта на пакета програми: 
Tower_7 - Metal Studio-Arm CAD" 

семинар Веселин Първанов КСС 05.12.2013 София-град 

„Основни положения при използването на 
GPS за геодезически цели"  

семинар 
проф. д.т.н инж. Иван 
Георгиев - БАН 

ГПГ 30-31.01.2013  София-град 

"Цикъл лекции по ВЕИ. Част. 2. 
Фотоволтаици и фотоволтаични системи" 

курс 
доц. д- р инж. Владимир 
Лазаров и доц. д-р инж. 
Захари Зарков 

ЕАСТ 01.03.2013 София-град 

"Мълниезащита на сгради и външни 
съоръжения и оценка на риска от 
поражения на мълнии и електрически 
пренапрежения" 

курс 
инж. Христомир Иванов и 
Красимира Братанова 

ЕАСТ 11.04.2013 София-град 
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„Светодиодно осветление" 
научно-приложен 
семинар 

проф. д-р инж. Христо 
Василев, доц. д-р инж. 
Красимир Велинов 

ЕАСТ 07.06.2013 София-град 

„Мълниезащита" семинар Ернесто Стефанов ЕАСТ 27.06.2013 София-град 
„Софтуери за проектанта от Шнайдер 
Електрик" 

семинар   ЕАСТ 29.11.2013 София-град 

Хидравлични регулиращи системи" курс проф. Ганчо Димитров ВС 28.03.2013 София-град 
„Актуални изисквания при проектиране и 
узаконяване на повдигателни съоръжения" 

курс инж. Гарабед Атамян ТЕХ 17.04.2013 София-град 

"Безопасност на храните"  курс Надежда Василева ТЕХ 18.07.2013 София-град 

„Наредбата за управление па строителни 
отпадъци - нормативен контекст, основни 
положения и практически указания по 
приложението й" 

курс 
доц. д-р инж. Румяна 
Захариева 

всички секции 17-18.10.2013 София-град 

„Наредбата за управление па строителни 
отпадъци - нормативен контекст, основни 
положения и практически указания по 
приложението й" 

курс 
доц. д-р инж. Румяна 
Захариева 

всички секции 18-19.11.2013 София-град 

"Контролирана вентилация и дограми за 
пасивни и нискоенергийни сгради"  

семинар 
инж. Таня Маринова, инж. 
Димитър Иванов 

ОВКХТТГ 25.01.2013 София-град 

„Новости в ДАНФОС" семинар ДАНФОС ОВКХТТГ 24.04.2013 София-град 
"Непрекъсваеми токозахранващи 
устройства и стабилизатори/регулатори на 
напрежение" 

семинар Salicru - Испания ЕАСТ 04.06.2013 София-град 

Иновативни решения за постигане на 
енергийна ефективност 

семинар   всички секции 17.04.2013 Ст.Загора 

Решетъчни скари с широко приложение в 
промишлеността 

презентация Лихтгитер България ООД   всички секции 24.04.2013 Ст.Загора 
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Сеизмично проектиране на 
стоманобетонни конструкции 

курс Доц. Инж. Йордан Милев КСС 19-20.01.2013 Ст.Загора 

Конструиране на армировката по Еврокод 
с помощта на софтуерен продукт Design 
Expert 

семинар   КСС 17.10.2013 Ст.Загора 

Съвременни методи за сеизмична оценка, 
усилване и възстановяване на 
стоманобетонови конструкции 

курс Доц. Инж. Йордан Милев КСС 23-24.02.2013 Ст.Загора 

Реконструкции, усилване, възстановяване 
и защита на сгради и конструкции 

семинар МЦ - Баухеми ЕООД КСС 15.03.2013 Ст.Загора 

Софтуер за конструктивно проектиране - 
Конструктивен анализ, армиране, земна 
механика и фундиране  

презентация Фирма ИРМ КСС 06.06.2013 Ст.Загора 

Моделиране и изчисляване на строителни 
конструкции с Tower 7 в съответствие с 
изискванията на националните 
приложения към Еврокодовете и новата 
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 
2012 г. за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони. 
Създаване на работни чертежи на 
стоманени конструкции с  програмен 
продукт Metal Studio 

семинар 
 

КСС   Ст.Загора 

Пасивната строително-техническа 
пожарозащита. 

презентация 
фирма „PROMAT”- 
Австрия  

КСС   Ст.Загора 

работа с програма TOWER курс   КСС   Ст.Загора 

Новости в осветителната техника семинар 
Националния комитет по 
осветление 

ЕАСТ 
 

Ст.Загора 
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Регулиращи вентили – BERMAD, 
Българска арматура WATO, Модулни 
пречиствателни станции - AZUD 

презентация „Индустриал партс“ ООД  ВС   Ст.Загора 

Нови продукти и сиатеми за вакуумно 
отводняване - софтуер 

презентация HL България  ВС   Ст.Загора 

Алтернативни материали в 
инфраструктурната канализация 

презентация Пайплайф - България  ВС   Ст.Загора 

Степенна термодинамична рекуперация- 
комплексно решение за обработка на 
пресен въздух и/или централна 
климатизация 

семинар фирма "Дамвент" ОВКХТТГ   Ст.Загора 

Енергийна ефективност и отговорност за 
околната среда; Климатизация на големи 
еднообемни сгради и използване на 
топлината на изхвърления въздух; 
Котелни централи със средни и големи 
водогрейни котли (над 100kW) и 
прилагането на кондензната технология в 
тях 

презентация фирма „Ховал” ОВКХТТГ   Ст.Загора 

Обмяна на опит с организациите, 
участващи в строителството на Дунав 
мост 2 при Видин 

обмяна на опит   ТСТС   Ст.Загора 

Геодезически инструменти  презентация фирма Leica ГПГ   Ст.Загора 

Промените заложени в Закона за 
кадастъра и имотния регистър  

семинар 
Изпълнителния директор 
на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър 

ГПГ   Ст.Загора 
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Съвременни методи за сеизмична оценка и 
възстановяване на стоманобетонови 
конструкции  - същ. сгради 

участие в курс, 
организ. от РК 
Шумен  

проф. Милев КСС   Търговище 

Сеизмично проектиране на 
стоманобетонови конструкции  - общ 
практически курс 

участие в курс, 
организ. от РК В. 
Търново 

проф. Милев КСС   Търговище 

Обучение по Наредба Із-1971 за 
СТПНОБП 

участие в курс, 
организ. от РК 
Шумен  

обединен ПБ   Търговище 

Еврокодове - Tower 7 курс Металстудио     Търговище 
Обучение по Наредба Із-1971 за 
СТПНОБП 

курс       Търговище 

Обучение по Наредба за управление на 
отпадъците 

участие в курс, 
проведен от  РК 
София-град  

  всички секции   Търговище 

Пожарна безопасност, съгласно Наредба 
№ Із-1971 - Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар 

курс 

инж. Венцислав Иванов, 
инж. Георги Грозданов, д-р 
инж. Драгомир Велков, 
инж. Михаил Толев, инж. 
Радомир Радев 

всички секции 
16 и 17 май 
2013  

Централен 
офис 

Пожарна безопасност, съгласно Наредба 
№ Із-1971 - Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар 

курс 

инж. Венцислав Иванов, 
инж. Георги Грозданов, д-р 
инж. Драгомир Велков, 
инж. Ирена Колева, инж. 
Радомир Радев 

всички секции 
27 и 28 май 
2013  

Централен 
офис 
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Пожарна безопасност, съгласно Наредба 
№ Із-1971 - Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар 

курс 

инж. Георги Грозданов, д-р 
инж. Драгомир Велков, 
инж. Михаил Толев, инж. 
Радомир Радев 

всички секции 6 и 7 юни 2013 
Централен 
офис 

Пожарна безопасност, съгласно Наредба 
№ Із-1971 - Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар 

курс 

инж. Георги Грозданов, д-р 
инж. Драгомир Велков, 
инж. Ирена Колева, инж. 
Радомир Радев 

всички секции 
10 и 11 юни 
2013  

Централен 
офис 

Прилагане на Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали  

курс 
доц. д-р инж. Румяна 
Захариева 

КСС 
11 и 12 
септември 
2013 

Централен 
офис 

Пожарна безопасност, съгласно Наредба 
№ Із-1971 - Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар 

курс 
д-р инж. Драгомир Велков, 
инж. Михаил Толев, инж. 
Радомир Радев 

всички НПС 
25 и 26 
ноември 2013  

Централен 
офис 

Пожарна безопасност курс Лектори от ПБЗН 
КСС, ВС и 
ЕАСТ 

21-22 .05.2013 ЦО КИИП 

Съвременни методи за сеизмично 
усилване 

курс 
проф. д-р инж. Йордан 
Милев 

КСС 06.-07.04.2013  Шумен 

Пожарна безопасност курс 

инж.Радомир Радев, 
инж. Михаил Толев, 
д-р инж. Драгомир Велков,
инж. Георги Грозданов 

  17.-18.06.2013  Шумен 

Укрепване на изкопи и безизкопни 
технологии 

семинар, 
презентация 

Камен 
Пейков,"ДеФиго"ООД 

КСС, ВС, 
МДГЕ 

02.2013 Ямбол 
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Новости и енергийна ефективност на 
покрива 

семинар, 
презентация 

„Брамак покривни 
системи“ ЕООД, „Ксела 
България“ ЕООД 

КСС, 
ОВКХТТГ 

03.2013 Ямбол 

8 международна изложба и конгрес за 
осветителни технологии "Istanbullight" 

изложба, конгрес съвместно с КАБ-Ямбол ЕАСТ 04.2013 Ямбол 

Софтуер за конструктивно 
проектиране.Конструктивен анализ, 
армиране, земна механика и фундиране 

семинар, 
презентация 

Габор Такач, ИРМ ООД КСС, МДГЕ 05.2013 Ямбол 

Основни положения в инженерно-
геоложките проучвания според 
изискванията на Еврокод 7 

курс доц.Радослав Върбанов МДГЕ 06.2013 Ямбол 

Конструиране на армировката по Еврокод 
с помощта на софтуерен продукт Design 
Expert 

семинар 
Неделчо Ганчовски, 
"Проектсофт"ООД 

КСС 07.2013 Ямбол 

Сеизмично проектиране на 
стоманобетонни конструкции по ЕК8 

курс съвместно с 
РК Сливен 

проф. Й.Милев КСС 10.2013 Ямбол 

Модерни високоефективни решения за 
отопление и охлаждане, термопомпи с 
марката “Viessmann” 

семинар, 
презентация 

Димо Лилов, Галин Колев ОВКХТТГ 11.2013 Ямбол 

 

 
 
Ако се обобщят резултатите от горната таблица е видно, че от седем РК: Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Перник и Разград в 
ЦО не е подадена информация за провеждани курсове или семинари за квалификация на инженерите-проектанти. Колегите от РК Хасково 
са участвали в курсове за повишаване на квалификацията, организирани от други РК. 
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КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИ, ПЛАНИРАНИ ОТ ПС КЪМ РК НА КИИП ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Наименование форма на обуч. Лектори Секция 
Дата на 

провеждане 
Планирани от 

РК 

Модул Натоварване и Въздействие курс 
проф. инж. Йордан 
Милев 

КСС март Бургас 

Проектиране на двуетажна промишлена 
сграда със стоманена 

        Бургас 

носеща конструкция, съгласно Еврокодове 
1, 3 и 8 

курс Инж. Стефан Цачев КСС февруари. Бургас 

План безопасност и здраве курс “ЕСКАРГО-2002“ ЕООД    
при 
сформиране 
група 

Бургас 

„Практически курс по проектиране на 
геотехнически съоръжения по БДС 
EN1997-1:2004. Геотехническо 
проектиране - Част 1: „Основни правила“ 
(Сравнение на действащите норми за 
фундиране с Еврокод 7)” 

лекция 
доц.д-р инж. Владимир 
Костов 

КСС; ТСТС - В.Търново 

Сеизмично проектиране на 
стоманобетонни конструкции - Преход от 
Наредба 2 към ЕC8  

лекция проф. Й. Милев КСС - В.Търново 

Курс по примерен технически проект на 
двуетажна промишлена сграда със 
стоманена конструкция, изготвена 
съгласно ЕС1, ЕС3 и ЕС8 /по ръководство, 
издание 12.2013 г./  

лекция 
проф. д-р инж. Стефан 
Цачев 

КСС - В.Търново 
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Проектиране на стоманобетонни 
конструкции съгласно ЕС2 Безгредови 
конструкции, продънване  

лекция доц. Атанас Георгиев КСС - В.Търново 

Поливни системи  за парково  напояване.- 
методика за проектиране 

презентация фирма ВС - В.Търново 

GPS измервания и нова координатна 
система 

лекция - ГПГ - В.Търново 

Посещение на Есенен Пловдивски панаир презентация - ГПГ м. 09.2014 г. В.Търново 

Интериорно и архитектурно – фасадно 
осветление с LED осветителни тела. 
(осветителни системи с възобновяема 
ел.енергия) 

презентация фирма ЕАСТ - В.Търново 

Мълниезащитни инсталации. Нормативи и 
стандарти 

презентация 
“Парадайс Електрик 
Консулт” ЕООД 

ЕАСТ 25.02.2014 г. В.Търново 

Представяне регулаторното табло  презентация инж. Петко Петков ОВКХТ - В.Търново 

Регионален семинар в областта на 
възобновяеми енергийни източници 

лекция - ОВКХТ - В.Търново 

Посещение Международен конгрес и 
изложба по Енергийна ефективност 

презентация - ОВКХТ - В.Търново 

Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали 

курс - всички секции - В.Търново 

Проблеми при упражняване на 
проектантската практика на проектанта-
конструктор в гр.Варна 

дискусия   КСС м.февруари Варна 
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Наредбата за управление на строителни  
отпадъци - нормативен контекст, основни 
положения и  практически указания по 
приложението й 

курс   КСС м.февруари Варна 

ЕК 8-Оценяване и укрепване на 
съществуващи сгради продукт TAWER 07 

курс   КСС м.март-април Варна 

Прилагане на Eврокод ЕС 0+ЕС 1-теория 
и практика 

семинар   КСС м.май Варна 

Натоварвания и въздействия-сравнение 
между европейските и старите български 
норми  

семинар   КСС м.юни Варна 

Проектиране на стоманобетонни 
конструкции в съответствие с 
Еврокодовете-преход и сравнение със 
старите норми 

курс   КСС м.юли Варна 

Примерен технически проект на 
двуетажна промишлена сграда със 
стоманена конструкция по ЕС1, ЕС3 и 
ЕС8 

обсъждане   КСС м. Септември Варна 

Добра проектантска практика в прилагане 
на TAWER 07 

семинар   КСС м. ноември Варна 

Продукти и системи за предпазване и 
възстановяване на бетонни конструкции 
съгласно EN 1504 

презентация   КСС м.март Варна 

Актуални критерии за проектиране на 
мълниезащита и критерии при 
проектиране на заземителни уредби 

курс   ЕАСТ м. Февруари Варна 

Нови продукти в пожароизвестяването и 
оповестителни  системи 

семинар   ЕАСТ м. април Варна 
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„Светодиодно осветление и енергийна 
ефективност” 

семинар   ЕАСТ м. Юни Варна 

Практическо обучение за работа с 
програмата DIALux - запознаване с 
програмата и примерни изчисления 

семинар   ЕАСТ м. Септември Варна 

Изчисление на спад на напрежение в 
мрежи н.н. -  практически методи за 
изчисление  

обмяна на опит   ЕАСТ м. Октомври Варна 

Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 семинар   ВС м. май Варна 
Приложение на Наредба № 7 и № 15 обучение   ОВКХТТГ м. ноември Варна 

Енергийната ефективност на сградите-
проектиране през погледа на строителя 

презентация   ОВКХТТГ м.март Варна 

Оптимизационни модели за минимизация 
на Системен подход при проектиране на 
екологосъобразни вредни емисии   

семинар   ТЕХ м. април Варна 

Общи характеристики на 
производствените технологии. Системен 
подход при проектиране на 
екологосъобразни технологични процеси 

семинар   ТЕХ м. април Варна 

Модерни технологии в областта на 
услугите-автосервизи, бензиностанции, 
газостанции и др. 

презентация   ТЕХ м.юни Варна 

Екологични нормативи и стандарти , 
отнасящи се за технологичното 
проектиране в областта на: 
машиностроенето  хранителната 
промишленост 

семинар   ТЕХ м.май Варна 

Медицинско оборудване и обзавеждане презентация   ТЕХ м.септември Варна 
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Малкоотпадъчни и безотпадъч-ни 
органични технологии при работа с 
пластмаси, каучук и лакобояджийски 
материали и оползотворяване на 
отпадъците от тях   

семинар   ТЕХ м. май Варна 

Съвременни технологични ме-тоди за 
получаване на енергия от биомаса и 
оползотворяване на 
промишлени/индустриални отпадъци  

семинар   ТЕХ м. април Варна 

Еврокод 7 курс доц.Чавдар Костов КСС Юни.14 Кърджали 
Еврокод 3 курс проф.Любчо Венков КСС Октомври.14 Кърджали 

Регулиращи клапани и вентили-BERMAD, 
Българска арматура- WATO, модулни 
пречествателни станции - AZUD  

презентация ВиК ВС 01.05.2014 Кърджали 

съгласно програмите на НПС за 2014 г.     всички секции   Ловеч 

 Съвременни методи за осветление – LED 
осветили 

презентация       Плевен 

Обучение на тема:GPS, координатни 
системи и трансформации. 

курс       Плевен 

Събрания по професионални секции общи събрания Председатели на РПС всички секции 21-30.01.2014 Пловдив 

Курс на тема:"Наредба за управление на 
строителни отпадъци-нормативен 
контекст,основни положения и 
практически указания по приложението й"

обучителен 
курс 

доц.Румяна Захариева всички секции 
16,17.януари.14  
м.март.2014 г. 

Пловдив 

Пълен курс по Пожарна 
безопасност,съгласно изменения и 
допълнения в Наредба І3-1971 

курс 
инж.М. Младенов, инж.И. 
Колева, инж. Г. 
Грозданов, инж.Р. Радев 

всички секции   Пловдив 

Технически английски език езиков курс инж. Н. Евстатиева всички секции при интерес Пловдив 
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Обучение по ЕВРОКОД 2 цикъл лекции 
колектив,автори на 
ръководство по ЕК 2 

КСС 
февруари,март, 
април.2014 г. 

Пловдив 

Еднодневен специализиран курс за 
сеизмично изследване на стоманени 
конструкции 

практически  
курс 

проф.Белев КСС І тримесечие Пловдив 

Практически семинар по програма Tower 
7 professional 

практически  
семинар 

инж.Веселин Първанов КСС І тримесечие Пловдив 

Практически семинар по програми 
PSCAD и Design Expert 

практически 
семинар 

инж.Неделчо Ганчовски КСС м.май.2014 г. Пловдив 

Намаляване на разхода за стомана в 
конструкцията при прилагане на леки 
фасадни и преградни стени Кнауф при 
изчисление по Еврокодове 0,1,2 и 8 

семинар 

инж.Венцислав Влахов-
специалист Кнауф Б-я        
д-р инж.Жираир 
Бадваганян 

КСС 13.02.2014 г. Пловдив 

Натоварвания и въздействия сравнение 
между европейските и старите български 
норми 

интерактивен 
семинарен курс 
тип workshop 

проф.д-р инж.Йордан 
Милев ;доц. д-р инж. 
Владимир Костов;доц.д-р 
инж. Васил Кърджиев   

КСС 
8 и 9.март.2014  
05.април.2014 

Пловдив 

Основен курс за проектиране на 
стоманени конструкции на сгради по 
ЕВРОКОД 3 

курс проф.Венков(проф.Цачев) КСС ІІ тримесечие Пловдив 

Пилотно фундиране-микропилоти лекция инж.Стояна Минчева КСС при интерес Пловдив 

ЕВРОКОД 5 - проектиране на дървени 
конструкции 

курс инж.Иван Гешанов КСС ІІ тримесечие Пловдив 

Практическо приложение на ЕВРОКОД 7 курс предстои да се уточни КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на Дунав мост 
творческо 
пътуване 

няма ТСТС м.май.2014 г. Пловдив 

Посещение на Автомагистрала"Струма", 
ЛОТ 2 участък Дупница-Благоевград 

творческо 
пътуване 

няма ТСТС ІІІ тримесечие Пловдив 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2013 г. 

ОС НА КИИП – 30 март 2014 г.	 Page 71	 	 	 	 	 	  
 

Представяне на софтуерни програми, нови 
техники, технологии, машини, външни 
мероприятия 

презентации 
представители на 
фирмите 

ТСТС целогодишно Пловдив 

Запознаване с европейски програми за 
финансиране на малкия и средния бизнес 

лекция 
експерти в областта на 
европейското 
финансиране 

ТСТС ІV тримесечие Пловдив 

Представяне на Генералния план за 
Водния сектор на Пловдивска област 

представяне инж.Ангел Марков ВС април.2014 г. Пловдив 

Проектиране на сградни инсталации за 
топла и циркулационна вода 

лекция проф.Ганчо Димитров ВС при интерес Пловдив 

Технология "Управляемо хоризонтално 
сондиране" 

семинар 
представител на 
фирма"СМ Казанлък" 

ВС май.2014 г. Пловдив 

Стъклокерамични тръби-посещение на 
строителен обект с полагане на тези тръби

творческо 
пътуване 

представител на фирма 
производител"Steinzeug 
Keramo" 

ВС март.2014 г. Пловдив 

Геосистеми в хидротехническото 
строителство 

семинар 
представител на 
фирма"Ви Джи Еф"ЕООД

ВС Септември.14 Пловдив 

Нови технологии и съоръжения в 
противопожарното дело 

семинар 
представител на 
фирма"Боради"-Пловдив 

ВС Октомври.14 Пловдив 

Посещение на ПСОВ-гр.Стара Загора 
творческо 
пътуване 

отг.инж.Марков ВС юни.2014 г. Пловдив 

Посещение на хидротехнически обект 
творческо 
пътуване 

отг. инж. Марков ВС юли.2014 г. Пловдив 

AutoCAD Civil 3D   курс предстои да се уточни ГПГ при интерес Пловдив 
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Промени в нормативната база,касаеща 
вертикалната планировка и 
регулационните планове 

обсъждане 
дискусия с членовете на 
професионалната секция 

ГПГ ІІ тримесечие Пловдив 

Курсове и лекции за повишаване на 
техническата квалификация на 
специалистите:програмни 
продукти;иновационни техники и 
технологии 

курсове,лекции
запознати с конкретната 
тема 

ГПГ целогодишно Пловдив 

Сименс-интериорни решения за по-голяма 
енергийна ефективност на сградите и 
постигане на клас А-чрез интеграция на 
стайния контрол към ОВК инсталациите 

презентация 
представител на 
фирма"Сименс" 

ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Билмед систем-за управление на сградни 
инсталации 

презентация 
специалист по 
управление на сградни 
инсталации 

ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Новости в стандартите в областта на 
инсталации НН 

семинар експерт в тази област ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Бош-сградна автоматизация и внедряване 
на енергоспестяващи мерки в сградната 
автоматизация 

презентация 
представител на 
фирма"БОШ" 

ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Немски опит за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в обществените 
сгради и опита им в проектиране на 
зарядни станции за електромобили 

лекция предстои да се уточни ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Енергийна стратегия на Р България до 
2020 г. за повишаване на енергийната 
ефективност 

семинар 

лектор от 
Министерството на 
икономиката и 
енергетиката 

ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 
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Запознаване с промените в Закона за 
опазване на околната среда,оценка за 
въздействие на околната среда 

лекция специалист от РИОС ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Светлинни източници-видове,приложения презентация фирма"2R" ЕАСТ ІІІ тримесечие Пловдив 

Резервни захранвания-акумулатори семинар 
фирма производител 
Севлиево 

ЕАСТ ІV тримесечие Пловдив 

Презентация на областния 
информационен 
център"ЕВРОФОНДОВЕ" 

презентация 
представител от 
информационния център 

ЕАСТ м.март.2014 г. Пловдив 

Обучителен семинар "Проектиране и 
внедряване на системи за сградна 
автоматизация,свързани с внедряване на 
мерки за ЕЕ" 

семинар предстои да се уточни ЕАСТ м.май.2014 г. Пловдив 

ПАСИВНИ СГРАДИ лекция 
лектор от фирма 
"Информационна група 
пасивни сгради България"

ЕАСТ м.юни.2014 г. Пловдив 

Представяне на реализирани до момента 
проекти и бъдещо финансиране на такива 
в областта на Енергийната ефективност 

среща 
представители на 
Община Пловдив 

ЕАСТ м.септември.14 Пловдив 

Презентация на Филкаб Пловдив новости 
в производствената номенклатура на 
БКТП 20/0.4 кв. и РУ 20 кв.Запознаване с 
изискванията на трите разпределителни 
дружества(ЧЕЗ,ЕВН и Енерго Про)в 
комплектацията и КРУ 20 кв. 

презентация различни лектори ЕАСТ м.октомври.14 Пловдив 
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Представяне на инвестиционните 
намерения на дружеството"ЕВН България 
Енергоразпределение"АД за перспективно 
развитие на мрежата ЕСАТ с най-често 
допускани пропуски и непълноти в 
представените за съгласуване проекти в 
част"електро" 

дискусионна 
среща 

представители на 
дружество"ЕВН България 
Енергоразпределение"АД

ЕАСТ м.ноември.14 Пловдив 

Запознаване с електропроекти от 
Европейския съюз 

обмяна на опит по електронен път ЕАСТ целогодишно Пловдив 

Мълниезащита при енергийна 
ефективност на сгради и саниране на 
всички инсталации 

семинар предстои да се уточни ЕАСТ при интерес Пловдив 

Хоризонтално сондиране семинар инж.Ст.Желязков МДГЕ ІІ тримесечие Пловдив 
Пенетрации лекция проф.Божинов МДГЕ ІІІ тримесечие Пловдив 

Практически опит в строителство на 
наклонени терени 

семинар доц.Н.Жечев МДГЕ ІІІ тримесечие Пловдив 

Моделиране на разпространението на 
замърсителите във водоносните 
пластове,посредством компютърни 
програми 

курс доц.Стоянов МДГЕ м.април.2014 г. Пловдив 

Фирма"LG"системи за климатизация презентация представител на фирмата ОВКХТГ І тримесечие Пловдив 

Фирма ”DAIKIN” - новости презентация представител на фирмата ОВКХТГ І тримесечие Пловдив 

Фирма ”FUSI electric”- системи за 
централна климатизация на сгради 

презентация представител на фирмата ОВКХТГ І тримесечие Пловдив 

Представяне на компютърни програми-
АUTO CAD 

семинар предстои да се уточни ОВКХТГ ІІ тримесечие Пловдив 
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Презентация на тема:"Пасивни сгради" семинар 

лектор от 
фирма"Информационна 
група пасивни сгради 
България" 

ОВКХТГ м.юни.2014 г. Пловдив 

Провеждане на тийм билдинг тийм билдинг няма ОВКХТГ ІІ тримесечие Пловдив 

Сътрудничество с УХТ-запознаване на 
студентите от горен курс с практическата 
част на инвестиционното проектиране 

срещи сътрудничество с УХТ ТЕХ периодично Пловдив 

Актуални изисквания на нормативните 
документи към технологичното 
проектиране по хранително вкусовата 
промишленост" 

семинар лектор от УХТ-Пловдив ТЕХ ІІІ тримесечие Пловдив 

Презентации на водещи фирми в 
бранша,новости 

презентации 
представители на 
фирмите 

ТЕХ периодично Пловдив 

Обучителен семинар по ръководството на 
доц. Йордан Милев – за съществуващи 
сгради   

обучителен 
курс 

проф. Йордан Милев КСС м.май.2014 Русе 

Организиране на посещение на завода на 
Винербергер в Луковит  

презентация Винербергер КСС м.май.2014 Русе 

Технилогия за усилване на строителни 
конструкции с въглеродни и полимерни 
нишки, която частично е засегната в 
книгата на Васева, Сотиров, Игнатов. 

обучителен 
семинар 

  КСС   Русе 
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Обучителен семинар по прилагане 
изискванията, нормите и правилата в 
проектирането на обекти от пътното, 
железопътното, пристанищното 
строителство, аеродруми, съоръжения към 
тях 

обучителен 
семинар 

  ТСТС   Русе 

Геотехника на линейни обекти 
обучителен 
семинар 

  ТСТС   Русе 

Отвеждане на повърхностни води презентация   ВС   Русе 

Децентрализирано  управление на  
отпадъчни води 

презентация   ВС   Русе 

Разясняване и тълкуване на промените в 
ЗУТ и ЗКИР 

обучителен 
семинар 

  ГПГ   Русе 

Обучение във връзка с новите промени 
при провеждане на процедурите при 
устройствено и вертикално планиране 

обучителен 
семинар 

  ГПГ   Русе 

Организиране на семинари и 
представяния на нови технологии в 
геодезията 

презентация   ГПГ   Русе 

Еврокод 7 и инженерногеоложки 
проучвания за проектиране 

обучителен 
семинар 

  МДГЕ   Русе 

Запознаване с нови светлинни източници 
и приложението им в проектирането и 
програмни продукти за светлотехнически 
изчисления  

презентация   ЕАСТ м.май.2014 Русе 

Обучение по част Електрическа на 
проектите за ВЕИ (фотоволтаични и 
ветрогенераторни)  

обучителен 
семинар 

  ЕАСТ 
ЮНИ-ЮЛИ 
2014 

Русе 
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Запознаване с мрежовите системи за 
управление и сградна  

презентация   ЕАСТ 
СЕПТЕМВРИ-
ОКТОМВРИ 

Русе 

 Проектиране на газстанции за пропан-
бутан – нормативни изисквания и 
особености 

обучителен 
семинар 

  ОВКХТТГ   Русе 

 Обучение за работа със софтуерен 
продукт на доц. Станко Щраков 

обучителен 
семинар 

  ОВКХТТГ   Русе 

Повдигателни съоръжения: кранове, 
асансьори, платформи и др. – нови 
нормативни актове 

обучителен 
семинар 

  ТЕХНОЛОГИИ   Русе 

Наредба № Iз -1971 от 2013за строително-
технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност от пожар” - 
Д.В. бр. 96 /2009г. – курс по обща част 

семинар   всички секции   Русе 

Сеизмично проектиранена 
стоманобетонни констр. 

семинар   КСС   Силистра 

Стоманени конструкции семинар   КСС   Силистра 

Дървени конструкции семинар   КСС   Силистра 

Зидани конструкции семинар   КСС   Силистра 

Обследване и усилване на сгради семинар   КСС   Силистра 

Курс за особеностите на проектирането курс   ВС   Силистра 

Газоснабдяване на 
пром.предприятия,общ.и жил.сгради 

семинар   ОВКХТГ   Силистра 
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Контролирана вентилация и дограми за 
пасивни и нискоенергийни сгради 

семинар   ОВКХТГ   Силистра 

Технологичното проектиране на медиц.и 
болнични 

семинар   ТЕХ   Силистра 

Използване на програмни продекти  на 
AUTOCAD за целите на геодезията 

курс   ГПГ   Силистра 

Съвременни методи за сеизмична оценка 
и възстановяване на стоманобетонови 
конструкции  

курс проф. Милев  КСС Март.14 Сливен 

Обучение за "Интегриране инвестиционни 
проекти във ВиК сектора"- Обем и 
съдържание на ПИБ 

курс   ВС Април.14 Сливен 

Обучение по прилагане на действащите 
нормативни уредби във ВиК 
проектирането 

курс   ВС Септември.14 Сливен 

Обучение по прилагане на Еврокод 2 курс   КСС 2014 Сливен 

Обучение по прилагане на Еврокод 3 курс   КСС 2014 Сливен 

Обучение по прилагане на Еврокод 4 курс   КСС 2014 Сливен 
„ Одитори по безопастност на движението курс   ТСТС 2014 Сливен 

“Съвременни методи за сеизмична оценка, 
усилване и възстановяване на 
съществуващи сгради”.  

курс неуточнен КСС 
неуточнена, 
през 2014г. 

Смолян 

Презентация на програмни продукти за 
проектиране на строителни конструкции 

презентация неуточнен КСС 
неуточнена, 
през 2014г. 

Смолян 
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"Светодиодно осветление" 
семинар 
(съорганизатор)

неуточнен ЕАСТ 
октомври 
2014г. 

Смолян  

Практически семинар „Еврокодове“ презентация инж. Неделчо Ганчовски КСС май 2014г София област 

Практически семинар „Еврокодове“ презентация 
доц. инж. Пламен 
Чобанов 

КСС април 2014 г. София област 

Приложението на Еврокод 8 лекция 
проф. д-р инж. Здравко 
Бонев 

КСС Юни 2014 г София област 

Приложна техническа механика  лекция 
проф. д-р инж. Явор 
Михов 

КСС октомври 2014г София област 

Технически паспорти на съществуващи 
сгради 

лекция 
проф. д-р инж. Росен 
Малчев  и  инж. Любомир 
Ташков 

КСС Септември.14 София област 

Дървени конструкции лекция проф. д-р инж. Даков КСС Ноември 2014 г София област 

Механична част на въздушните 
електропроводни линии  

лекция инж. Петър Александров ЕАСТ Май 2014 г. София област 

Съвременни решения в транспортното 
строителство 

лекция 
гл. ас. Инж. Нина 
Постолова 

ТСТС Ноември 2014  София област 

Научно – приложна конференция по 
водно строителство „Рехабилитация и 
надграждане на язовирни стени и ХТ 
съоръжения“ 

Научно-
приложна 
конференция 

проф. д-р инж. Димитър 
Тошев 

ВС 21.03.2014 год. София област 

Приложна геодезия в съвременното 
строителство 

лекция 
доц. д-р инж. Руска 
Димитрова 

ГПГ Ноември 2014  София област 

Проблеми на подземни строежи във 
водонаситена среда 

лекция 
проф. д-р инж. Николай 
Жечев 

МДГЕ Ноември 2014  София област 
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Курсове за еврокодове 1, 2, 3, 8 курс проф. Милев КСС   Търговище 

Мълниезащитни и заземителни 
инсталации 

организиран от 
РК В.Търново 

  ЕАСТ   Търговище 

Осветителна техника 
организиран от 
РК Варна 

  ЕАСТ   Търговище 

Иновативни системи по отопление, 
вентилация и климатизация 

курсове 
презентация 

  ОВКХТТГ   Търговище 

Обучение по Наредба за управление на 
отпадъците 

курс 
организиран от 
РК Шумен 

  обща   Търговище 

Прилагане наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали  

курс Румяна Захариева     Шумен 

Еврокод 7 - Геотехника курс   КСС   Шумен 
Еврокод 3 - Стоманени конструкции курс   КСС   Шумен 
Организиране,  изчисляване  и 
конструиране на монтажни съединения 

семинар   КСС 2014 Ямбол 

Стоманобетонни конструкции – Еврокод 2 курс   КСС 2014 Ямбол 
Метални конструкции – Еврокод 3  курс   КСС 2014 Ямбол 
Еврокод 4. курс   КСС 2014 Ямбол 
Еврокод 7. курс   КСС 2014 Ямбол 

Еврокод 8 - укрепване на съществуващи 
сгради 

курс съвместно 
с РК Сливен 

  КСС 2014 Ямбол 

Семинар на тема, която е актуална за 
проектантите по част „Електрическа”  и 
„Автоматика”. 

семинар   КСС 2014 Ямбол 
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Семинар по мълниезащита семинар   ЕАСТ 03.2014 Ямбол 
Дейности и проблеми при въвеждане  на 
ПУП - планове за регулация в 
кадастралните карти. Роля на 
правоспособните лица и 
взаимоотношението им със Службите по 
кадастъра 

семинар 
лектор от Агенция по 
ГКК – София. 

ЕАСТ 2014 Ямбол 

Последни изменения на ЗУТ в частност 
смяна предназначения на земеделските 
земи и свързаните с това създаване на 
ПУП и парцеларни планове с лектор от 
МРРБ. 

семинар лектор от МРРБ ГПГ 2014 Ямбол 

Семинар на тема: „Изискванията за 
проектиране на ОВК-инсталации, 
съответстващи на новите Евростандарти”  

семинар   ОВКХТТГ 2014 Ямбол 

Семинар на тема Енергоефективни 
решения  за сградни инсталации  

семинар   ОВКХТТГ 2014 Ямбол 

Среща на проектантите от секция „ТСТС” 
с Областно пътно управление – Ямбол и с 
Областна дирекция „Полиция” отдел 
„КАТ” – Ямбол . 

работна среща   ТСТС 2014 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, 
организирани от други колегии, или на 
национално ниво. 

    ВС 2014 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, 
организирани от други колегии, или на 
национално ниво. 

    ТЕХ 2014 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, 
организирани от други колегии, или на 
национално ниво. 

    МДГЕ 2014 Ямбол 

 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2013 г. 

ОС НА КИИП – 30 март 2014 г.	 Page 82	 	 	 	 	 	  
 

 

 

Дискутиране на актуални въпроси  
по ел. присъединяване  

работна среща ЕВН България ЕАСТ Януари.14 Ст. Загора 

Мълниезащита на сгради и съоръжения семинар 
Фирма  
„ПАРАДАЙС 
ЕЛЕКТРИК КОНСУЛТ”  

ЕАСТ Април.14 Ст. Загора 

Новости в осветителната техника 
Научно –  
приложен 
семинар 

НКО  ЕАСТ Ноември.14 Ст. Загора 

Технология на подземната 
инфраструктура 

технически 
семинар с 
демонстрация 

Фирма  
РА„Фактор” ЕООД 

ВС 
11 - 12 март 
2014  

Ст. Загора 

"Енергийната ефективност на сградите" 
технически 
семинар с 
демонстрация 

Баумит България ЕООД КСС април, май 2014 Ст. Загора 

Проектиране на двуетажна пром. сграда 
със стом. носеща конструкция, съгласно 
Еврокодове 1, 3 и 8 

курс 
проф. д-р инж. Стефан 
Цачев 

КСС 
21 - 22 март 
2014  

Ст. Загора 

Проектиране на  сграда със 
стоманобетонова носеща конструкция, 
съгласно Еврокодове   

курс  проф. д-р инж. Милев КСС 
 май-ноември 
2014  

Ст. Загора 

Управление на отпадъците семинар    Аквапроект ЕООД ВС  април 2014  Ст. Загора 
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Регистрация на договори за проектиране и проектантски бюра 

Задължението на членовете на КИИП за регистрация на договорите произтича от Закона 
за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), чл. 
29 ал. 1 и писмото на Министъра на МРРБ от ноември 2004 г. до областните управители и 
главните архитекти на общините във връзка с тази регистрация и законосъобразното 
одобряване на проектите. 

Към днешна дата регистрацията на договорите е услуга, която КИИП предоставя на 
Възложителите на проектите, когато им е необходимо удостоверение за регистрация на 
договор пред Общинска или друга администрация. 

Регистрацията на договорите за проектиране се извършва при утвърдена процедура. 
Регистрацията е безплатна. По желание на възложителя се издава удостоверение за 
регистриран договор в момента на заявяване. За издаване на удостоверението се дължи 
такса, платима от Възложителя срещу издаване на фактура.  

През отчетния период данните за броя на регистрираните договори и проектантски бюра 
по регионални колегии са недостатъчни. За РК, които са записали тези бройки в отчетните 
доклади на Регионалното ръководство, броят е показан в обобщената таблица за дейността 
на регионалните колегии през 2013 г.  

 
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС (ЦО) НА КИИП 

Административна дейност 

Служителите в ЦО на КИИП са, както следва:  

 инж. Весела Господинова – изпълнителен директор, отговаря за цялостното 
ръководство на дейността на ЦО. Води кореспонденцията и изготвя документи на 
чужди езици; 

 инж. Маринела Цветкова – експерт квалификация, НПС, технически контрол и 
проектантски услуги; 

 Даниела Петева Николова  - експерт, секретар на Комисията по регистрите; 

 Иван Иванов – администратор информационни системи; 

 Евгения Ставрева – координатор и технически сътрудник. 

Бих искал да изкажа благодарност на колегите от ЦО за положените усилия и 
съпричастност при изпълнение на многобройните текущи задачи.  
 
Въвеждане на Еврокодовете – Договори с БИС 

През 2013 г., Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), 
съвместно с Българският институт за стандартизация (БИС), продължи разпространението 
на европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции (Еврокодове).  

В действие е обновената система за достъп до ЕВРОКОД. Достъпът се осъществява на 
адрес standards.kiip.bg с потребителско име и парола. Създадена е “демо” версия, която 
позволява разглеждането на първите страници на отделните стандарти и дава възможност 
на бъдещият потребител предварително да се запознае с предлаганите Еврокодове. 

За членовете на КИИП активирането, което осигурява пълноценно ползване на продукта 
става от ЦО, след заплащане на таксата от 300 лв. 
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Понастоящем общият брой на членовете на КИИП, които ползват Еврокодовете, 
предоставени от БИС съгласно Договор БИС-СД-29/15.12.2008 г. е 266.  

От 01.11.2012 г.  в новата система за електронен достъп до европейските стандарти вече е 
наличен и  втори пакет под заглавие „Хармонизирани стандарти за строителни продукти”. 
Цената на втория пакет е 250 лв. с ДДС. До този момент по договор БИС-СД-
36/15.10.2012 г. са закупени 16 лиценза. Също както и при „Пакет 1”, всеки проектант 
може да се запознае със съдържанието на продукта посредством „демо” версията на 
системата.  
 
Електронно списание на КИИП 

През 2011 година КИИП излезе първият брой на новото електронно списание “Инженерен 
форум”. Целта на този проект бе да се създаде един съвременен информационен продукт, 
който не само да отразява събития и да бъде своеобразна кръгла маса за дискусии и 
размяна на идеи, но да бъде и мястото, където трудът и постиженията на членовете на 
Камарата  ще бъдат представяни по най-добрия начин. Издаването на електронното 
списание продължи и през 2013 г., като през 2013 г. бяха издадени 7 броя на списанието. 
Всички издания са налични на интернет страницата на Камарата. 
 
ПЕЧАТНА ЛИТЕРАТУРА, ИЗДАВАНА И РАЗПРОСТРАНЯВАНА ОТ КИИП 

Издания на ЦО на КИИП 

Издадена литература през 2013 г. 

1. ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ НА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА СЪС СТОМАНЕНА НОСЕЩА 
КОНСТРУКЦИЯ, ИЗГОТВЕН СЪГЛАСНО ЕВРОКОДОВЕ 1, 3 И 8 – автор проф. д-р 
инж. Стефан Цачев, тираж 500 бр. Тиражът е изчерпан. В момента са под печат нови 500 
броя от изданието. 

2. СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ. ЕВРОКОД 3 – автор проф. д-р инж. Стефан Цачев, 
тираж 500 бр. Тиражът е изчерпан. В момента са под печат нови 500 броя от изданието. 

3. ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ НА „РЪКОВОДСТВО ПО 
СТОМАНОБЕТОН – ЕВРОКОД 2” под общата редакция на проф. д-р инж. Константин 
Русев, тираж 500 бр. 

Ръководствата се разпространяват в книжарниците, като могат да бъдат закупени и в ЦО 
на КИИП. Предоставят се и на РК за разпространение, след заявяване на необходимата 
бройка. 

Налични в ЦО на КИИП издания на от предишни години, които бъдат закупени: 
 
1. „РЪКОВОДСТВО ПО СТОМАНОБЕТОН – ЕВРОКОД 2”под общата редакция на проф. 
д-р инж. Константин Русев, първо издание 

2. ЕТАЖНИ СГРАДИ СЪС СТОМАНЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ. ПРОЕКТИРАНЕ 
СЪГЛАСНО ЕВРОКОДОВЕ 1, 3 и 8, автор доц. Стефан Цачев 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ, СЪГЛАСНО 
ЕВРОКОД. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 3 И 
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БДС EN 1090-2, автор доц. д-р инж. Михаил Цанков 
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4. РЪКОВОДСТВО ПО ГЕОТЕХНИКА, РАЗРАБОТЕНО СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА 
НА ЕВРОКОД 7. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ, под общата редакция на проф. д-р 
инж. Г. Илов 

5. ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ПЪРВА 
ЧАСТ (НОВИ СГРАДИ) под общата редакция на проф. д-р инж. Сотиров 

6. Наредба №РД-92-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони. 

7. ЕВРОКОД 8. СЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ 
КОНСТРУКЦИИ. ЧАСТ 1 – ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, автор доц. д-р инж. 
Йордан Милев 

8. ЕВРОККОД 8. ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ТРЕТА ЧАСТ, под общата редакция на инж. Васева 
 
Други издания, закупени от ЦО на КИИП през 2013 г. за нуждите на проектантите, 
които са налични и могат да бъдат закупени в ЦО: 

1. Бюлетин „Строителство и архитектура” на МРРБ, брой 5/2013 г., в който е публикувана 
НАРЕДБА № РД-02-20-8 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 

2. Бюлетин „Строителство и архитектура” на МРР и МИП, брой 6, 7 и 8/2013 г., в който са 
публикувани: 
 НАРЕДБА № Із ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР 
 НАРЕДБА № Із-2377 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕСКПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ 

3. Бюлетин „Строителство и архитектура” на МРР и МИП, брой 11 и 12/2013 г., в който са 
публикувани: 
 ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА 

ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕЛИАЛИ 
 НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗСКВАНИЯТА ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ  

 НАРЕДБА № 7 от 24.08.2004 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА 
ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

 ОБРАЗЦИ по чл. 19 и 20 от НАРЕДБА № 2 от 22.01.2013 г. ЗА РЕДА И 
ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ 

През 2013 г. РК София-град е съдействала за издаване на книгите: 

1. „Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP2000” – автори 
Анита Хандрулева, Владимир Матуски и Константин Казаков 

2. „Проектиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции съгласно ЕС 
2” – автор Димитър Димитров 

3. Предстои издаването на „Стоманобетонни мостове – част І. Въздействия по БДС EN. 
Статика. Конструкции – автор проф. д-р инж. Иван Лалов. 
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Участие в Технически комитети към Българския институт по 
стандартизация 

През отчетния период КИИП е членувала в 15 Технически комитета (ТК) към БИС и  е 
имала свои представители в качеството им на експерти в 14 от тях. 

ТК 
№ 

Наименование на ТК Име на експерта Забележка НПС 

1 Пожаро и взривозащита инж. Д. Начев/ 
инж. Златарова 

Активен КСС 

15 Опазване на околната среда инж. Венелин Вълков Активен МДГ 

41 Отопление, вентилация и 
климатична техника  

инж. Ивайло Банов Активен ОВКХТГ 

43 Хладилна и криогенна техника инж. Михаил Толев Активен ОВКХТГ 

49 Електрически уредби в сгради инж.  Любомир 
Грънчаров 

Активен ЕАСТ 

53 Алармени системи инж. Румен Иванов Активен ЕАСТ 

54 Осветителна техника и електро-
инсталационни изделия 

инж.  Красимир 
Велинов 

Активен ЕАСТ 

56 Проектиране на строителни 
конструкции  

инж. Георги Кордов Активен КСС 

60 Газоснабдяване и 
газопотребление 

инж. Петър Стефанов Активен МДГ 

61 Изолация на сгради и строителни 
съоръжения 

- Активен  

68 Пътно дело инж. Никола Павлов Активен ТСТС 

79 Електроенергетика инж.  Малинка 
Качикозова 

Активен ЕАСТ 

83 Водоснабдяване и канализация инж. Гинка Димова Активен ВС 

92 Хотелиерство, ресторантьорство 
и балнеотехника 

инж.   Цветанка 
Коларова 

Активен ОВКХТГ 

101 Устойчиво строителство 
Димитър Начев 
Мария Стефанова 

Активен КСС 

Отчетът  за дейността на представителите на КИИП от НПС „ЕАСТ” със статут на 
активни членове-експерти в техническите комитети №№ 49, 53, 54 и 79 на Българския 
институт за стандартизация, бе представен в ЦО на КИИП от Председателя на НПС 
„ЕАСТ” на 24.03.2014 г. Отчетът е представен в Приложение 2 към настоящия доклад. 

Отчетът за дейността на представителите на КИИП от НПС „КСС” в ТК 101 на 
Българския институт за стандартизация, бе представен в ЦО на КИИП от Председателя на 
Техническия комитет на 25.03.2014 г. Отчетът е представен в Приложение 3 към 
настоящия доклад. 

В ЦО няма постъпили отчетни доклади за дейността през 2013 г. на представителите на 
КИИП в останалите 10 ТК. 

Бихме искали да отбележим, че участието на членовете на КИИП в техническите 
комитети на БИС и отчитането на тяхната дейност, би следвало да бъде грижа на 
съответните професионални секции, които трябва да предоставят подробна и 
своевременна информация в ЦО.  
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На 12.02.2014 г. в ЦО на КИИП се проведе среща на Председателя на УС на КИИП, 
представителите на КИИП в ТК към БИС и Изпълнителния директор на БИС, по време на 
която бе уточнено взаимодействието с БИС и по-добрата координация във връзка с 
дейността на ТК. На 04.03.2014 г. ЦО изпрати на БИС актуализиран списък на 
представителите на КИИП в ТК. 

Участието на наши членове в техническите комитети на БИС е израз на уважение към 
институцията. Но КИИП заплаща за това участие и следователно трябва да получава 
обратна информация за работата на тези Технически комитети. Също така и членовете на 
КИИП от различните професионални секции трябва да получават информация, актуална и 
от първа ръка за новостите в областта на стандартите. 
 

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР  

През 2013 г. въведохме в експлоатация електронния регистър, който за момента се 
попълва от персонала на ЦО на КИИП. Все още не е пълен списъкът с професионалните 
квалификации и специалности, което доведе до отлагане на публичното му отваряне. За да 
бъде улеснена процедурата по удостоверяване на правоспособност, регистърът предстои 
да бъде  оптимизиран за ползване от държавната администрация и колегията. През 2014 г. 
ще бъде проведена среща на техническите сътрудници на РК, за да бъде синхронизиран 
процеса по публичното пускане на програмата.  

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 
През отчетния период бяха реализирани следните мероприятия с международно участие:  

На централно ниво 

 Със Заповед на Председателя на УС на КИИП № КИИП-97/11.06.2013 г., инж. Стефан 
Кинарев, Председател на УС на КИИП и инж. Иван Каралеев, Главен секретар на 
КИИП са командировани за 3 дни до гр. Белград, Република Сърбия за участие в 
тържеството по повод десетата годишнина на Сръбската камара на инженерите. 

 Със Заповед на Председателя на УС на КИИП № КИИП-201/07.10.2013 г., инж. Стефан 
Кинарев – Председател на УС на КИИП, инж. Никола Цветков – Зам. предсадател на 
УС на КИИП, инж. Димитър Начев и инж. Мария Стефанова – секретар на РК София-
град са командировани за срок от 5 дни до гр. Атина, Гърция за участие в Десетото 
заседание на Общото събрание на Европейския съвет на инженерните камари (ЕСЕС) и 
участие в мероприятията по честването на 90 годишнината от създаването на 
Техническата Камара на Гърция. 

По регионални колегии 

РК София-град 

 По покана на инженерната камара на Република Сърбия делегация на РК София-град 
взе участие в шестата международната конференция „Енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източиици" в гр. Сурдулица. Лектор бе инж. Христо Василев 
в съавторство с инж. Светослав Дренски. 

 По покана на Чешката камара на оправомощените инженери и техници е извършено 
посещение на Конференция „Градска технология", състояла се на 7 юни 2013 г, на 
тема „Наводнението и градът" с лектори от Чехия, Словакия, Унгария, Германия. По 
време на конференцията с Чешката камара на оправомощените инженери и техници 
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бе обсъдена възможността за съвместна дейност с КИИП Регионална колегия София-
град в областта на обучителната, професионалната и информационната дейност. 

 По покана на Инженерната камара на Саксония, Германия делегация на КИИП 
София- град участва в честването на 20 годишнината от нейното основаване. 
Събитието се състоя на 17 октомври 2013 г. в гр. Лайпциг по предварително обявена 
програма: Официално тържествено честване на 20 годишнината; Обща среща на 
представителите на други инженерни камари, гости на събитието. Бяха обсъдени 
следните инициативи: Съвместна дейност между Камара на инженерите в 
инвестиционното проектиране. Регионална колегия София-град и Инженерната 
камара на Саксония; Участие в „Инженерна инициатива за регионално 
сътрудничество" на инженерни камари от страни на Балканския регион. 

 По повод 10 годишнината от учредяване на КИИП РК София-град, са отправени 
покани за участие в честването на партньори и колеги от Германия, Чешка Република, 
Р. Сърбия и Р. Македония. Гостите са проявили професионален интерес към 
посещение на зала „Арена Армеец". Залата е презентирана от инж. Михаил Цанков. 
Организирано е посещение на командния пулт на Софийското метро, на оригиналното 
представяне на некропола, открит под най-старата действаща църква в Европа „Св. 
София". 

 На 27 септември 2013 г., във връзка с гостуването на чуждестранни партньори на РК 
София-град е организирана и Кръгла маса на тема "Социални аспекти в дейността на 
инженерните камари". В събитието са взели участие: 
- Вицепрезидентът на Чешкия съюз на строителните инженери, CSSI; 
- Председателя на Камарата на оторизираните инженери и техници, работещи в 

строителството /СКА1Т/, регионално бюро Карлови Вари 
- Инженерната камара на Р Сърбия с 6 свои представители; 
- Гост на Кръглата маса е и инж. Мартин Младенов от Метропроект, Прага; 
- Камарата на оправомощените инженери и архитекти на Р. Македония с двама свои 

представители. 
Участниците в Кръглата маса са изразили увереност, че традиционните връзки между 
инженерните камари ще се задълбочават в интерес на инженерната колегия и общите 
цели и задачи, които стоят пред тях. 

 Във връзка със създадените през 2013 г. контакти с чешките колеги и подписан 
договор за сътрудничество, по покана на РК София-град гостува проф. Матерна, 
който на 8 ноември 2013 г. изнесе лекция Еча конференцията: „Проектиране съгласно 
Конструктивна система Еврокодове в българската строителна практика", 
организирана от национална професионална секция „КСС" на КИИП, в която взеха 
участие и представители на други страни. 

СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ 

РК София-град 
 
КИИП РК София-град отпуска средства за годишни стипендии от 120 лв. месечно за 10 
месеца на студенти, дипломиращи се в българските Технически университети, показали 
висок успех в курса на обучение и интерес към проектирането. За учебната 2013/14 
година са учредени стипендии за студенти от УАСГ, ТУ. МГУ, ВСУ «Любен Каравелов» 
и ХТМУ - София. 

На свое заседание на 12.11.2013 г. РР на КИИП София-град реши да се отпуснат 
следните 12 /дванадесет/ стипендии: /Протокол № 13/ 
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- Една стипендия по специалност „ССС" в УАСГ, в размер на 150 лв. на името на проф. 
Тодор Карамански.  

- Една стипендия по специалност „ССС" в УАСГ в размер на 120 лв.  

- Една стипендия по специалност „ТС" в УАСГ в размер на 120 лв.  

- Една стипендия по специалност „ВС" в УАСГ в размер на 120 лв.  

- Една стипендия по специалност „Геодезия" в УАСГ в размер на 120 лв.  

- Една стипендия по специалност ССС в ВСУ „Любен Каравелов" - София в размер на 
120 лв.  

- Една стипендия по специалност „ОВКХТТГ " в ТУ в размер на 120 лв.  

- Две стипендии по специалност „ЕАСТ" в ТУ.  

- Една стипендия по специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика " в ТУ в размер 
на 120 лв.  

- Една стипендия ио всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски" в размер на 120 лв.  

- Една стипендия в ХТМУ - София в размер на 120 лв.  

Стипендиите се връчват официално на тържествени мероприятия в съответните 
технически висши училища или на общите събрания на съответните професионални 
секции на КИИП РК София-град. 

 

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ  
 
КИИП води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в  съответствие  
с изискванията на българското счетоводно и търговско законодателство. 

Финансовият отчет за 2013 г. е съставен в съответствие с Националните стандарти за 
финансови отчети за малки и средни предприятия. 

КИИП води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова 
отчетна валута за представяне. Данните във финансовия отчет са представени в хиляди 
лева. 

Съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане, КИИП е 
задължена да води аналитично отчитане на двата вида дейности - стопанска и 
нестопанска, като се облага с корпоративен данък за резултата от стопанска дейност.  

От 10.12.2007 г. КИИП е регистрирана по ЗДДС. 
 

Финансово състояние на КИИП в цифри към 31.12.2013 г.    
 
Относно стопанската дейност на КИИП през 2013 г.  

- Приходи 209 хиляди лева без ДДС от издателска дейност, семинари, експертизи. 
Увеличението  спрямо приходите от стопанска дейност през 2012 г. е с 22 хил. лв., без 
влиянието на промяната на запасите от продукция и незавършено производство. 

- Приходи от лихви – и през 2013 г. регионалните колегии със свободни средства ги 
депозираха в срочни депозити. Приходите от лихви за 2013 г. са в размер на 68 хил. 
лв. Намаление спрямо приходи от лихви през 2012 г. е с 12 хил. лв.  

- Финансовият резултат от стопанска дейност през 2013 г. е 67 хил. лв. печалба преди 
облагане. Намалението спрямо финансовия резултат от стопанска дейност през 2012 г. 
е със 13 хил. лв.  
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Данък по ЗКПО        –  7 хил. лв. 
Печалба след облагане  – 60 хил.лв. 

Вече обложен, положителният финансов резултат от стопанска дейност в размер на 60 
хил. лв. се пренася в Отчета за приходи и разходи (нестопанска дейност) в приходната му 
част. 

Приходите от основна (регламентирана)  дейност на КИИП през 2013 г. са в размер на 
1 666 762,40 лв., от които 1 658 466 лв. от членски внос, вкл. ТК и ППО и 8296,40 лв. от 
други. Увеличението на приходите от основна дейност спрямо 2012 г. е със 13 хил. лв., 
което спрямо общите приходи е незначително. 

Разходите за дейността през 2013 г. са в размер на 1 585 000 лв. и включват разходи за 
офиси, персонал (заплати и осигуровки), командировки и други. Увеличението на  
разходите за 2013 г. спрямо 2012 г. е със 103 хил. лв.   

Резултатът от основна дейност през 2013 г. е положителен в размер на 142 хил. лв., 
включително резултатът от стопанска дейност. 

 “Моментната снимка на КИИП” към 31.12.2013 г.:  

Счетоводният баланс към 31.12.2013 г. показва следното: 

Капитал – собствен капитал в размер на 4 521 000 лв.  

Задължения в размер на 95 000 лв. – текущи главно по заплати, осигуровки и данъци, 
дължими през 2014 г. Просрочени задължения няма. 

Приходи за бъдещи периоди (събран членски внос за 2013 г.) - 1 457 000 лв. 

Актив – През 2013 г. РК Ямбол закупи офис, на стойност 38 000 лв.  

Дълготрайни материални активи  вкл. земи и сгради  са с балансова стойност 1 331 000 лв. 

Краткотрайни активи в размер на 4 739 000 лв., от които паричните средства са 4 284 000 
лв., разпределени както следва: 

- касова наличност (парични средства в брой по РК и в ЦО)  -        9674,42 лв. 

- разплащателни сметки (вкл. валутни - по РК, вкл. ЦО)   - 2 198 941,08 лв. 

- депозитни сметки (вкл. валутни- по РК, вкл. ЦО)   - 2 074 767,18 лв. 

      СПРАВКА 
за наличностите по депозитни сметки към 31.12.2013 г. 

 

РК КИИП 
Сума 
лева 

 БУРГАС-Депозитни 58143 
ПАЗАРДЖИК-Депозитна  52169,44 
РУСЕ-Депозитна  34595,57 
СЛИВЕН-Депозитна  34191,19 
СМОЛЯН-Депозитни сметки 14950,00 
СТАРА ЗАГОРА-Депозитна 88719,18 
СОФИЯ ГРАД - Депозитни сметки 1 527 593,12 
ЦУ - Депозитни сметки 264 405,68 
ОБЩО 2 074 767,18 

 
Разходи за бъдещи периоди (абонаменти, застраховки и др. подобни) - 3 000 лв. 
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ПРИОРИТЕТИ ЗА БЪДЕЩАТА РАБОТА НА КИИП  

Слабости в организацията на работата  

 Не бяха актуализирани правилата за работата на УС, Комисиите и Регионалните 
ръководства; 

 Не бяха въведени механизми за контрол по спазване решенията на УС;  
 Въпреки възможността в съдържанието на Интернет страницата на КИИП, всички 

регионални колегии и професионални секции да добавят информация, не успяхме да 
постигнем подобрение в обема и съдържанието на същата. Част от регионалните 
колегии поддържат собствени сайтове, което води до разпиляване на средства; 

 Не успяхме да създадем система за функциониране на Териториалните центрове за 
обучение; 

Връзки с външни организации 

 След създаване на новото Министерство на инвестиционното проектиране (МИП), 
КИИП активно си сътрудничи с него, като е представен на ниво Председател на УС в 
Обществените съвети на МИП и МРР. Проведени са редица срещи и са предоставени 
становища по разработваните проекти на нормативни документи. 

 Представители на КИИП участват активно в работата на две от постоянните комисии 
към Народното събрание: Комисията по инвестиционно проектиране и Комисията по 
регионално развитие и местно сомоуправление. 

 Необходимо е да се подобри партньорството на  КИИП с областните и общинските 
управи.  

 Членовете на КИИП не проявяват активност по отношение на разработването на нови 
технически нормативни документи. 

 Въпреки усилията на КИИП да се подготвят ръководства, свързани с въвеждането на 
новите европейски нормативни документи и редицата курсове, провеждани по 
регионални колегии, считаме че работата по подготовка на членовете на КИИП за 
предизвикателствата при упражняване на регулираната професия „инженер-проектант 
в инвестиционното проектиране” в условията на конкурентната среда на Европейския 
съюз все още страда от недобра организация. 

 Като изключим някои професионални секции, не успяхме да осъществим регулярни 
партньорства с външни организации в проектантския бранш за обсъждане на най-
новите технологии, приложими в областта на инвестиционното проектиране. 

 Не успяхме да създадем информационен масив за добри проектантски практики, а 
опитите ни да създадем такъв за нормативни документи, се сблъскват с ограниченията 
на Закона за авторското право и сродните му права. 

Приоритетите  за работата на КИИП през 2014 година ще бъдат следните:  

 Тясно сътрудничество с новосъздаденото Министерство на инвестиционното 
проектиране, с Комисиите на Народното събрание и БИС, с цел подобряване и 
усъвършенстване на нормативната база в проектирането. 

 Създаване на условия и подходяща среда за изпълнение на задълженията от КС и КДП; 
 Актуализиране на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за 

предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в 
инвестиционното проектиране, като се свърже с добрите проектантски практики; 

 Продължаване на работата и по приоритетите за 2013 г. 
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Позволете ми накрая да благодаря от името на УС на всички колеги, които през 
изминалата година отделиха от личното си време, за да бъдат съпричастни към цялостната 
дейност на КИИП.  
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  

 

гр. София  
28.03.2014 г.  
 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КИИП: 
 
                инж. СТЕФАН КИНАРЕВ 
 



до 35 от 35 до 50 от 50 до 65 над 65 общо

ВС

ОПП 185 64 39 2 290

ППП 177 337 587 267 1368

ГПГ

ОПП 167 61 32 7 267

ППП 116 269 371 131 887

ЕАСТ

ОПП 198 209 102 6 515

ППП 205 605 829 329 1968

КСС

ОПП 370 146 100 9 625

ППП 468 830 1187 425 2910

МДГЕ

ОПП 23 17 16 2 58

ППП 12 56 151 96 315

ОВКХТТГ

ОПП 79 48 14 3 144

ППП 112 201 387 145 845

ТЕХ

ОПП 54 92 75 6 227

ППП 44 193 413 174 824

ТСТС

ОПП 123 37 20 5 185

ППП 99 103 288 100 590

общо 2432 3268 4611 1707

Разпределение на членовете на КИИП по възрасти

Приложение 1 към Отчетен Доклад на УС за 2013 г.



 Приложение 2 към Отчетен Доклад на УС за 2013 г. 
Представители на НПС „ЕАСТ“ в техническите комитети на БИС 

ТК 49 „Електрически уредби за ниско напрежение“                                                                           инж. Л. Грънчаров 
 

Код Заглавие: Български/Английски Етап-Начало/Край 
БДС EN 61386-21:2006 Тръбни системи за полагане на кабели и проводници /ТСПКП/. Част 21: Специфични изисквания. Твърди 

тръбни системи /ТТС/ (IEC 61386-21:2002) 
Предаден в отдел „ИД” 

EN 61386-21:2004 Conduit systems for cable management -- Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems 2012-02-22 
 

БДС HD 60364-4-41:2007 Електрически уредби за ниско напрежение /ЕУНН/. Част 4-41: Защити за безопасност. Защита срещу 

поражения от електрически ток /ЗСПЕТ/ (IEC 60364-4-41:2005, с промени) 

Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-4-41:2007 Low-voltage electrical installations/LVEI/ -- Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock 2014-03-18  
 

БДС HD 60364-6:2007 Електрически уредби за ниско напрежение. Част 6: Проверка (IEC 60364-6:2006, с промени) Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-6:2007 Low voltage electrical installations -- Part 6: Verification 2014-03-18  
 

БДС HD 60364-7-701:2007 Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-701: Изисквания за уредби или места със специално 

предназначение /ИУМСП/. Помещения за бани, с вана или душ (IEC 60364-7-701:2006, с промени) 

Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-701:2007 LVEI -Part 7-701: Requirements for special installations or locations/ RSIL/-Locations containing a bath or shower 2013-10-07  
 

БДС HD 60364-7-702:2010 ЕУНН. Част 7-702: ИУМСП. Плувни басейни и фонтани. Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-702:2010 LVEI -- Part 7-702: Requirements for special installations or locations - Swimming pools and fountains 2013-10-07 
 

БДС HD 60364-7-703:2006 Ел. уредби в сгради. Част 7-703: ИУМСП. Помещения с нагревателни уреди за сауни (IEC 60364-7-703:2004) Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-703:2005 Electrical installations of buildings -- Part 7-703: RSIL - Rooms and cabins containing sauna heaters 2013-10-07 
 

БДСHD 60364-705:07/A11:12 ЕУНН. Част 7-705: ИУМСП. Селскостопански и градинарски помещения Приемане от ТК/ПРГ 

HD 60364-705:2007/A11:2012 LVЕІ -- Part 7-705: Requirements for special installations or locations - Agricultural and horticultural premises 2012-11-12 
 

БДС HD 60364-7-706:2007 ЕУНН.Част 7-706: ИУМСП. Токопроводими места с ограничени движения (IEC 60364-706:2005, с промени) Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-706:2007 LVЕІ -- Part 7-706: RSIL - Conducting locations with restricted movement 2013-10-11  
 

БДС HD 60364-709:09/A1:12 ЕУНН. Част 7-709: ИУМСП. Яхт клубове и подобни места (IEC 60364-7-709:2007/A1:2012) Техническа редакция 

HD 60364-709:09/A1:2012 LVЕІ -- Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations 2012-05-23  
 

БДС HD 60364-7-710:2012 ЕУНН. Част 7-710: ИУМСП. Места с медицинско предназначение (IEC 60364-7-710:2002) Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-710:2012 LVЕІ -- Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations 2013-07-18 
 

БДС HD 60364-7-715:2012 ЕУНН. Част 7-715: ИУМСП. Осв. уредби със свръхниски напрежения (IEC 60364-7-715:2011, с промени) Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-715:2012 LVЕС -- Part 7-715: Requirements for special installations or locations - Extra-low-voltage lighting installations 2013-10-11  
 

БДС HD 60364-7-717:2010 ЕУНН. Част 7-717: ИУМСП. Преносими и транспортируеми единици (IEC 60364-7-717:2009, с промени) Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-717:2010 LVЕІ-- Part 7-717: Requirements for special installations or locations - Mobile or transportable units 2013-10-11 
 



Код Заглавие: Български/Английски Етап-Начало/Край 

БДС HD 60364-7-721:2009 ЕУНН. Част 7-721:ИУМСП. Ел. уредби в каравани и автомобилкаравани (IEC 60364-7-721:2007, с промени) Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-721:2009 LVЕІ -- Part 7-721: RSIL - Electrical installations in caravans and motor caravans 2013-11-08  
 

БДС HD 60364-7-729:2009 ЕУНН. Част 7-729: ИУМСП. Проходи за обслужване или поддържане (IEC 60364-7-729:2007, с промени) Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-729:2009 LVЕІ-- Part 7-729: Requirements for special installations or locations - Operating or maintenance gangways 2013-11-08 
 

БДС HD 60364-7-740:2006 Електрически уредби в сгради 7: ИУМСП. Раздел 740: Изисквания за временни електрически уредби 
в сгради за увеселителни места, панаири, паркове и циркове (IEC 60364-7-740:2000) 

Предаден в отдел „ИД” 

HD 60364-7-740:2006 Electrical installations of buildings -- Part 7-740: RSIL - Temporary electrical installations for structures, 
amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses 

2013-11-08 

 

СД CLC/TR 50479:2007 Ръководство за електрическите уредби в сгради. Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане. 
Системи за опроводяване. Ограничаване на прегряването между електрическите връзки 

Предаден за превод 

CLC/TR 50479:2007 Electrical installation guide - Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems - Limitation of 
temperature rise of connecting interfaces 

2012-04-10  

 

ТК 53 „Алармени системи“                                                                                                                           инж. Р. Иванов 
Код Заглавие: Български/Английски Етап-Начало/Край 

 

БДС EN 50131-3:2009 Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 3: Устройство за управление и индикация Предаден в отдел „ИД” 

EN 50131-3:2009 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 3: Control and indicating equipment 2013-08-14  
 

 

ТК 54 „Осветителна техника и електроинсталационни изделия“                                                                          инж. Кр. Велинов 
 

Код Заглавие: Български/Английски Етап-Начало/Край 

БДС EN 61347-2-12:2006 Устройства за управление на лампи.Част 2-12:Специф. изисквания за електронни баласти, захранвани с пост. 
напрежение или пром. напрежение за разрядни лампи (с изключение на лум. лампи) (IEC 61347-2-12:2005) 

Предаден за превод 

EN 61347-2-12:2005 Lamp controlgear -- Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps 
(excluding fluorescent lamps) 

2013-11-06/2013-11-22 

 

БДС EN 62560:2012 Лампи от светодиоди с вградени баласти за общо осветление с напрежение > 50 V. Технически изисквания за 
безопасност (IEC 62560:2011, с промени + поправка от януари 2012) 

Предаден в отдел „ИД” 

EN 62560:2012 Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications 2013-11-05  
 

ТК 79 „Електроенергетика“                                                                                                                   инж. М. Качикозова 

Код Заглавие Етап-Начало/Край 

БДС EN 16212:2012 Стандарт за методи отдолу-нагоре за изчисляване на ен. потребление, енг. ефективност и ен. спестявания Предаден в отдел „ИД” 

EN 16212:2012; EN 16212:2012 Standard on top down and bottom up methods of calculation of en.y consumption, en. efficiencies and en. savings 2013-10-15  

БДС EN 16231:2012 Методология за сравнение (бенчмаркинг) на енергийната ефективност Предаден в отдел „ИД” 

EN 16231:2012; EN 16231:2012 Energy efficiency benchmarking methodology 2013-07-31  

БДС EN 61730-1:2007 Квалификации за безопасност на PV модули . Част 1: Изисквания към конструкцията (IEC 61730-1:2004) Предаден в отдел „ИД” 

EN 61730-1:2007 Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 1: Requirements for construction 2014-03-04  
 



 
 

Приложение 3 към Отчетен Доклад на УС за 2013 г. 
 

Отчет за работа по работната програма за 2013 г. в ТК 101 „Устойчиво строителство” 
 
от инж. Димитър Начев, член на КИИП, член на УС на БИС,  Председател на ТК 101 „Устойчиво 

строителство” 
и 

инж. Мария Стефанова - представител на КИИП в ТК 101„Устойчиво строителство” 
 

На 6 март тази година в Български институт за стандартизация се проведе заседание на учредителите, 
сред които и КИИП, за учредяване на нов технически комитет в областта на устойчивото строителство. 
Технически съвет за стандартизация на БИС с решение № 12/2013 е утвърдил създаването на новия 
Технически комитет -  БИС/ТК 101”Устойчиво строителство”.  

Този комитет има област на дейност: Стандартизация в областта на разработването на доброволни 
хоризонтални станартизационни методи за оценка на устойчивите аспекти на новите и съществуващи 
конструкции и стандарти за екологичните продуктови декларации на строителните продукти. ТК 101 ще 
покрива областта на дейност на следните европейски и международни технически комитети: CEN/TC 
350 „Sustainability of construction works” и ISO/TC 59 „Buildings and civil engineering works”. ТК 101 
„Устойчиво строителство” ще работи върху превеждане на публикуваните европейски стандарти за 
устойчиво строителство и адаптираното им прилагане в България. 
За Председател на ТК 101 на учредителното събрание е избран инж. Димитър Начев, член на КИИП и 
член на УС на БИС. 

С решение на УС на КИИП / Протокол № 98/26.04.2013 г./ инж. Мария Стефанова, секретар на РК 
София-град, е избрана за представител на КИИП, експерт в ТК 101 „Устойчиво строителство”. 

Основна задача пред представителя на КИИП в ТК 101 е да информира ръководството на КИИП за хода 
на адаптиране на основните постановки на стандартите за устойчиво строителство в българското 
законодателство и да изразява отношението на проектантите към интегрирането на критерии за 
устойчивост при проектиране на сгради в хода на работата на техническия комитет. 

Основни изпълнени задачи към дейността на ТК 101 през 2013 г.: 
Участие в работните и годишна среща на ТК 101 

Изпълнено  задължение за участие в официално гласуване на проектите за стандарти, изготвени от CEN 
TC 350 -  Проект на Европейски стандарт EN 15804:2012/FprA1; окончателен проект FprEN16309 : 
Оценяване на строителните конструкции по отношение на устойчивото строителство - оценяване на 
социалните експлоатационни характеристики на сгради – методи 
Във връзка с приетата работна програма за въвеждане на европейски стандарти като български 
стандарти чрез превод – поет ангажимент от инж. Мария Стефанова за превод на първата серия 
стандарти на рамково ниво, както следва: 

БДС EN 15643-1:2010   Оценяване на строителните конструкции по отношение на устойчивото 
развитие. Оценяване на сгради. Част 1: Основна рамка 

БДС EN 15643-2:2011  Оценяване на строителните конструкции по отношение на устойчивото 
развитие. Оценяване на сгради. Част 2: Рамкови условия за оценяване на екологичните характеристики 

БДС EN 15643-3:2012  Оценяване на строителните конструкции по отношение на устойчивото 
развитие. Оценяване на сгради. Част 3: Рамка за оценяване на социалните характеристики 

Участие в VI Международна конференция - Програми за устойчиво развитие на Югоизточна Сърбия. - 
Енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, Сърбия, Сурдулица, 13.юли 2013 г. с 
доклад Стандарти за устойчиво строителство лектори инж. Димитър Начев, инж. Мария Стефанова 

Изготвено предложение към УС на КИИП „Рамкови параметри за провеждане на конференция по 
устойчиво строителство” по повод на честване юбилей 10 години КИИП.  Активно участие, като 
членове на организационния комитет за провеждане на Юбилейна конференция „Устойчиво 
строителство – отговорност на инженерната общност за съхранение на природата”, 28 март 2014, 
организирана от КИИП, със съдействието на ТК 101 „Устойчиво строителство”. 

инж. Димитър Начев 
инж. Мария Стефанова 
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