
П Р О Т О К О Л  

от проведеното годишно общо събрание на националната професионална секция по  “Минно 

дело, геология и екология” към КИИП на 29.03.2009 г. 

 

Събранието се открива от Председателя на секцията – инж. Валентин Семерджиев 

Присъстващи – 20 членове. 

За правилното протичане на събранието е необходимо да бъде приет дневния ред . 

Предложение за Дневен ред: 

1. Отчетен Доклад за дейността на секцията за периода 11.2007 – 03.2009 година. 

2. Обсъждане на предложение за създаване на вътрешен правилник, който да регламентира 

минимално необходимия обем проучвателни работи и лабораторни изследвания при 

инженерногеоложките проучвания за различните категории обекти. 

3. Професионални квалификационни характеристики на специалностите в секцията. 

4. Предложения и дискусия относно теми за провеждане на курсове за повишаване 

квалификацията на специалистите от секцията. 

5. Избор на член на регистрационното бюро и на преброител за ОС на КИИП. 

6. Разни 

Постъпили предложения за изменение на дневния ред и включване на нови точки няма. 

Гласуване: 

• За –20 човека 

• Против – няма 

Така предложения дневен ред се приема с мнозинство. 

 

По т.1 от Дневния ред  

Отчетен доклад - докладва инж. Семерджиев 

По доклада няма коментари и забележки. 

 

По т.2 от Дневния ред  

инж. Валентин Семерджиев 

Колеги, на събранието на РС по МДГ – София град постъпи предложение да се помисли по 

въпроса за създаване на вътрешен правилник, който да регламентира минимално необходимия 

обем проучвателни работи и лабораторни изследвания при инженерногеоложките проучвания за 



различните категории обекти. Считам, че това наистина е необходимо и ще бъде полезно за нас 

особено когато трябва да защитим работата си пред инвеститорите. 

инж. Нейков 

И в момента съществува Наредба 4, която регламентира тези въпроси и никой не я е отменял. 

инж. П.Пейчев 

Това е част от основни положения при инженерните проучвания. 

инж. Г Василев 

Трябва да има такова приложение, защото качеството на проучването до голяма степен се 

обуславя от един задължителен минимален обем проучвателни и лабораторни работи. 

инж. Валентин Семерджиев 

Въпреки, че съществува такъв документ, то доста колеги или не знаят за него или просто не 

могат да го намерят. Ето защо считам, че няма да бъде излишно да го актуализираме и да го 

приложим към Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги.... Аз бих се ангажирал и с помощта на колегата Нейков и доц.Ангелов, ако 

нямат нищо против да подготвим един такъв вариант и да го предложим за обсъждане пред 

колегите от секцията.  

доц. К.Ангелов 

С радост бих се включил. 

инж. Нейков 

Аз също 

инж. Валентин Семерджиев 

Благодаря колеги, нека изгласуваме предложението около което се консолидирахме за да го 

оформим като едно от решенията на настоящото събрание. Който е съгласен да се създаде 

работна група в състав – инж. Семерджиев, инж. Нейков и доц. инж. Ангелов, която да 

подготви вътрешен правилник, който да регламентира минимално необходимия обем 

проучвателни работи и лабораторни изследвания при инженерногеоложките проучвания 

за различните категории обекти, и  да го предостави на широко обсъждане в секцията, 

моля да гласува. 

Гласуване: 

• За –20 човека 

• Против – няма 

Предложението се приема с пълно мнозинство. 

 



По т.3 от Дневния ред  

доц. К.Ангелов 

Колеги, ние носим огромна отговорност и е от голямо значение професионализма на нашите 

доклади. Аз съм един от малките шефове в международната асоциация по инженерна геология и 

трябва да ви кажа, че заедно с асоциацията по земна механика сме заедно в т.н. “Геотехника” 

Мисля, че не е лошо и при нас да се обсъди формирането на една нова секция – Геотехника.  

инж. П Петров 

Не бива да се разслояваме, тъй като в практиката миньори и геолози вървят ръка за ръка. 

доц. К.Ангелов 

Никого не искам да обидя, но имам впредвид, че част от строителите, които са се 

специализирали в областта на земната механика също биха се присъединиле към нас. Дори в 

новите регистри ние сме към строителните шифри.За да можем успешно да защитим 

специалността си бих предложил ПП за завършилите специалността ХИГ в МГУ да се 

формулира като ПП по “Инженерна геология, хидрогеология и геотехника” 

инж. П.Пейчев 

Да погледнем и административно - не може да искаме отделяне на нова секция, тъй като за 

целта трябва да се промени структурата на камарата. Може би по-удачно би било създаването на 

подсекций. 

инж. Никола Чушков 

Още в началото заедно с г-н Семерджиев хвърлихме доста усилия да убедим тогавашния член 

на ръководството г-н Грънчаров в сериозността на проблема със специалностите в нашата 

секция, но резултат никакъв.  

инж. Валентин Семерджиев 

Жалко, че хора които не различават геология от геодезия понякога са фактори и налагат мнение. 

От наша страна ще направим предложение на новото ръководство да ни съдейства да променим 

нещата, защото е в интерес и на нас и на камарата като цяло. Аз също подкрепям доц. Ангелов в 

това, че ПП трябва да отговаря на получената специалност по диплома. 



инж. Х Христов 

От МОСВ в ЗВ има изисквания към специалистите, които да изготвят хидрогеоложка 

документация. Същевременно ние като членове на КИИП се оказва, че не можем да правим тези 

доклади, въпреки, че имаме необходимия ценз. В удостоверенията никъде не фигурира, че сме 

магистри и по хидрогеология. Трябва по някакъв начин това да се корегира и хидрогеологията 

да бъде включена в удостоверението за ПП. 

инж. Нейков 

Непременно трябва да се включи в удостоверенията и хидрогеологията, тъй като тя е неделима 

част от инженерната геология. Някои колеги от други специалности от Геологопроучвателния 

факултет на МГУ, които се опитват и работят ИГ доклади, сблъскат ли се с по-сериозни ХГ 

условия и угасват до там. Това се отразява на качеството на работата и от там до уронване 

престижа на гилдията. 

инж. Валентин Семерджиев 

Според мен е наложително да се сменят удостоверенията и печатите, тъй като секцията включва 

немалко специалности, а това по никакъв начин не личи от печата. И както доста пъти не се 

представят в проектите копия от удостоверенията за ПП с картончето за валидност, то е 

изключено да се установи каква специалност е притежателя на печата. По такъв начин се 

създават условия за злоупотреби. 

инж. П.Пейчев 

Знаем, че всеки който не е подновил членството си в КИИП е длъжен да върне печата си, но 

това не се случва.Може би е по-добре да има стикерчета които да се залепват на проектите с 

обозначена годината. 

инж. М. Желева 

Според мен това би усложнило нещата, вместо да ги опрости. Достатъчно е, съвестно да се 

прилагат удостоверенията и естествено да се следи от съответните инстанции, пред които се 

представя проекта , дали това се спазва. 

инж. Хубен Хубенов 

Колеги, към момента в Комисията по регистрите нямаме представител на секцията. Бих 

предложил да представим кандидатура на УС за одобрение. Това до голяма степен би 

спомогнало да се избегнат случаи в които да се даде ПП на колеги които не отговарят на 

условията за придобиването и. 



доц. К.Ангелов 

Аз предлагам г-н Семерджиев като председател на НПС да бъде наш представител в Комисията 

по регистрите. 

инж. Хубен Хубенов 

Аз също подкрепям това предложение. 

инж. Валентин Семерджиев 

Благодаря за доверието колеги, но преди да гласуваме искам да видя дали има и други 

предложения за кандидатури. 

Няма други предложения. Колеги, нека го формулираме така - който е съгласен г-н 

Семерджиев да бъде предложен на УС на КИИП за член на Комисията по  регистрите като 

представител на НПС по МДГ към КИИП, както и това да предложим на ръководството 

на КИИП да се преразгледат професионалните квалификационни характеристики на 

отделните специалности в секцията и най-вече съответствието на същите с признатата 

проектантска правоспособност, моля да гласува. 

Гласуване: 

• За –20 човека 

• Против – няма 

Предложението се приема с пълно мнозинство. 

 

По т.4 от Дневния ред  

инж. Валентин Семерджиев 

Колеги, както споменах в отчетния доклад, курсовете които се провеждат за повишаване на 

квалификацията на специалистите от нашата секция, трябва да се инициират от самите нас. 

Затова призовах за по-голяма активност в това отношение, всички колеги от всички 

специалности, които членуват в нашата секция. Особено сериозно внимание през настоящата 

година трябва да наблегнем на запознаването ни в детайли с Евростандартите, които официално 

ще станат задължителни през следващата 2010 година. 

доц. К.Ангелов 

Аз мога да се ангажирам да говоря с проф. Божинов, който от доста време работи по 

адаптацията на Еврокод 7 да проведе един семинар на тази тема. 

инж. Нейков 

Поради голямия интерес смятам да проведем един курс по хидрогеология и цифрово 

моделиране което намира широко приложение в оразмеряване на СОЗ на водовземните 



съоръжения, както и за визуализиране на хидрогеоложката картина при взаимодействие на  

множество такива при сложни гранични условия в план и разрез. 

инж. Валентин Семерджиев 

Колеги, при всяко добре обосновано предложение за провеждане на курс, семинар или 

презентация по определена тематика, моля да ме информирате своевременно, за да можем да 

реагираме адекватно и това да стане достояние на всички заинтересовани колеги които искат да 

участват. Освен това ще ми се даде възможност и по-активно да съдействам за реализацията на 

мероприятието. 

 

По т.5 от Дневния ред  

инж. Валентин Семерджиев 

Колеги, получено е писмо от Гл. секретар на КИИП инж. Младенов, че трябва във връзка с 

провеждането на ОС на КИИП на 30.03.2009 г да изберем: 

♦ Един делегат за участие в регистрационното бюро преди започването на ОС на 

КИИП; 

♦ Един делегат за преброител по време на ОС на КИИП. 

Моля за предложения които да подложим на гласуване. 

Колеги, виждам, че не проявявате никакъв интерес към това. Аз бих поел лично да участвам  в 

регистрационното бюро и ще помоля колегата Боснев, като един от най-младите членове на 

нашата секция да поеме задължението на преброител на ОС  на КИИП. 

Тъй като виждам, че няма други желаещи то моля да подложим на гласуване ан-блок следното 

предложение: 

- инж. Семерджиев – член на регистрационното бюро; 

- инж. Боснев – преброител на ОС на КИИП. 

Гласуване: 

• За –20 човека 

• Против – няма 

Предложението се приема с пълно мнозинство. 

инж. Валентин Семерджиев 

Колеги, удивен съм дисонанса в който сме на това събрание. Чудесно е , че по повечето възлови 

въпроси, които ни вълнуват имаме единомислие и дано това по-често ни съпътства и ни помага 

в съвместната работа. 

В заключение искам да обобщя за протокола, че настоящото събрание на НПС по МДГ 



РЕШИ 

1. Да се създаде работна група в състав – инж. Семерджиев, инж. Нейков и доц. инж. 

Ангелов, която да подготви вътрешен правилник, който да регламентира 

минимално необходимия обем проучвателни работи и лабораторни изследвания 

при инженерногеоложките проучвания за различните категории обекти, като го 

предостави на широко обсъждане в секцията. 

2. Да бъде предложен на УС на КИИП за член на Комисията по  регистрите като 

представител на НПС по МДГ към КИИП - инж. Валентин Горчев Семерджиев 

/настоящ председател на НПС по МДГ към КИИП/ 

3. Да се преразгледат професионалните квалификационни характеристики на 

отделните специалности, както и съответствието на същите с признатата 

проектантска правоспособност с цел недопускане на непрофесионализма да доведе 

до уронване престижа на професията проектант, респективно на камарата.  

Благодаря на всички за участието и ви пожелавам ползотворна работа на предстоящото ОС. 

Закривам събранието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Протоколчик:  .................................. 

         (инж.В. Семерджиев) 


