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как успява да лекува пациентите с лекарства по 4 лв.
и осигурява храна за 70 лв. на ден за всички болни...

При инженеринга инвеститорите често правят компромиси,
подценяването на проблема е в ущърб на обществото

Председателят на
КИИП - Благоевград
инж. Пламен Радев:

-годишна история отбелязва на 29 септември Ка-
марата на инженерите в инвестиционното проекти-
ране (КИИП) в България. Тя обединява инженерите,

 - Инж. Радев, колко спе-
циалисти обединява кама-
рата и с какво се занимава
на практика?

 - Регистрираните в Регио-
нална колегия - Благоевград
проектанти са над 300, като
с пълна проектантска пра-
воспособност са 225, а 15
инженер-конструктори са ПП
„Технически контрол“. В
КИИП членуват над 14 500
проектанти, които са органи-
зирани на регионален прин-
цип в 28 регионални колегии
и 8 професионални секции,
в зависимост от специалнос-
тта, квалификацията и облас-
тта, в която работят. Камара-
та поддържа регистрите, из-
дава удостоверения за
проектантска правоспособ-
ност, не допуска недобросъ-
вестна практика, осигурява
професионална защита на
своите членове. Изключител-
но важна за КИИП е постоя-
нната й дейност по състав-
янето и усъвършенстването
на нормативните актове,
свързани с устройственото
планиране, инвестиционното
проектиране и строителство-
то, на техническите норми и
правилници. КИИП е продъл-
жител на дейността на Иже-
нерно-архитектурната кама-
ра, създадена през 1937 г.
Изминалите 15 години утвър-
диха мястото на камарата и
на проектанта като основен
участник в строителния про-
цес. В дейността ни важно
място заемат отношенията и
взаимодействието между

доказалата се в годините „до-
бра практика“. КИИП счита,
че изпълнението на строежи-
те на инженеринг води до ог-
раничаване на проектите до
възможностите на строителя,
което е в ущърб на общес-
твения интерес.

 - Възползвам се от сре-
щата ни да Ви попитам за
професионалното Ви мне-
ние за причините за инци-
дента с мол „Ларго“.
Смятате ли, че е възможно
сриването на фасадата да
е само заради бурния
вятър, или става дума за
некачествено строителс-
тво?

 - В строителния бранш
съществува понятието „не-
преодолима сила“, определ-
ящо настъпили разрушител-
ни природни въздействия,
които са с малка статисти-
ческа вероятност. В такива
случаи се вижда, че всяко
подценяване, минимални
пропуски и икономии на

строежа водят до сериозни
и тежки отрицателни резул-
тати. Няма да взема отноше-
ние конкретно по аварията
„Ларго“, това е в компетен-
циите на проверяващите ор-
гани. Искам да подчертая
важността на изготвянето, на
авторския надзор и на из-
пълнението на проект за
всяка част от строежа, като
гаранция за безаварийното
ползване на сградите и на
съоръженията. При пред-
приемачеството и в инжене-
ринга, за съжаление, се
правят компромиси и това се
случва. Всяко подценяване
на проблема от обществото
е пагубно.

Възползвам се от възмож-
ността да пожелая на всички
колеги и наши партньори да
бъдат здрави и успешни в
професионалната си реали-
зация при изграждане обли-
ка на съвременна България!

Разговаря
ДИМИТРИНА АСЕНОВА

КИИП и висшите училища, по
чиито учебни програми се
обучават бъдещите инжене-
ри. Моделът „парите следват
студента“ убива качествено-
то образование. Целта след-
ва да бъде „престижни дип-
ломи“ и инженери, а не ко-
личество, като чрез учебни-
те програми и в процеса на
обучението отпаднат тези
студенти,  които не постигат
нужните знания.

- Какви са отношенията
ви с администрацията - об-
щинска и държавна, и има-
те ли проблеми в комуни-
кацията?

 - На национално равнище
КИИП участва и подпомага
съответните комисии към
МС, към отделни министерс-
тва и към Народното събра-
ние. Необходими са проме-
ни за премахване на свръх-
регулацията в строителния
процес. Програмата на КИИП
за промени в строителното
законодателство цели засил-
ване на ролята на проектан-
та като създател на интелек-
туалния продукт и основен

участник в инвестиционния
процес. Подкрепяме намал-
яването на бюрократичната
тежест чрез въвеждане на
електронно одобряване на
проект, електронно издава-
не на РС и други. Необходи-
ми са промени и в правила-
та за работа, и за правомо-
щия на съгласувателните ор-
гани, за да се прекъснат въз-
можностите за забавяне и за
неаргументирана отмяна на
издадени вече съгласувания
и разрешения. Защото вмес-
то да съдейства, често този
процес пречи за реализира-
не и въвеждане в експлоата-
ция на стопански и произ-
водствени мощности. Това
води до реални материални
загуби, както и до загуба на
инвестиционна инициатива и
интерес. На регионално ни-
во членовете ни  участват в
експертните съвети по ус-
тройство на територията. За
съжаление, има случаи в ра-
ботата на общинските ЕСУТ
да се ползват инженери, кои-
то не са оправомощени да
представляват КИИП и дей-

ствията им са нелегитимни.
Регионалните администра-
тивни звена и служби не из-
ползват напълно компетен-
цията на експертите от Регио-
налната колегия и потенциа-
ла на КИИП на национално
равнище.

- Напоследък един от
най-коментираните проб-
леми в гилдията е за инже-
неринга, какво поражда не-
доволството ви?

 - Стана практика изпъл-
нението на обекти по общес-
твени поръчки (за обществе-
ни сгради и съоръжения) да
се възлага и изпълнява чрез
т.нар. инженеринг. На прак-
тика се избира строителят, а
той се заема и със създава-
не на проекта и свързаната
с него технология. Етапите на
предварителни проучвания и
на разглеждане на варианти
за проектно решение често
липсват. Това нарушава ес-
теството на процесите и на
реда на професионална ком-
петенция и отговорност, на

За мен е удоволствие да поздравя
всички работещи в сферата на инвес-
тиционното проектиране по случай
петнадесет години от създаването на
КИИП. Нека вашите успешни проек-
тантски решения и мъдри идеи винаги

Уважаеми инженери,
членове на КИИП,

БИСЕР МИХАЙЛОВ, областен управител на
област с административен център Благоевград

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

намират реализация в нашия живот!
Приемете най-искрени пожелания за здраве, лично

щастие и професионални успехи!

15
работещи в областта на инвестиционното и устройствено
планиране в цялата страна, основана е със Закон за кама-
рите на архитектите и инженерите в инвестиционното проек-
тиране, а дейността й стартира официално с провеждане на
учредително събрание на 27 и 28 септември 2003 г. Годиш-
нината е формалният повод да се срещнем с председателя
на КИИП в Благоевградска област инж. Пламен Радев, с ко-
гото коментираме актуалните проблеми в гилдията и важни
теми от деня.

Съветниците К. Костадинов и д-р Пл. Соколов "разпънаха
на кръст" прокуриста на общинската болница с въпроси

На заседанието на ОбС - Дупница се разбра, че д-р Никулчин получава 1600 лв. заплата, а д-р Недин - 2100 лв.
Прокуристът на общинска-

та болница в Дупница Мария
Иванова беше "разпъната на
кръст" с въпроси на заседание-
то на ОбС - Дупница вчера,
след като отчете 200 000 лв.
изплатени стари задължения и
обяви, че болницата вече се
самоиздържа.

Общинският съветник от
ОДБ-ЕНП Костадин Костади-
нов, който е финансов дирек-
тор на частната болница, с
ирония обяви, че от отчета на
прокуриста М. Иванова ще на-
пише дисертация на тема „Как
се управлява затънала болни-
ца“. Костадинов заяви, че на
база на данните, подадени от
М. Иванова, е изчислил, че
един храноден на всички лежа-
що болни в болницата струва

се хранят диетично. Не можем
да си позволим пържоли все-
ки ден. Храненето е съобразе-
но с диетата на пациентите. Во-
дихме преговори с „Ученичес-
ки столове“ да доставят храна
за пациентите ни, но предла-
ганите цени са три пъти по-ви-
соки от тези, които можем да
си позволим. Търсим алтерна-
тива“.

На въпроса на К. Костади-
нов как лекуват болните с ле-
карства за по 4 лв. на ден за
пациент М. Иванова отговори:
"Благодарение на контактите
ми с фирмите успявам да на-
меря лекарства на цена, мно-
го по-ниска от предлаганата на
пазара. Лечението ни е аде-
кватно“.

Независимият общински съ-

на Дупница ни искат по 1,60 на
кг. Д-р Й. Никулчин получава
месечно около 1600 лв. запла-
та като зам. директор и хирург,
заплатата на доц. Д. Недин е
около 2100 лв. Ще ви кажа, че
има завеждащи отделения,
които получават повече пари от
тях, въпреки че е фирмена тай-
на“, заключи М. Иванова.

Д-р Пл. Соколов я атакува,
че е човек на ГЕРБ в Дупница и
по-скоро на председателя на
ОбС Емил Гущеров, тъй като
била засичана в офиса на ГЕРБ.
„В такъв случай ГЕРБ трябва да
се гордее, че съм техен човек“,
категорична бе М. Иванова.

В крайна сметка отчетът за
финансовото състояние на об-
щинската болница беше приет.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

едва 70 лв.
„Г-жо Иванова, като гледа-

те моята физика, тези 70 лв.
аз сам бих ги изял за един ден.
С какво храните пациентите в
болницата?", попита К. Коста-
динов. Прокуристът заяви: „В
болницата се лекуват хора с
различни заболявания, които

ветник д-р Пламен Соколов по-
пита прокуриста М. Иванова:
„Какви заплати получават ме-
дицинският директор на болни-
цата д-р Йордан Никулчин и ек-
суправителят доц. Д. Недин и
защо бельото на болницата се

пере в Стара Загора, а не в са-
наториума в Сапарева баня
например?".

"В Стара Загора перат бе-
льото за по 1 лв. на кг, като
превозът е за сметка на фир-
мата. На други места в района

Тийнейджър от Склаве, спипан с наркотици, повалил полицай на земята, оставиха го за 24 ч. в ареста
В ареста за 24 часа попадна

А.П. от санданското село Скла-
ве, след като е повалил на зем-
ята по време на изпълнение на
служебния му дълг служител на

РУП - Сандански.
Завчера около 18.30 ч. А.П.

е спрян за проверка в района на
търговски обект "Била" в Сандан-
ски, на ул. „Малашевска“. При

опит да бъде направен обиск на
лицето той бутнал служителя на
МВР. Веднага е задържан и от-
веден в полицейското управле-
ние, където му е издадена запо-

вед за задържане за 24 ча-
са. Младежът е безработен в мо-
мента, живее с баща си в
с. Склаве. Баща му е шивач в
Сандански. Има по-голям брат,

който работи и живее в София.
В родното му село хората го поз-
нават като добър и неагресивен
младеж. "Той е като всички мла-
дежи на неговата възраст - прис-

трастяват се и опитват да пушат
трева, но чак да е пласьор на
наркотици не вярвам", сподели
пред "Струма" Петър Панайотов.

ЛИДИЯ МАНЕВА

К. Костадинов /сн. 1/ и д-р Пл. Соколов /сн. 2/ "разпънаха на
кръст" прокуриста на общинската болница М. Иванова /сн. 3/

123


