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П Р О Т О К О Л 

от проведеното Общо събрание на НПС "МДГЕ" на КИИП на 30.03.2019 г. 

 Годишното общо събрание на НПС "МДГЕ" към КИИП се проведе на 

30.03.2019 г. (събота) от 14:00 часа в зала Конферанс-2 на Парк-хотел “Москва“ – 

град София.  Регистрацията започна в 13:00 часа. В обявения час за начало на 

събранието – 14:00, в залата присъстваха 20 делегати (Приложение № 1). Налице е 

кворум и събранието е легитимно. 

 Събранието беше открито от Председателя на НПС "МДГЕ" на КИИП – инж. 

Георги Франгов, който прочете предварително обявения: 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Избор на председател и протоколчик на събранието.  

2. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на НПС МДГЕ през 

периода 04.2018 г. – 03.2019 г. 

    Докладва: Председател на НПС МДГЕ 

3. Обсъждане и приемане на „Инструкция за минимален обем инженерно-

геоложки проучвания“. 

  Докладва: Председател на РПС МДГЕ София град 

4. Обсъждане на предложенията за промяна на Устава на КИИП. 

   Докладват:  

   Председател на НПС МДГЕ и  

   Председател на Комисията по предложения  

   за изменение на Устава на КИИП – РК София град 

5. Обсъждане и приемане методика за участие на членовете на КИИП в 

обществени поръчки в областта на устройственото планиране и инвести-

ционното проектиране и основни изисквания към заявителите им  

    Докладва: Председател на НПС МДГЕ 

6. Предложение за организиране на Национална конференция на тема: „Опазване 

на подземните води от изтощаване и замърсяване“ 

    Докладва: Председател на НПС МДГЕ 

7. Други. 
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 Други предложения за изменения на дневния ред не постъпиха и той беше 

подложен от инж. Франгов за гласуване. 

Гласували: 20  За: 20  Против: 0  Въздържали се: 0 

Решение: ОС на НПС "МДГЕ" приема единодушно предложения дневен ред. 

 По т.1 от дневния ред инж.Франгов предложи за председател на събранието 

инж. Никола Чушков от РК София-град и за протоколчик инж. Диляна Ангелова от 

РК Варна. Други предложения не постъпиха и тези две номинации бяха подложени на 

гласуване. 

 За председател на събранието: 

Гласували: 20  За: 20  Против: 0  Въздържали се: 0 

Решение: ОС на НПС "МДГЕ" приема единодушно председател на събранието 

да бъде инж. Н.Чушков. 

 За протоколчик на събранието: 

Гласували: 20  За: 20  Против: 0  Въздържали се: 0 

Решение: ОС на НПС "МДГЕ" приема единодушно протоколчик на събранието 

да бъде инж. Д. Ангелова. 

 По т. 2 от дневния ред инж. Чушков даде думата на инж. Георги Франгов - 

Председател на секция "МДГЕ" на КИИП, да представи отчетния доклад за дейността 

на секция "МДГЕ" за периода 04.2018 г. – 03.2019 г.  

 В отчетния доклад обстойно се представи дейността на секцията през изтеклия 

период като се акцентира на следното: 

- Констатира се рязък спад в числеността на членовете на секцията /88 души за 

2018 год./, като намалява постъпването на нови млади кадри; 

- Представяне на дейностите във връзка с включване на част „Инженерно-

геоложко-проучване” към Наредба № 4 за съдържанието и обхвата на 

инвестиционните проекти; 

- Запознаване на присъстващите с решенията, приети на Националната среща на 

членове на секцията в гр. Априлци на 05-06.10.2019 год. включващи: а) Обсъж-
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дане на Инструкция за определяне минималния обхват и съдържание на 

инженерно-геоложките проучвания, която беше приета по принцип от 

присъстващите на срещата, б) определяне на комисия и срокове за редактиране 

и  обсъждане на Инструкцията от всички членове на регионалните секции по 

МДГЕ към КИИП. Взетите решения бяха изпълнени с известно закъснение, но 

преди провеждане на годишното събрание текстът на редактираната 

инструкция бе предоставен в електронен  вид за обсъждане; 

- В Доклада се отчита, че през изминалата година не са проведени 

квалификационни курсове поради липса на проблематика обединяваща 

разностранните интереси на членовете на секцията; 

- Отбелязва се удостояването на колеги с Почетни грамоти по повод 15-

годишнината на Камарата на инженерите. 

- Констатира се, че се запазва тенденцията за поддържане на добри колегиални 

връзки и контакти както вътре в НПС МДГЕ, така и с членове от други секции. 
 

 След представяне на Доклада се пристъпи към неговото обсъждане. Изказаха се 

следните колеги: 

1. Инж. Н. Чушков - изказа мнение  по отношение намаляване броя предимно на 

млади кадри и респективно - увеличаването на кадри в пред пенсионна и 

пенсионна възраст. 

2. Инж. Ан. Лаков изказа мнение по отношение на оправомощаване на специалисти 

с кръстосани специалности. С цел спазване указанията в Закона на Висшето 

образование - не може да се откаже обучението за присъждане на степен 

Магистър, като за тази цел в МГУ се извършва изравнително обучение като 

студентите от други специалности предварително полагат шест изпита, след което 

се пристъпва към обучението по съответната Магистратура. Според инж. Лаков 

лекционният курс в Транспортно училище „Т. Каблешков“ не е достатъчен за 

придобиване на ППП по инженерна геология. 

3. Инж. Н. Нейков изказа мнение по отношение изследването и установяване 

наличието на Радон като предложи да се промени Наредба 9. Също така  отбеляза, 

че липсват кадри със съответната компетентност и подготовка за извършване на 

изискуемия анализ, както и опит да се борави с нужната апаратура. 
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Поради изчерпване на разискванията по Доклада председателят на събранието 

предложи да се гласува приемането му. 

Гласували: 20  За: 20  Против: 0  Въздържали се: 0 

Решение: ОС на НПС "МДГЕ" приема единодушно отчетния доклад за дей-

ността на НПС "МДГЕ" през периода 04.2018 г. – 03.2019 г. 
 

 По т. 3 от Дневния ред се пристъпи към обсъждане съдържанието на 

Инструкцията за определяне на минималния обхват и съдържание на Инженерно-

геоложките проучвания. Изказаха се следните колеги: 

 Инж. Лаков обясни, че спецификата на тази дейност изисква минимум обем от 

инструментални наблюдения и анализи, което се налага от рязкото нарастване на 

темповете на строителство и обвързването с Европейските правила и норми. 

Необходимостта от „Инструкцията”, налага промяна в изискването при търгове и 

обществени поръчки да се прилага критерия за най-ниска цена, като това предполага 

малък обем инструментални дейности и лабораторни анализи, което рязко се отразява 

на качеството и нарушава интересите на инвеститорите. С намаляване обема на 

инженерно-геоложките проучвания, се увеличават разходите за реализиране на 

строителния обект, поради факта, че проектантът по част ”Конструкции” не разполага 

с достатъчни данни и с цел презастраховане се увеличава количеството на бетон и 

желязо, което не винаги е рентабилно, утежнява конструкцията, с което може да се 

наруши целостта на земната основа, а респективно драстично се увеличават 

вложените средства от инвеститора. Инж. Лаков наблегна, че е наложително за 

обекти от по-висока категория да се изисква задание от проектанта по част 

Конструкции, както и че съгласно Еврокод 8 се дава авторско право на решение какъв 

да е обема на инженерно-геоложкото проучване. 

Инж. Г. Франгов отбеляза, че така предложената инструкция отразява 

изискванията на фаза Технически проект, като спецификата на инженеро-геоложкото 

проучване изисква да е поне в две фази: Предпроектно проучване и Технически 

проект. Инж. Г. Франгов подчерта, че след одобряване от членовете на секция МДГЕ 

„Инструкцията” тя ще бъде предложена за утвърждаване като вътрешен документ на 

КИИП, след което ще се направи опит да се преминат процедурите по въвеждането ѝ 

като външен нормативен документ, например МРРБ.  
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Инж. Лаков отбеляза друг специфичен момент, че първоначалната дейност, 

свързана с ИГП е сондиране, като в градски условия е труден  достъпа на сондажната  

техника. Това би могло да се реши чрез въвеждане на първа фаза – становище, а 

цялостното проучване да се проведе след събаряне на старите постройки и 

разчистване на терена. Като друга възможност за увеличаване на обема на 

проучването инж. Лаков изтъкна изричното желание на възложителя, както и да се 

цитира Еврокод 8. 

По време на дискусията се наложи всеобщо мнение, че „Инструкцията” е 

наложително да се приеме максимално бързо, както и утвърждаването й като 

нормативен документ. 

След приключване на дискусията по т. 3 събранието взе единодушно 

следните решения: 
1. Инструкцията да бъде публикувана на сайта на КИИП с цел обсъждане от 

всички заинтересувани в срок от 1 месец (до 06.05.2019 г.). 

2. Всички заинтересувани професионални секции и регионалните колегии да 

бъдат информирани, че е в ход обсъждане на „Инструкцията“. 

3. Предложенията да се изпращат в електронен вид на инж. А. Лаков. 

4. След изтичане на срока за обсъждане определената комисия да отрази 

направените предложения и Инструкцията да бъде качена сайта на КИИП като 

вътрешен нормативен документ. 

По т. 4 от дневния ред Обсъждане на предложенията за изменения на Устава на 

КИИП се изказаха следните колеги: 

Инж. Г. Франгов изказа мнение, че акцентът при обсъждане на измененията на 

Устава на КИИП трябва да бъде по професионални секции, а не по регионални 

колегии. 

Инж. П. Пейчев изказа мнение, че е желателно да има максимално присъствие 

на годишното заседание по секции - да няма ограничение по кворум за разлика  от  

Общото събрание. Приоритет на Камарата да бъде повишаване на професионалното 

развитие, а не изкуствено създадени административно-бюрократични проблеми. 

Инж. Чушков предложи да се промени начина на управление на КИИП като 

състава на Управителния съвет да се намали до 10-15 души. 
 

С това се прекрати дискусията, относно промените в Устава. 
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По т. 5 от дневния ред инж. Франгов представи основните моменти на изгот-

вената от ЦУ на КИИП „Методика за участие на членовете на КИИП в обществени 

поръчки в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и 

основни изисквания към заявителите им. В нея се подчертава, че инженеринга е 

неудачна форма за проектантите и ги поставя в неизгодно положение, тъй като водещ 

не е професионализма, а ниската цена на проектантската услуга. В Методиката 

настоятелно се предлага в обществените поръчки и търгове да се премахнат 

дискриминационните изисквания за изискван минимален оборот, минималната цена 

да не е водещ и определящ фактор, при разработването на тръжната документация да 

участват членове на КИИП. Проектантите да се съобразяват с минималните цени - в 

противен случай да бъдат санкционирани. 

След кратка дискусия Събранието единодушно взе следното решение:  
1. НПС МДГЕ подкрепя предложената „Методика за участие на членовете на 

КИИП в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране и основни изисквания към заявителите им“. 
 

По т. 6 от дневния ред инж. Г. Франгов предложи на Събранието да се 

организира и проведе Национална научно-приложна конференция на тема: „Опазване 

на подземните води от изтощаване и замърсяване“. Основни цели:  

- да се формулират основните проблеми при изготвяве на проекти за водо-

вземане от подземните водни тела;  

 - да се представят резултати от хидрогеоложки проучвания и проекти за 

водовземане; 

 - да се сподели опит от хидрогеоложки мониторинг; 

 - да се направи анализ на източниците на замърсяване на подземните води; 

 - да се направят предложения за изменения на нормативната уредба за под-

земните води. 

За организиране и провеждане на конференцията единодушно беше предложен 

организационен Комитет от НПС МДГЕ в състав: 

  Председател: инж. Нейко Нейков - РК Пловдив, 

  Членове:     инж. Емилия Арнаудова  - РК Пловдив,  

     инж. Пейчо Пейчев  - РК Ямбол 
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  За съорганизатори бяха предложени: 

 инж. Богомил Белчев  – Председател на РК на КИИП – Габрово, 

 инж. Величко Величков  - Изпълнителен директор на БАПВ. 

 Инж. Нейков предложи проблемите, които ще се разискват на Конференцията, 

предварително да се детайлизират поради големият им обем. Да се наблегне на факта, 

че Законовата уредба е остаряла и е необходимо да се актуализира. Тематиката на 

Конференцията да се конкретизира като се степенуват проблемите по важност и при 

необходимост да се дискутират и редактират направените предложения.  

 
По т. 6 от дневния ред Събранието взе единодушно следните решения: 
1. Конференцията да се проведе през м.10.2019 г. в региона на гр. Габрово. 

2. Утвърждава предложените колеги за организационен комитет и им делегира 

правата и отговорностите за провеждане на Конференцията. 

3. Организационният комитет да излезе с конкретни предложения за тематика 

и предварителна програма в срок от два месеца (края на м. май, 2019 г.), 

след което поканата за Конференцията да се разпространи по електронен 

път. 
 

Събранието протече в атмосфера на единомислие и градивност. 
 

Поради изчерпване на дневния ред Събранието беше обявено за закрито. 

  

 

 

 

Гр.София      Протоколчик: (п) 

30.03.2019 г.                                                             (инж.г. Д. Ангелова) 

 

 




