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КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

София 1164, бул. “Христо Смирненски” N1; тел.02-9692073;  

тел/факс: 02-969 20 70; www.kiip.bg; e-mail: kiip@mail.bg 

 

         ПРОЕКТ 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за работата на Управителния съвет на КИИП 

през 2018г.  

 

от инж. Иван Каралеев – Председател на УС 

приет на заседание на УС на КИИП на 29.03.2019 г. 

 

 

Уважаеми делегати на Общото събрание на КИИП, 

Уважаеми колеги, 

 

Приветствам всички делегати, присъстващи на Редовното общо събрание на 

КИИП. Дълбоко вярвам, че всички ще проявим висока отговорност, добронамереност и 

ще изявим най-доброто, на което сме способни, отчитайки високите морални и 

интелектуални качества, които носим в себе си, за да вземем правилните решения. 

Условие за успешната ни работа е колегиалността и взаимното разбиране. Това трябва 

да ни обединява, защото само така ще постигнем просперитета на Камарата и 

утвърждаването й в обществото, а това е пряко свързано с издигане престижа на всеки 

един от нас. Да не забравяме, че ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА, а 

противопоставянето и липсата на колегиалност и взаимно разбиране е гибелно за нашата 

организация. Нека думите, поставени над входа на Народното събрание, са мото на 

днешното ни Общо събрание. 

През изтеклата година отбелязахме 15-тата годишнина на Камарата, което е още 

една стъпка напред към утвърждаване на национална политика за развитие на 

проектното дело в България и защита на обществения интерес в областта на 

инвестиционното проектиране. Това е свързано с налагане на принципите на добрата 

проектантска практика и недопускане на некачествено проектиране. Нашата цел винаги 

е била свързана с издигане ролята на КИИП в обществото, като най-голямата и 

престижна организация от високо квалифицирани инженери-проектанти, предлагащи 

качествени проекти.  

По данни на НСИ от наблюдението на бизнес тенденциите, в строителството най-силно 

се чувства вече застрашителният недостиг на работна сила – 42,3%. Всъщност това е 

обща тенденция за всички отрасли на нашия обществен живот. От друга страна се 
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отбелязва и несигурната икономическа среда – 42,9%. Средната заплата на наетите лица 

в частния сектор “професионални дейности” през 2018г. е достигнала значително над 

21хил. лв. годишно. Интерес представляват и следните статистически данни за преките 

чуждестранни инвестиции, които са в размер над 24 млр. евро, като тези в областта на 

строителството са 626 млн. евро за 2017г. Всичко това определено изважда два основни 

проблема – недостиг на професионални кадри от една страна и значителни инвестиции 

от външни инвеститори в областта на строителството, за които е много трудно да се 

осигури необходимата работна сила у нас. Наблюдава се непрекъснато значително 

увеличаване на броя на професионалистите, напускащи страната ни. На този фон трябва 

да се отбележи следният вече много тревожен факт, че напоследък многократно се 

увеличава броят на издаваните удостоверения от КИИП за работа на наши членове в 

чужбина – предимно страните от Европа. В Република Северна Македония, 

благодарение на съвместната спогодба, сключена преди няколко години, работят около 

сто наши колеги проектанти. Същевременно свързването на тези факти със застаряване 

на населението определя изключителния проблем за демографският срив, пред който 

всички ние се изправяме. В много от срещите с парламентарните групи в НС, на форуми 

и провеждани “кръгли маси”, както и в медиите, винаги поставяме тези проблеми. 

Особено внимание обръщаме на необходимостта от въвеждане на съвременните 

дигитални технологии в процеса на проектирането и цялостното издаване на разрешение 

за строеж по електронен път. Те обаче могат да се решат единствено чрез провеждане на 

ясна и целенасочена политика от страна на държавата и прилагане на ефективни мерки, 

водещи до реални резултати. При това е необходимо определянето на основни 

стратегически цели, чието прилагане трябва да се осъществи своевременно. В 

съответствие с посоченото трябва да се обърне внимание на необходимостта от 

засилване на връзката ни с КАБ и съвместната ни дейност в тази насока, особено предвид 

факта, че сме свързани с един Закон. Особено важно е да се утвърди практиката за 

провеждане на регулярна обмяна на мнения и съвместни мероприятия, “кръгли маси”, 

обсъждания на промени в законодателството и др. Цялата тази дейност, след съгласуване 

между нашите две камари, да се отрази и публично в средствата за масово осведомяване. 

Тук може да се посочи следното – благодарение на активната дейност на Камарата на 

архитектите беше преустановено извършването на СМР в хотел “Маринела” в София в 

нарушение на законодателството. Сега научихме от Председателя на КАБ арх. Борислав 

Игнатов, че в Република Румъния са определили сектор строителство за стратегически 

приоритет в страната им. 

Основните проблеми, които КИИП решаваше през изтеклия период бяха свързани с 

промените в нормативните актове - Наредба № 4 „за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти” и предложения за промени в ЗУТ. В тези обсъждания взеха 

участие всички НПС и ръководители на РК. Възникнаха остри противоречия между 

секции Геодезия и ТСТС, както и между ЕАСТ и ОВКХТТГ. На практика това са 

противоречия, обхванали половината от проектантите в цялата Камара на инженерите. 

За решаване на тези изключително неприемливи тенденции за противопоставяне между 

членовете на НПС, Централното ръководство /ЦР/ организира и проведе няколко срещи 

между ръководствата на тези Национални професионални секции за решаване на 

възникналите проблеми между тях. В две от тези срещи, които се проведоха в ЦУ, като 

медиатор участва проф. Франгов, а в друга, проведена в РК София-град,  медиатор беше 

инж. Кордов. Въпреки усилията на всички, противоречията не затихнаха, а продължават 

да се засилват. Добре би било да се напомни, че вече в две от Балканските Камари 

държавата пое изцяло техните функции – Камарата на Сърбия и тази на Черна Гора. 
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Винаги сме се стремили към последователно провеждане на политика за 

обновяване и актуализиране на нормативната база в КИИП. В тази връзка активно се 

работи по актуализиране на Устава на КИИП, подготвиха се и промени и актуализации 

в Наредба 2 за изискванията за придобиване на ПП и за оправомощаване на лицата, 

упражняващи ТК и се изготвиха ясни указания при подаване на документите за ПП. 

Актуализирани бяха основни раздели от Инструкцията за финансовата организация на 

КИИП. Много съществен момент в работата ни беше свързан с актуализиране на 

Методиката за ценообразуването в КИИП, като същата се публикува в Д.В. и беше 

отпечатана. Това позволява на всеки от нас да защитава своите проектантски хонорари и 

да спазва изискванията на ЗКАИИП, където ясно е посочено, че предоставянето на 

проектантски услуги на цени, по-ниски от себестойността им е дисциплинарно 

нарушение.  

През годината бяха проведени множество срещи с парламентарните групи в НС, 

Комисиите в парламента, с ръководството на МРРБ, с ръководството на ДНСК, с 

ръководството на Дирекцията за ПБЗН и други. Паралелно с това се осъществяваха 

непрекъснати участия в предавания по основните национални телевизии и програмите 

на БНР. Бяха излъчени интервюта в някои от големите всекидневници и се организира и 

проведе първата пресконференция на КИИП в БТА. Тук е необходимо да се посочи, че 

освен ръководителите на Камарата и няколко от активните членове, като инж. Димитър 

Куманов, инж. Методи Андреев, инж. Марин Гергов, инж. Нейко Нейков и няколко 

други проектанти, почти никой не изявяваше желание за участие в медиите, въпреки 

отправяните покани. Основната цел на тези изяви е свързана с активното използване на 

медиите у нас, включително и всички средства за комуникация в КИИП, за предоставяне 

на информация относно проблемите в областта на проектирането и строителството. Тези 

изяви имаха една основна цел - да представят дейността на Камарата на инженерите не 

само в светлината на защита на професионалните ни интереси, но и като организация, 

защитаваща обществения интерес, отчитайки натрупването на все по-остро стоящите 

проблеми в областта на целия сектор - от проектирането през контрола до изпълнението 

на СМР.  

Централното ръководство на КИИП поставя основен акцент върху 

независимостта на отделните участници в инвестиционния процес - проектант, строител, 

строителен контрол по време на целия строителен процес, особено при обществените 

поръчки. Изпълнението на инженеринг поставя в зависимост проектанта, а често и 

контролиращия от неговия възложител (строителя). За да има положителен ефект в 

инвестиционния процес, е необходимо проектантът да проектира в съответствие с 

нормативните изисквания, строителят да изпълнява строежа съгласно одобрения 

инвестиционен проект, а надзорът да контролира изпълнението на строително- 

монтажните работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект. Тези три 

дейности трябва да са абсолютно независими една от друга, както в Конституцията на 

РБългария са независими трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, а не да 

се припокриват, каквато често е сегашната практика. За проблемите в инвестиционния 

процес сега често се акцентира върху виждането, че пропуски има само в 

инвестиционното проектиране, което категорично не е вярно.  

Едновременно с тези дейности през годината се организираха и проведоха и 

множество други мероприятия, касаещи пряко промени в нормативните актове, свързани 

с всички нас не само като проектанти, но и като граждани. Например, опитите за промени 

в Закона за водите и измененията на защитните зони около вододайните източници; 

промени в Закона за адвокатурата, когато общуването с администрацията може да се 
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осъществява само чрез посредник адвокат и много други. ЦР с помощта на 

професионалните секции, юридическият съветник и други участници изключително 

внимателна осъществява оценка на постъпващите материали за промени в 

законодателството, като и до какви последствия те могат да доведат в бъдеще. Важен 

момент в работата на ЦР през изтеклата година бе свързан с утвърждаване на КИИП, 

като организация, заемаща водеща позиция в областта на инвестиционното проектиране 

у нас. В тази връзка продължи вече утвърдената традиция за сключване на рамкови 

договори за сътрудничество. Такива договори се осъществиха с организации и висши 

училища, включително и с Международната инженерна академия. 

 Камарата активно съдейства при изготвяне на становища, отнасящи се до 

различни инженерни казуси и пропуски. Бяха изготвени множество становища от ЦР в 

отговор на постъпващото голямо множество запитвания от институциите в РБългария, 

включително и за конкретни технически решения, включително и най-различни справки 

и постъпващи въпроси от членове на КИИП с богато разнообразие от искания. 

 ЦР винаги се е стремяло да провежда мероприятия, които да са общо достъпни за 

всички членове на КИИП, без да поставя каквито и да е допълнителни изисквания. Така 

се осъществиха множество курсове, обучения и семинари за повишаване на 

квалификацията на инженерите-проектанти. Същевременно винаги сме се старали да 

съдействаме, с помощта на НПС и някои ръководства на РК, за провеждане на 

конференции на секциите, включително и при отпечатване на подходящи издания в 

полза на проектантите. 

Положиха се много усилия и многократно се предлагаше утвърждаването на 

стратегия, определяща основните цели, към които КИИП трябва да се стреми и които да 

постигне. Приемането на тази стратегия би задала основните направления и насоката за 

работа на цялата наша професионална организация. Една организация практически без 

ясна перспектива за развитие е като лодка без весла и кормило. За съжаление приемането 

на стратегия за развитието на Камарата не се осъществи, въпреки сформираната група за 

целта. Едно от изказаните мнения беше, че в ЗКАИИП е била определена стратегията ни. 

 През изтеклата година се положиха изключителни усилия от страна на Камарата 

за засилване на връзките ни с основните държавни институции в РБългария и другите 

професионални организации не само у нас, но и извън страната. Задачата ни беше 

утвърждаване и изява на нашата организация, като основен субект в инвестиционното 

проектиране и устройственото планиране. В тази връзка активно беше участието на наши 

членове при изготвяне на становища в комисиите на НС, МРРБ, МОСВ, МОН, Общинска 

администрация, Висшите училища и други институции и субекти, вкл. и 

професионалните организации на КАБ, САБ, КСБ, БААИК и др. при обсъждания 

свързани с нормативните актове в областта на проектирането и целия строителен бранш. 

Така с помощта на САБ, УАСГ и други сродни организации ние поставихме добро 

начало за представяне на основните приоритети, стоящи пред нас в защита на 

обществения интерес. По време на обсъжданията винаги сме предлагали решения, 

защитаващи регулираната професия на инженера-проектант. Тук трябва да се отбележи, 

че изключително активни и ефективно се включиха НПС, членове и ръководители от РК 

– София, Варна, Бургас и други. 

Ръководството на Камарата отделя необходимото внимание за подобряване на 

административната дейност и попълване на липсващи документи в архива на ЦУ от РК. 

В тази връзка служителите от ЦО получиха от РК материали, които надлежно обработиха 

и попълниха липсите в архива на Централата. 
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 Тук трябва да се посочи изключителното съдействие на адв. Албена Драганова в 

работата на УС, КР, ЦКТК, КНА и другите органи и комисии в КИИП. Същевременно 

тя пряко участва при съставяне и анализ на изготвяните нормативни актове за КИИП. 

При обсъждането и анализът им тя във всички случаи непосредствено и пряко е 

подпомагала дейността на ЦР в това отношение. Също така трябва да се отбележи, че 

намаляха случаите, когато съдът изисква от УС да признае ПП на заведени дела на 

получили отказ за вписване в регистрите на Камарата. ЦР след задълбочено проучване и 

анализ с помоща на адв . Драганова подготви подробни вътрешни правила за работа с 

личните данни в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 и ЗЗЛД, приложими за КИИП. 

Изпратен беше експерт от ЦО на обучение за работа с личните данни и тяхното 

съхранение. 

 Необходимо е да се отбележи и своевременното изготвяне на финансовите 

документи и отчети от СК „Прециз“, с което се осигурява и подпомага работата на цялата 

Камара на инженерите. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КИИП 

През 2018 г., в съответствие с предварително приетия от УС график, бяха проведени 8 

редовни присъствени заседания на УС и едно неприсъствено на 27.04.2018 г. 

Заседанието на 29.06.2018 г. бе проведено в гр. Хасково, а на 12.10.2018 г. - в гр. Русе. 

Присъствието на членовете на УС или техни представители в заседанията е представено 

в таблицата по-долу. 

 

  

Членове на Управителния съвет 

Присъствие –  

брой заседания от 

общо проведени 8 

Председател на УС, Зам.-председател на КИИП, Гл. секретар на 

КИИП, Председател на РК Бургас, Председател на РК Варна, 

Председател на РК В.Търново, Председател на РК Враца 

Председател на РК Габрово, Председател на РК Ловеч, 

Председател на РК Пловдив, Председател на РК Пазарджик, 

Председател на РК Перник, Председател на РК Плевен, 

Председател на РК Разград, Председател на РК Русе, Председател 

на РК Силистра, Председател на РК Смолян, Председател на РК 

София-град, Председател на РК Ст. Загора, Председател на РК 

Шумен, Председател на РК Ямбол, Председател на НПС ГПГ, 

Председател на НПС ТЕХ, Председател на НПС ОВКХТТГ, 

Председател на НПС МДГЕ,  Председател на НПС ТСТС, 

Председател на КС. 

8 

Председател на РК Благоевград, Председател на РК Добрич, 

Председател на РК Монтана, Председател на РК Търговище, 
7 
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Председател на РК Кърджали, Председател на РК София-обл., 

Председател на РК Хасково, 

Председател на НПС КСС, Председател на НПС ЕАСТ,  

Председател на НПС ВС, Председател на РК Сливен 
6 

Председател на РК Кюстендил 
5 

Председател на РК Видин 
4 

Председател на КДП 
1 

 

От таблицата е видно, че преобладаващата част от членове на УС участват редовно в 

заседанията. 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ КИИП 

Комисия по регистрите към КИИП (КР) 

Комисия по регистрите е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-076/30.05.2016 г., 

допълнена със Заповед №КИИП-ЦУ-088/16.06.2016г. на Председателя на УС на КИИП 

е определен новият състав на КР, който е следният: 

 

Председател:            инж. Антони Чипев     – Главен секретар на КИИП  

Секретар:                  инж. Маргарита Станоева       – експерт „Регистри“ в ЦО на КИИП. 

Членове:                инж. Балчо Балчев     – секция ВС 

                                   инж. Зорница Петрова    – секция ВС 

инж. Николай Главинчев    – секция ГПГ 

инж. Иван Деянов     – секция ГПГ 

инж. Мария Попова     – секция ЕАСТ 

инж. Любомир Грънчаров     – секция ЕАСТ 

    инж. Пламен Попов       – секция КСС 

        инж. Йордан Милев     – секция КСС 

инж. Марин Гергов      – секция КСС 

   инж. Евгения Кърджиева    – секция КСС 

инж. Веселин Миланов     – секция КСС 

инж. Георги Франгов              – секция МДГЕ 

инж. Нейко Нейков      – секция МДГЕ 

инж. Никола Чушков               – секция МДГЕ 

   инж. Грета Йорданова     – секция ОВКХТТГ 

   инж. Михаил Толев      – секция ОВКХТТГ 

   инж. Райна Кожухарова     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Илка Симиджиева     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Надежда Парлъкова     – секция ТСТС 

инж. Асен Попадийски      – секция ТСТС 

 

            Със Заповед №КИИП-ЦУ-042/22.03.2017г. на Председателя на УС на КИИП е 

направена промяна в състава на КР, като е допълнена с нов член инж. Янка Петкова – 

секция ЕАСТ. Със Заповед №КИИП-ЦУ-054/13.04.2017г. на Председателя на УС на 
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КИИП е направена промяна в състава на КР, като е заменен инж. Пламен Попов – секция 

КСС от инж. Радостина Богданова – секция КСС. Със Заповед №КИИП-ЦУ-

054/13.04.2018г. на Председателя на УС на КИИП е направена промяна в състава на КР, 

като е допълнена с нов член инж. Красимир Георгиев – секция ТСТС. С оглед излизане 

по майчинство на инж. Евгения Кърджиева, секция КСС със Заповед  № КИИП-ЦУ-

028/21.06.2018г. на Председателя на УС на КИИП е направена промяна в състава на КР, 

като е допълнена с нов член инж. Зорница Тодорова, секция КСС. Със Заповед №КИИП-

ЦУ-039/01.10.2018г. на Председателя на УС на КИИП поради отсъствие на част от 

членовете съставът на КР е допълнен ,за едно заседание, с нови членове инж. Фантина 

Рангелова и инж. Светлана Николчева, секция КСС. 

 

 Състав на Комисията по регистрите след направените промени : 

Председател:        инж. Антони Чипев     – Главен секретар на КИИП 

Секретар:                   инж. Маргарита Станоева       – експерт „Регистри“ в ЦО на КИИП. 

Членове:     инж. Балчо Балчев     – секция ВС 

                                   инж. Зорница Петрова    – секция ВС 

инж. Николай Главинчев    – секция ГПГ 

инж. Иван Деянов     – секция ГПГ 

инж. Мария Попова     – секция ЕАСТ 

инж. Любомир Грънчаров     – секция ЕАСТ 

инж. Янка Петкова                   – секция ЕАСТ 

        инж. Марин Гергов       – секция КСС  

инж. Радостина Богданова       – секция КСС 

инж. Веселин Миланов      – секция КСС 

инж. Евгения Кърджиева     – секция КСС 

инж. Зорница Тодорова     – секция КСС 

инж. Фантина Рангелова     – секция КСС 

инж. Светлана Николчева        – секция КСС 

инж. Георги Франгов                – секция МДГЕ 

инж. Нейко Нейков      – секция МДГЕ 

инж. Никола Чушков                – секция МДГЕ 

   инж. Михаил Толев      – секция ОВКХТТГ 

инж. Грета Йорданова     – секция ОВКХТТГ 

   инж. Райна Кожухарова     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Илка Симиджиева     – секция ТЕХНОЛОГИИ 

   инж. Надежда Парлъкова     – секция ТСТС 

инж. Асен Попадийски      – секция ТСТС 

инж. Красимир Георгиев     – секция ТСТС 

 

 В състава на Комисия по регистрите (КР) са включени по двама представители от 

професионални секции (ПС): „ВС”, ”ГПГ”, ”ОВКХТТГ”, ”ТЕХ” и „ТСТС”. Изключение 

правят секция „МДГЕ” и секция „ЕАСТ” – по трима души,  и секция „КСС” - четирима. 

 Работата на комисията се основава на действащите нормативни документи : Закон 

за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране(ЗКАИИП), 

Наредба за  държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист” от 

2006г., както и приетите с постановление № 318  от 24 ноември 2016 г. Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия 
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„Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране“,  ЗУТ,  ЗВО,  Наредба за условията и реда за поддържане на списъка на 

регулираните професии в РБ,  Устава на КИИП,  Наредба   №3 за регистрационната 

дейност в КИИП и Наредба №2 за проектантската правоспособност (ПП) на инженерите 

- раздел I. 

 Редовните заседания на КР се провеждат 9 дни преди заседанията на 

Управителния съвет на КИИП, съгласно предварително приет от УС на КИИП годишен 

график. През м. Август и м. Декември, КР не са провеждани заседания, за м. Септември 

и Октомври е проведено едно общо заседание на КР. Общата продължителност на 

заседанията е 36 часа, с присъствен лист на членовете на Комисията както следва : 

 

 

Име, Фамилия Общ брой 

заседания 

инж. Антони Чипев 9 

инж. Балчо Балчев 9 

инж. Зорница Петрова 8 

инж. Николай Главинчев 9 

инж. Иван Деянов 8 

инж. Мария Попова 8 

инж. Любомир Грънчаров 8 

инж. Янка Петкова  9 

инж. Марин Гергов   8 

инж. Радостина Богданова  9 

инж. Евгения Кърджиева 4 

инж. Веселин Миланов 7 

инж. Георги Франгов 9 

инж. Нейко Нейков 6 

инж. Никола Чушков 8 

инж. Грета Йорданова 8 

инж. Михаил Толев 8 

инж. Райна Кожухарова 5 

инж. Илка Симиджиева 8 

инж. Надежда Парлъкова 5 

инж. Асен Попадийски 8 

инж. Красимир Георгиев 3 

инж. Зорница Тодорова 1 

инж. Фантина Рангелова 1 

инж. Светлана Николчева 1 

  

  

През 2018 г. са разгледани общо 882 броя заявления на български граждани за вписване 

в регистрите на КИИП за проектантска правоспособност. В това число :  

 362 броя за Пълна проектантска правоспособност (ППП),  

 520 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП). 
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 Като резултат от всяко заседание на КР е изготвян протокол. Протоколите са 

внасяни като предложения до УС на КИИП, за вземане на решение за присъждане на ПП 

или за отказ.  

 

 С решения на УС, в регистрите на КИИП са вписани 800 души: 
 

 305  души, инженер –  проектанти в инвестиционното проектиране с ППП; 

 495 души, инженер – проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП,  в това 

число 144 души ОПП-Без членство. 

 Поради несъответствие между приложените към заявлението документи и 

изискванията на чл. 7 и чл. 12, ал. 2 от ЗКАИИП, Наредба за  държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 

„бакалавър”, „магистър” и „специалист”, ЗУТ, ЗВО, Наредба за условията и реда за 

поддържане на списъка на регулираните професии в РБ, както и изискванията, 

предвидени в Устава на КИИП и Наредба № 2 за проектантската правоспособност, е 

отказано вписване в регистрите на 82 души. На всеки един от тях е изпратен мотивиран 

писмен отказ или писмо за допълване на документите с копие до ръководството на 

регионалната колегия, през която кандидатът си е подал документи за вписване в 

регистрите на КИИП. 

През 2018 г. в регистрите на КИИП беше  включен 1/един/ чужд гражданин, за 

конкретен обект. Нараства броя на  кандидати за  ОПП с българско гражданство, 

завършили в чужбина, които са включени в регистъра на  КИИП.  

 

 

рег. № Име Държава ПП Секция Обект 

00030EU инж  Марина Коцани Гърция ППП ЕАСТ 
За обект:“Вътрешна реформация на 

"София Хотел Балкан" 

 

 През 2018г. бяха разгледани 9 заявления за вписване в регистъра на 

проектантските бюра. Всичките те отговарят на изискванията на Наредба 2 и Инструкция 

№ 5 за регистрация на проектантски бюра в КИИП и бяха вписани в регистрите на КИИП. 

По този начин общият брой на регистрираните проектантски бюра в КИИП до края на 

2018 година е  412 броя. 

 През 2018 г. в Комисия по регистрите са одобрени общо 4 заявления за ППП по 

интердисциплинарна част Пожарна безопасност /ПБ/, раздел „Техническа записка и 

графични материали”. В съответствие с решение на УС Протокол 133/25.11.2016г. през 

2018г. не са приемани и разглеждани заявления на нови кандидати за получаване на  

ОПП по интердисциплинарна част „Пожарна безопасност“, раздел „Техническа записка 

и графични материали”. 

 Постъпилите в КР чрез Регионалните колеги  заявления за отписване от 

регистрите на КИИП от проектанти, желаещи да прекратят членството си в Камарата са 

отписани от регистрите. 

 Комисията по регистрите, по време на заседанията си взема решения в помощ на 

работата на Управителния съвет на Камарата и в съответствие с приетите на ОС на 

КИИП решения. 
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 През м. Декември 2018 г. бяха отпечатани и подписани всички удостоверения за 

проектантска правоспособност за 2019 г. на всички проектанти, вписани в регистрите на 

КИИП с ОПП, ППП и ТК. Удостоверенията бяха изпратени до 20.12.2018г. 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 2018 г. бяха  подготвени и приети от УС две процедури,  „Процедура по 

спиране на членски права и отписване на проектанти от регистрите на КИИП” и 

„Процедура по възстановяване на членски права на инженери, отписани от регистрите 

на КИИП”.  

Необходимо е да се отбележи, че огромният обем от работата на КР в Централния 

офис включващ, обработка на постъпилите от РК и на място заявления за ПП, 

въвеждането и актуализирането на информацията  в електронната база,  както и 

подготовка на работата на КР в ЦО и последваща обработка на данните с предложения 

към УС, се извършва от инж. Маргарита Станоева и инж. Бинка Михайлова. Всяко 

заседание на КР завършва с протокол, подготвен от секретаря на КР инж. М. Станоева. 

Всички предложения до УС се съгласуват с юридическия консултант на КИИП преди 

всеки УС. Протоколът с решенията от УС беше подготвян от маг. Моника Златинова. 

След всеки УС, съобразно взетите решения се подготвят и изпращат персонални писма 

до кандидатите, получили отказ или е необходимо допълване на информацията в 

приложените документи.  Копия от писмата се изпращат и до съответните Регионални 

колегии. 

На получилите ПП своевременно бяха поръчвани персонални печати и 

генерирани съответните удостоверения за проектантска правоспособност.  Готовите 

документи се подготвят и изпращат по куриер до  РК, а от РК София град и София област 

се предават на техен представител от експертите на КР в ЦО. 

 Въпреки някои ненавременно постъпващи заявления в ЦО, както и неправилно 

или непълно комплектувани документи, благодарение на високия професионализъм, 

организираност и желание за изпълнение на задачите, експертите към КР  успяха да 

осъществят дейността си в срок и в съответствие с изискванията на нормативната уредба. 
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Статистически данни 
 

Табл.1: Справка за Вписани проектанти в КИИП  

 

Вписани проектанти в КИИП по правоспособности 

Година 
ОБЩ БРОЙ 

ПП 

Брой 

ППП 

Брой 

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 

2014 13348 10419 2929 

2015 13979 10785 3194 

2016 14646 11158 3488 

2017 14567  11167 2962 

2018 13528 10217 2474 

 

 

Графика 1 към Табл.1 

 

От представената графика се наблюдава, че през последните години има тенденция за 

намаляване броя на проектантите и на проектантските правоспособности. 
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Табл.2: Справка на ПП, вписани в регистрите на КИИП  през 2018 г. по месеци  

2018 Вписани 

ППП 

Вписани 

ОПП 

Януари 34 123 

Февруари 21 98 

Март 53 60 

Април 47 42 

Май 35 34 

Юни 26 41 

Юли 23 39 

Септември 34 44 

Ноември 32 14 

Общо 305 495 

 Както е видно от табл.2, в началото на годината желаещите да получат ОПП са 

значително повече от проектантите, подали заявление за ППП, докато към края на 

годината тенденцията се обръща. Както всяка година и през 2018 година, Комисията 

разглежда най-голям брой заявления за проектантска правоспособност през първите 

месеци от годината. Това е обяснимо с факта, че размера на годишния членски внос е 

константен независимо по кое време на годината се кандидатства за проектантска 

правоспособност. 

 

Табл.3: Сравнителна таблица на вписаните в регистрите проектанти за 2016г,  

2017г. и 2018г. по правоспособности: 

 

2016/2018 

Вписани 

ППП 

2018 

Вписани 

ОПП 

2018 

Вписани 

ППП 

2017 

Вписани 

ОПП 

2017 

Вписани 

ППП 

2016 

Вписани 

ОПП 

2016 

Януари 34 123 21 85 75 166 

Февруари 21 98 57 111 74 127 

Март 53 60 49 80 0 0 

Април 47 42 45 51 78 129 

Май 35 34 29 37 45 68 

Юни 26 41 27 61 35 65 

Юли 23 39 27 47 34 58 

Септември 34 44 33 22 28 45 

Октомври 0 0 36 17 27 27 

Ноември 32 14 26 16 27 3 

Общо 305 495 350 527 423 688 

 

В сравнителната таблица на броят на вписаните в КИИП проектанти в периода 

между 2016  и 2018 година може да се отбележи, значителен спад в подадените и 

разгледани заявления за проектантска правоспособност в сравнение със същите месеци 

2016 г.  
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В следващите таблици и графиката към тях, се вижда съотношението между 

получилите ПП през 2018 година /табл.4 /и в периода 2016г., 2017г. и 2018г. /табл.5/ по 

секции: 

Табл.4: Сравнителна таблица на проектантите получили ПП през 2018г. по секции 

 
Справка за проектантите към КИИП  получили ПП през 2018година вкл. без членство  

 ПП ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГЕ ОВКХТТГ ТЕХ ТСТС ПБ 

2018 

ППП 37 61 46 83 7 12 17 33 4 

ОПП 48 75 96 157 17 38 35 44 5 

 

Табл.5: Сравнителна таблица на проектантите получили проектантска 

правоспособност през 2016г. , 2017г. и 2018г. по секции 

2016/2018 ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГE ОВКХТТГ ТЕХ ТСТС 

ППП - 2016 76 60 71 101 17 18 27 47 

ОПП - 2016 156 97 108 208 32 40 45 66 

ППП - 2017 41 65 47 92 10 27 19 37 

ОПП - 2017 59 77 86 145 14 32 35 55 

ППП - 2018 37 61 46 83 7 12 17 33 

ОПП - 2018 48 75 96 157 17 38 35 44  

 

През 2018 г. най-много проектанти са получили проектантска правоспособност в 

национално професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения”. Това 

затвърждава факта, че най-многобройната национално професионална секция в КИИП е 

НПС КСС. 
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От сравнението се потвърждава факта, че през 2018г. е намалял броят на 

проектантите получили ПП в сравнение с 2017г. и 2016г. 

В Таблица 6 и графиката към нея е направено разпределение на проектантите с 

ППП по възраст.  Може да бъде направен изводът, че броят на проектантите на възраст 

над 60г. е 43% от общия брой проектанти с ППП. Като най-висок е процентът на 

проектанти във възрастовия диапазон 60-70г. – 25%. 

 

 

 

В следващата графика  е посочено процентно разпределение на проектантите в 

КИИП по правоспособности за 2018 г.  

 

Като общо заключение от направените по-горе анализи в цифри, прави 

впечатление намаление на отказите за правоспособност, гласувани в УС, спрямо 

миналите години. 
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 Годишният график за провеждане на заседанията на Комисиите към КИИП е 

утвърден от УС на КИИП. През 2018 година, документите за всяко заседание на 

Комисията, са изпращани също по определен график, одобрен от УС на КИИП.  

Основни проблеми в дейността на  Комисията по регистрите през 

2018г.: 

1. Продължава да стои проблема с неспазването, от страна на кандидатите за ПП, на 

изискванията на нормативните документи, имащи отношение към ПП. 

2. Все още съществуват случаите на подаване на непълни комплекти документи, 

идващи от Регионалните колегии (РК) към Централен офис (ЦО) или с лошо качество на 

копията. Непълни документи или с лошо качество не трябва да се изпращат от РК към 

ЦО, респективно КР. 

3. Все още има становищата на комисиите по регистри в  РК, които са в 

противоречие с мнението на КР в ЦО. Това от своя страна усложнява вземането на 

решения от УС и забавя работата на УС. 

4. Остава все още проблема с различията в  дипломите за висше образование, които 

се издават от висшите училища. Много университети изписват специализация или 

магистърска програма, по която се е обучавал кандидата за ПП, различна от 

наименованието на специалността, която фигурира в дипломите им. Званието „инженер” 

постепенно отпада от речника на ВУ. Това затруднява Комисията и забавя издаването на 

удостоверения за проектантска правоспособност и понякога се стига до съда. С 

влизането в сила на приетите с постановление № 318  от 24 ноември 2016 г. Наредби за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната 

професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, се очаква решаването на 

проблема. Това ще стане след излизане на първия випуск, чието обучение е съобразено 

с наредбите. 

5. Не са малко случаите, в които специалностите по диплома, несъответстват на 

инженерните части в инвестиционното проектиране.   

6. Отново трябва да се отбележи необходимостта от актуализация на базата данни, 

с която работи  КР.  Необходимо е да се направи  съвместяване на базите данни на 

отделните регионални колегии,  с възможност за своевременна актуализация на данните. 

Това не само ще облекчи работата по поддържане на регистъра, но ще дава възможност 

за по-голяма прецизност при извличане на различна информация от регистъра и ще 

доведе до по-навременното му регулярно актуализиране. 

Основни мерки, които ръководството предприе,  с цел 

подобряване дейността на КР през 2018 година : 

 Като продължение на мерките за подобряване работата на КР, след изпратените 

до РК, през Декември 2016 година, „Изисквания” за окомплектоване на документите на 

кандидатите за ПП, за внасяне към  Комисията по регистрите, на сайта на КИИП – ЦО 

през 2018, бяха публикувани Указания за подаване на документи за ПП, които от своя 

страна да подпомагат кандидатите за ПП при подготвяне на документите си. 

 През 2018г.  бяха подготвени две процедури,  „Процедура по спиране на членски 

права и отписване на проектанти от регистрите на КИИП” и „Процедура по 

възстановяване на членски права на инженери, отписани от регистрите на КИИП”. Тези 
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процедури бяха приети от  Управителния съвет (УС) на 30.11.2018 г. Процедурите са  

съгласувани с юридическият  консултант на КИИП и са качени на сайта на КИИП-ЦУ. 

 По посочените проблеми в т.4 (по-горе) относно разликите в наименованията на 

магистърската програма, по която се е обучавал кандидата за ПП и специалността му, 

Централното ръководство на КИИП проведе срещи с представители на Министерство на 

образованието и науката (МОН), дирекция "Висше образование". На тези срещи 

представителите на МОН бяха сезирани за противоречието. В следствие на проведените 

разговори, в началото на месец Януари тази година, МОН изпрати циркулярно писмо до 

25 висши училища (ВУ), с които ги приканват да предприемат действия за привеждане 

на учебните планове и програми по съответните специалности,  водещи до упражняване 

на регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране”, в съответствие с 

нормативните изисквания. 

Централна комисия за оправомощаване на лицата, упражняващи 

Технически контрол по част „Конструктивна” 

на инвестиционните проекти (ЦКТК) 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-075/30.05.2016 г. и е в състав: 

Председател:        инж. Константин Проданов  – секция КСС 

Зам.-председател: инж. Светлана Николчева   – секция КСС 

Секретар:              инж. Маринела Цветкова  – експерт в КИИП 

Членове:        инж. Валентина Дикова – секция КСС 

  инж. Емил Крумов   – секция КСС 

инж. Иван Гешанов  – секция КСС 

инж. Иван Терзиев  – секция КСС 

инж. Иванка Пейковска – секция КСС 

инж. Стела Кирова  – секция КСС 

инж. Филип Бучков  – секция КСС 

инж. Константин Жипонов – секция ТСТС 

  инж. Стойно Венков  – секция ВС 

 

Общо през 2018 година са проведени 6 заседания. Разгледани са 263 броя заявления на 

кандидати за ТК. От тях 2 бр., което представлява 0,76%, са отказите. 

Основни мотиви за отказите са, че кандидатите не отговарят на изискванията, посочени 

във Временната инструкция.  

През 2018 г. Комисията прие и предложи за утвърждаване от УС на КИИП на  

30.11.2018г. Раздел ІІ „Оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на 

конструктивната част на инвестиционните проекти“ от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. 
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В таблицата по-долу са отразени присъствията на заседанията на членовете  на 

Комисията.  

     

Име, фамилия 
Брой 

заседания 

инж. Константин Проданов    6 

инж. Светлана Николчева 5 

инж. Валентина Дикова  6 

инж. Емил Крумов  5 

инж. Иван Гешанов 1 

инж. Иван Терзиев 5 

инж. Иванка Пейковска  6 

инж. Стела Кирова 3 

инж. Филип Бучков 5 

инж. Константин Жипонов 6 

инж. Стойно Венков  4 

 

                                                     Справка за 

Новоприети технически контроли по години и по специалности 

 

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 
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2011 14 2 3 19 

2012 26 0 2 28 

2013 25 0 4 29 

2014 38 0 2 40 

2015 15 1 2 18 

2016 20 2 0 22 

2017 25 0 4 29 

2018 20 1 5 26 
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Справка за  

Действащи ТК към 31.12.2018 година по специалности 
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Справка за броя на техническите контроли към 31.12.2018 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 19 41 47 4 17 11 10 10 7 11 9 4 74 10 10 16 5 28 19 8 10 10 34 428 5 17 9 12 
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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-ЦУ-077/30.05.2016 г. на Председателя на 

УС на КИИП в състав: 

Председател:    инж. Антони Чипев  – Гл. секретар на КИИП 

Секретар:     инж. Маринела Цветкова  – експерт в ЦО на КИИП 

Членове:        инж. Балчо Балчев  – секция ВС 

                   инж. Ангел Марков  – секция ВС  

         инж. Николай Главинчев  – секция ГПГ 

                                 инж. Мария Попова  – секция ЕАСТ 

         инж. Светослав Дренски  – секция ЕАСТ 

инж. Георги Франгов  – секция МДГ    

инж. Никола Чушков  – секция МДГ 

        инж. Стефко Драгов – секция КСС  

                             инж. Димитър Куманов  – секция КСС 

        инж. Огнян Огнянов   – секция ОВКХТ 

       инж. Михаил Толев  – секция ОВКХТ 

                              инж. Илка Симиджиева  – секция ТЕХ     

      инж. Евдокия Стоянова  – секция ТЕХ 

        инж. Надежда Парлъкова – секция ТСТС 

През 2018 г. Комисията е провела едно неприсъствено заседание на 24.04.2018 г., на 

което се приеха следните решения: 

1. Приема се Приложение 8 - Себестойност на проектантските услуги по част 

Електрическа, КИП  и Автоматика и Съобщителна техника. 

2. Решението на Комисията да се внесе за утвърждаване от УС при неприсъственото 

гласуване на 27.04.2018 г. 

Гласуваните промени са публикувани в  Държавен вестник бр. 46/2018 г. 

Методиката, с включени всички направени промени до момента, беше издадена през 

2018 г. в тираж от 1030 бр. с изключителното съдействие на РК София-град. 

 

Експертна комисия по признаване на професионалните 

квалификации 

Органът по признаване на професионалните квалификации на инженерите в 

инвестиционното проектиране е Председателят на КИИП. Той създава експертна 

комисия като помощен орган, която работи по правила, утвърдени от него, съгласно 

Закона за признаване на професионални квалификации. 

Комисията създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-079/30.05.2016 г.. на Председателя на 

УС на КИИП е в състав: 
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Председател: инж. Иван Каралеев     –  Председател на УС на КИИП 

Секретар:  инж. Маринела Цветкова    –  експерт в ЦО на КИИП 

Членове:  инж. Светлана Николчева       –  Зам. председател на КИИП 

   инж. Антони Чипев        –  Гл. секретар на КИИП 

   инж. Пламен Попов       – секция КСС 

   инж. Надежда Парлъкова      – секция ТСТС 

   инж. Балчо Балчев      – секция ВС 

   инж. Николай Главинчев        – секция ГПГ 

   инж. Георги Франгов      – секция МДГЕ 

   инж. Мария Попова       – секция ЕАСТ 

   инж. Михаил Толев                  – секция ОВКХТТГ 

   инж. Райна Кожухарова           – секция ТЕХ 

В последствие, със Заповед № КИИП-ЦУ-054/13.04.2017 г. на Председателя на УС на 

КИИП на мястото на инж. Пламен Попов в състава на Комисията беше включен инж. 

Емил Крумов. 

През 2018 г., са проведени 2 заседания  на 22.05.2018 г. и 04.10.2018 г. 

Разгледани са документите на 2 кандидати – от Гърция и Украйна и им е призната 

професионална квалификация.  

Комисия по нормативните актове (КНА) на КИИП 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-074/30.05.2016 г. на Председателя на 

УС на КИИП и е в състав: 

Председател: инж. Иван Каралеев  - Председател на УС на КИИП 

Членове:  инж. Светлана Николчева - Зам.- председател на КИИП 

   инж. Антони Чипев  - Гл. секретар на КИИП 

      инж. Ивайло Банов  - Председател на КС на КИИП 

   инж. Георги Кордов  - Председател на РК София-град 

   инж. Душко Опърлаков - Председател на РК Бургас 

   инж. Стефко Драгов    - Председател на РК Стара Загора 

   инж. Богомил Белчев  - Председател на РК Габрово 

   инж. Райна Кожухарова       - Председател на НПС ТЕХ 

   инж. Мария Попова              - Председател на НПС ЕАСТ 

   инж. Балчо Балчев                - Председател на НПС ВС  

   инж. Румен Иванов               - РК Варна 

   инж. Огнян Огнянов             - РК Кюстендил 

   инж. Надежда Парлъкова     - Председател на НПС ТСТС 

   инж. Гергана Кривошапкова - РК Пловдив 

    инж. Николай Главинчев      - Председател на НПС ГПГ 

   инж. Георги Франгов            - Председател на НПС МДГЕ 

   инж. Нина Киркова-Хаджо  - РК Плевен 

 

Секретар на Комисията през 2018г. е маг. Светлана Божашка – експерт в ЦО на 

КИИП. 

 През 2018 г. м. май-юни комисията е провела неприсъствено обсъждане на 

„Правилник за работа на УС“ и „Правила за неприсъствено гласуване в КИИП“. 

За  онлайн обсъждане от  КНА бяха  предоставени още: 

- „Правилник за работата на ЕТС на КИИП“ 
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- Обобщените от РК София-град  предложения за промени в ЗУТ -   

http://www.kiip.bg/publikacia/ZUT-2274 

- „Списък с правила и норми към 06.11.2018“, свързан с актуализация на 

нормативната уредба. 

 

Комисия по активите (КА) на КИИП 
 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП--078/30.05.2016г. на Председателя 

на УС на КИИП, допълнена със Заповед № КИИП-ЦУ-121/27.09.2017г, в състав: 

 

Председател :  инж. Иван Каралеев             - Председател на УС на КИИП 

Членове:          инж. Светослав Дренски      - Зам.-председател на РК София-град 

             инж. Емил Бойчев              - Председател на РК Пловдив 

                         инж. Душко Опърлаков        - Председател на РК Бургас 

                         инж. Румен Иванов               - Зам.-Председател на РК Варна  

                         инж. Калин Рангелов            - Председател на РК Перник  

                         инж. Любен Бостанджиев    - Председател на РК Кърджали     

 

 Секретар на Комисията през 2018г. е маг. Светлана Божашка – експерт в ЦО на 

КИИП.  

 

 През м. юни 2018 г. за неприсъствено  обсъждане от КА е предоставена 

„Инструкция за финансовата дейност на КИИП“ 

 През м. юли 2018г.  чрез онлайн гласуване е предложена и гласувана нова точка в 

„Забележки“ към приетата „Таблица за максималния размер на основните месечни 

трудови възнаграждения в КИИП“. 

 

ВРЕМЕННИ КОМИСИИ, РАБОТНИ ГРУПИ И ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ КЪМ 

КИИП 

ОТЧЕТ за 2018 г.  

 

Работна група към КИИП за изготвяне предложения за изменение 

и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти 

 
През 2018 г. продължи работата по изготвяне на предложения от страна на КИИП за 

промяна на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

На 23.01.2018 г. се проведе работна среща, в която участваха инж. Иван Каралеев-

Председател на УС на КИИП, инж. Антони Чипев - Гл. секретар на КИИП и 

председателите на НПС. На срещата се обсъдиха предложение за изменение и 

допълнение на Наредба 4 и таблицата на Приложение 1. 

С решение на УС от 26.01.2018 г. се прие на 29.01.2018 г. да се проведе среща между 

председателите на национални професионални секции ТСТС и ГПГ с по двама 

представители от секция и ръководителите на двете катедри от УАСГ. Целта на срещата 

беше да се уточнят някои неизяснени моменти между двете секции относно текстовете 

на Наредбата. 

http://www.kiip.bg/publikacia/ZUT-2274
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С писмо  изх. № КИИП-ЦУ-077/09.02.2018 г. в МРРБ са изпратени мотивирани 

предложения за изменение и допълнение на Наредба № 4. 

След повторното публикуване на електронната страница на МРРБ на Проекта за 

изменение и допълнение на Наредба № 4 за обществено обсъждане, с писмо изх. № 

КИИП-ЦУ-2018/06.07.2018 г. Камарата отново изрази своето мнение по Наредбата. 

В отговор но писмо вх. № КИИП-ЦУ-561/08.08.2018 г. на г-н Валентин Йовев – Зам.-

министър на регионалното развитие и благоустройството за изразяване на 

консолидирано становище в рамките на компетентността на КИИП, на 14.11.2018 г. се 

проведе заседание на председателите на НПС съвместно с Централното ръководство на 

КИИП. 

С писмо изх. № КИИП-ЦУ-02/07.01.2019 г. Камарата изпрати до МРРБ заключително 

становище по промените на Наредба № 4. 

 

Технически експертен съвет  

по писмо от „ПБ-Чавдар Панев 2005“ ЕООД за конструктивно 

становище за обект: „Централна логистична база на Кауфланд-

Стряма- разширение-халета за нехранителни стоки и амбалаж, етап1“  

 

Към НПС„КСС“ към КИИП със Заповед № КИИП-ЦУ-001/15.01.2018 г. на 

Председателя на УС на КИИП е сформиран Технически Експертен Съвет (ТЕС) в състав: 

Председател : инж. Васил Кърджиев ,проф. д-р  

Членове:   инж. Здравко Бонев , проф. д-р 

   инж. Димитър Куманов  

                         инж. Емил Крумов – председател на НПС „КСС“ 

 

ТЕС е провел заседание на 24.01.2018 г. и е изготвено становище. 

Казусът е разгледан и на заседанието на УС на 23.02.2018 г.  

Технически експертен съвет  

по писмо от „ПБ-Чавдар Панев 2005“ ЕООД за конструктивно 

становище за обект: „Централна логистична база на Кауфланд-

Стряма- разширение-халета за нехранителни стоки и амбалаж, етап 

1“ и решение на УС от 23.02.2018 г.  

Към НПС„КСС“ към КИИП със Заповед № КИИП-ЦУ-012/15.03.2018 г. на 

Председателя на УС на КИИП е сформиран открит Технически Експертен Съвет . В  

състава на ТЕС са включени експерти, предложени  и приети от Националното 

ръководство на НПС „КСС“ ( писмо вх. № КИИП-ЦУ-232/15.03.2018 г.) 

Председател : инж. Светлана Николчева    - Зам.-председател на КИИП 

Членове:   инж. Николай Рангелов, проф.д-р   - РК София-град 

   инж. Здравко Бонев , проф-д-р    - РК София-град  
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  инж. Иван Гешанов, д-р                   - РК София-град  

  инж. Радостина Богданова              -  РК Пловдив  

  инж. Марин Гергов                          -  РК София-град 

  инж- Георги Симеонов                    -  РК София-град  

  инж. Михел Иванчев                        -  РК София-град  

  инж. Димитър Куманов                   -  РК София-град  

  инж. Пламен Христов                      -  РК София-град  

  инж. Артин Мамиян                         - РК София-град  

  инж. Емил Крумов                            - Председател на НПС „КСС“ 

  инж. Владимир Василев                   - РК София- град  

 

ТЕС е провел заседание на 21.03.2018 г. , на което са присъствали и инж. Чавдар Панев, 

и представители на Архитектурно бюро „Иво Петров Архитекти“ ООД. 

Изготвен е график за онлайн разглеждане и обсъждане на материалите, за поставяне на 

въпроси към проектантите, за отговор на поставените от инж. Панев въпроси  и за 

изготвяне на  заключение. 

Със Заповед № КИИП-ЦУ-018/23.04.2018г.  на Председателя на УС на КИИП инж. 

Николай Рангелов е освободен като член на ТЕС по негово желание (писмо вх. № КИИП-

ЦУ- 319/23.04.2018г.). 

ТЕС не постигна единно становище по казуса. 

 

Работна комисия 

 по Проект“ Методика за анализ, оценка и картографиране на 

сеизмичния риск на РБългария“ 

Работната комисия е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-009/14.03.2018 г.  на 

Председателя на УС на КИИП в състав: 

Председател:  инж. Емил Крумов – Председател на НПС“КСС“ 

Членове: инж. Васил Кърдижев – Зам.- председател на НПС „КСС“ 

  инж. Георги  Франгов – Председател на НПС „МДГЕ“ 

  инж. Димитър Куманов – секция „КСС“ 

  инж. Константин Жипонов – секция „ТСТС“ 

 

Работната комисия е провела заседание на 15.03.2018 г. , на което е изготвено становище  

на КИИП по Проекта на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния 

риск на Република България“ и е изпратено до МРРБ и МОСВ. (писмо изх.№ КИИП-

ЦУ-111/22.03.2018 г.) 
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РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ 

Провеждане на Общите събрания на Регионалните колегии на КИИП   

и отчетени дейности 

 Графикът за провеждането на Общите събрания на РК през 2019 г. беше 

публикуван на интернет страницата на КИИП, съгласно изискванията на Устава.  

 В съответствие с решението на УС от 31.01.2019 г., всяка РК трябва да представи 

в ЦО материалите от своето отчетно събрание в срок от 5 работни дни след неговото 

провеждане, в съответствие с предварително представен 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-ЦУ-048/06.02.2019 г. 

 Като цяло може да се отчете, че тази година, РК спазиха сроковете и изискванията 

за формата на представяне на материалите в ЦО. В таблицата по-долу са представени 

обобщени данни, взети от отчетните доклади на регионалните ръководства пред общите 

им събрания за дейността им 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 

Регистр. 

договори 

Регистрирани 

проектантски 

бюра 

Отчетени слабости 

 

1 Благоевград 10 заседания  

Във връзка с приетия Национален план 

за намаляване на риска от облъчване от 

радон 2018-2022г.,  като представител 

на КИИП и член на учредения Областен 

координационен съвет е включена инж. 

Донка Милкова, която участва в 

заседанията. От страна на РК са 

изпратени :  

- Писмо до Обл. и Общ. Адм. Относно 

издавани Удостоверения по част 

"Пожарна безопасност” .  

- Писмо до Обл. и Общ. Адм. Относно 

задължителното съответствие на 

Удостоверенията за ПП и  съответната 

част на проекта.  

няма данни  

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

 

няма данни 

- Намалява 

активността. -

наблюдава се трайно 

понижаване броя на 

участващите в 

събранията на РПС 

и в ОС на РК ; 

- липса на писменни 

предложения и 

активност ; 

-Пада качеството на 

проектните 

разработки 

 

 

2 Бургас 15 заседания 

В началото на 2018г. в офиса на КИИП 

Бургас по предложение на група 

проектанти от секция Водно 

строителство и по покана на РР на РК 

Бургас се е провела среща с 

изпълнителния директор на „ВиК” ЕАД 

Бургас и директора на РД ПБЗН Бургас 

по въпроси и проблеми поставени от 

проектанти по части В и К и ПБ. 

Представители на КИИП участват в ЕС по 

УТ към Общините, но все още не е 

регламентиран и уреден начинът на 

заплащането им. 

 

 

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

 

 

 

няма данни 

Няма данни 

 

3 Варна 

10 редовни и 

1 извънредно 

заседания 

няма данни  

Членове на КИИП участват в работата на 

експертните съвети към общините и 

областната администрация на област 

Варна. 

4 няма данни няма данни 

4 В. Търново 8 заседания 
През изминалата година са били 

активни взаимоотношенията с 

Били са разпратени писма до всички 

Общини, РОНСК, РЗИ, РИОСВ и 
  няма данни 
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Държавната, Общинска администрация 

и сродни браншови организации. 

Осъществена е била среща между 

ръководството на РК и зам. областния 

управител инж. Д. Борисова, член на 

КИИП. Обсъдени са били различни 

теми, касаещи взаимодействието между 

проектанти и Областна администрация, 

указано е съдействие за осигуряване на 

кадри, квалифицирани инженери 

проектанти за определени длъжности в 

администрацията. 

Осъществена е лична среща на 

Председателя на колегията с Кмета на 

Община Велико Търново – д-р инж. Д. 

Панов по повод връчване на 

поздравителен адрес от Председателя на 

УС на КИИП д-р инж. Иван Каралеев. 

По покана на Община Велико Търново 

Ръководството на РК Велико Търново е 

присъствало на среща с арх. Клаудио 

Нарди, победител в международния 

конкурс за нов градски център на 

Велико Търново. 

Областна администрация с имената, 

телефоните и ел. пощи на избраните 

членове на РЕТС. В писмата е било 

заявено, че възнаграждението на всеки 

експерт следва да се договори  със 

съответната администрация. Като резултат 

едва 2 общини са се обърнали към 2 

колеги от сек. ГПГ, и 1 колега от сек. КСС. 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

няма данни  

5 Видин 4 заседания 

РК на Камарата продължи да бъде 

търсен и реален партньор в общински и 

държавни органи на регионално ниво. 

РК участва в Областния съвет за ЕЕ на 

област Видин. Оказва се 

информационно съдействие на 

общински и държавни органи. Участва 

се в конференция за представяне на 

дейности и постигнати резултати по 

проект „Подобряване на състоянието на 

образователната инфраструктура в град 

Видин“, финансиран в рамките на 

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие" на ОП 

"Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР), 

Представители на колегията участват в 

Експертния архитектурен съвет към 

Община Видин, където има представител 

от всички ПС, след направените 

изменения в ЗУТ.  

 

 

 

 

0 

 

 

 

0  

няма данни 
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схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 - 

Видин“. 

След приключването на мащабния за 

град Видин проект – Водния цикъл, 

продължава реализирането на проекта 

за Пречиствателна станция на гр. 

Видин.   

6 Враца 8 заседания 

РК Враца е активна страна в 

комуникацията с държавната и други 

администрации.  

Членове на колегията вземат участие в 

експертните съвети по устройство на 

територията /ЕСУТ/ към общинските 

администрации. През 2018 година са 

изпращани писма от КИИП, насочени към 

Общинските администрации и Областна 

администрация във връзка с работата на 

проектантите и с нормативните документи, 

касаещи проектирането. 

няма 

данни 

няма данни  

няма данни 

7 Габрово 6 заседания Няма данни 

Членове на РК на КИИП Габрово от 

различни специалности участвуват в 

Експертни съвети при Областна управа 

Габрово, общини - Габрово, Трявна, 

Севлиево. 

няма 

данни 

няма данни  

няма данни 

8 Добрич 5 заседания  

Според измененията на ЗУТ от 

22.12.2015г. относно чл.5, ал./2/ и /4/ 

участие на представители на КИИП в 

работата  на Експертните съвети към 

общините,  общините в региона искат 

съдействие за Експертните съвети. ЗУТ 

ги задължава да имат представители на 

камарата в експертните съвети. Малките 

общини  нямат пари и смятат че трябва 

да се работи безвъзмездно. В общините 

основно се разглеждат ПУП –ве. За сега 

колегията покрива нуждите на по-

близките общини с конструктори. 

няма данни 

 

 

 

1 

няма данни 
няма данни 
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9 Кърджали 4 заседания 

В община Кърджали в ЕСУТ 

представители са инж. Тахир и инж. 

Бостанджиев. Инж. Любен Бостанджиев  

участва в заседанията на общинския 

съвет за намаляване риска от бедствия в 

Област Кърджали. 

РК на КИИП е заявила желание за 

участие на членове в оценката на 

проектните фишове на община 

Кърджали по приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОП „Региони в растеж 

2014-2020“. 

Съвместно  с представители на КАБ, се 

е взело участие в среща при кмета на 

Община Кърджали, на тема за 

подходящ терен за многофункционална 

спортна зала в гр. Кърджали, проблеми 

свързани с бъдещо застрояване на града, 

ОУП и други теми. 

РК предлага следните проектанти за 

членове на ЕСУТ, утвърдени на заседание 

на секция КСС, проведено на 06.02.2018 г: 

 Община Кърджали- инж. Ремзи 

Тахир, инж. Любен Бостанджиев; 

 Община Ардино- инж. Ваня 

Ангелчева и инж. Георги Ангелчев; 

 Община Джебел- инж. Ремзи 

Тахир и инж. Димитрия Димитрова; 

 Община Крумовград- инж. 

Димитър Чавдаров и инж. Ремзи Тахир; 

 Община Черноочене- инж. 

Николай Душков и инж. Стефан Стоянов;  

         Община Момчилград- инж. Орхан 

Исмаил и инж. Аднан Али; 

 Община Кирково- инж. Димитър 

Чавдаров и инж. Ерджан Мехмед.  

Общините ще бъдат уведомени писмено. 

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

няма данни 

Професионалните 

секции, с 

изключение на КСС, 

не поемат 

инициатива и техния 

професионален 

живот в камарата е 

много свит. 

Актуални са 

проблемите с цените 

и повишаване 

качеството на 

проектите. 

 

10 Кюстендил  8 заседания няма данни няма данни 
няма 

данни 
няма данни няма данни 

11 Ловеч 9 заседания няма данни няма данни 0 0 няма данни 

12 Монтана няма данни няма данни 

Списъците на проектантите по секции и 

правоспособност са публикувани в сайта на 

КИИП.  

След общото събрание ще се изпратят тези  

списъци на общините в областта, както и 

списък на избраните колеги  от 

съответните професионални секции за 

участие в  Регионалните  експертни 

съвети. 

няма 

данни 
няма данни няма данни 

13 Пазарджик 8 заседания 

Своевременно се изпращат писма до 

областните  и общински 

администрации, касаещи дейността на 

колегията. 

Членове на Регионалната колегия редовно 

взимат участие в Техническите експертни 

съвети по устройство на територията 

( ЕСУТ ) към общините в Област 

Пазарджик и обществени обсъждания на 

значими инфраструктурни проекти. 

няма 

данни 
няма данни няма данни 
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14 Перник 7 заседания 

В разглеждане на предварителния 

проект за Общ Устройствен План на 

Община Перник на ОбСУТ на 11.01.2018 

г. и съвместно с КАБ РК-Перник са 

излезли с единно становище с 

направените забележки, които да бъдат 

взети предвид представено в община 

Перник 

Инж. Тотка Златкова председател на 

РПС ОВКХТТГ,  е представител на 

КИИП-РК Перник, който участва на 

заседанията на Областния съвет за 

устойчиво енергийно развитие  

По покана на Областния управител на 

Перник, инж. Цветко Тужаров, инж. 

Людмил Георгиев и инж. Олег Тодоров 

са включени в състава на работна група 

част „Земетресения“ за разработване на 

Областен план за защита от бедствия и 

присъстваха на работна среща за 

изготвяне проекта за приложение в част 

„Земетресение“ на 19.12.2018 г. в зала 

„Струма“ на областна администрация- 

Перник. 

Инж. Анита Радославова, инж. Людмил 

Георгиев, инж. Олег Тодоров и инж. 

Людмила Симеонова са включени в 

състава на работна група, която да 

изработи проект за предложение на част 

„Наводнение“ към Областния план за 

защита при бедствия 

Инж. Олег Тодоров е включен в работна 

група, която да разработи общата част на 

Областния план за защита от бедствия и 

проекта за приложение на част „Ядрена 

и радиационна авария“ към Областния 

план за защита от бедствия 

РК Перник е представила на Кметовете на 

общините на територията на област Перник 

списък- предложение на утвърдени 16 

членове от различни професионални 

секции за включване като представители на 

КИИП в състава на ЕСУТ, съгласно чл.5, 

ал.4 от ЗУТ. Но за съжаление нито един от 

тях не е бил поканен и включен като такъв 

в работата на ЕСУТ към общините, но 

колеги бяха включени като експерти по 

специалността си: 

- За община Радомир: инж.Тотка Златкова, 

инж.Сашо Станков, инж. Ирина Манова, 

инж. Оля Панчева 

- За община Перник: инж. София Василева, 

инж. Румяна Велева, инж. Тотка Златкова, 

инж. Ирина Манова, инж. Румен Антов и 

инж. Людмила Симеонова 

- За община Ковачевци инж. Ирина 

Манова, инж. Тотка Златкова, инж. 

Зорница Иванова, инж. Димитрина 

Младенова. 

- за община Брезник - инж. Калин Рангелов 

- за община Бобов дол - инж.  Калин 

Рангелов 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

0 няма данни 
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15 Плевен 

11 заседания   

(9 редовни и 

2 

извънредни) 

На 7 март, част от Регионалното 

ръководство на КИИП Плевен, начело с 

Председателя инж. Живко Иванов, е 

присъствало на работна среща в 

Община Плевен във връзка с 

Обществено обсъждане на 

предварителния проект на Общ 

устройствен план на Община Плевен  с 

участието на главния архитект 

Светослав Митев. В работната среща, 

която се е проведла в заседателната зала 

на Община Плевен, са участвали и 

представители на КАБ – Регионална 

колегия Плевен. Обществено обсъждане 

на предварителния проект на Общ 

устройствен план на Община Плевен се 

състояло на 14 март в зала "Катя 

Попова". 

Изпратени са яколко писма до Община 

Плевен, относно сформиране на Работна 

група за оценка на проектните фишове 

за актуализиране на инвестиционната 

програма на Община Плевен по ОП 

«Региони в растеж» 2014 – 2020, в 

отговор на отправена от Общината 

покана към заинтересовани страни за 

участие в тази работна група. КИИП 

Плевен е декларирала желание и 

готовност за оказване на експертна 

техническа помощ.  

Излъчените с решение на Регионалното 

ръководство представители на КИИП 

РК Плевен са както следва: 

–инж.Цветан Христов Влахов – 

председател на секция „ТСТС” – 

титулярен член; 

–инж.Живко Йорданов Иванов – 

председател  на  РК на  КИИП – Плевен 

– резервен член; 

За поредна година, в Експертния съвет по 

устройство на територията към Община 

Плевен, влиза инженер-конструктор с 

пълна проектантска правоспособност от 

колегията. През 2018г. това е била инж. 

Нина Киркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

•  Определено 

качеството на 

проектите е огромен 

проблем. Въпреки 

изискванията на 

Наредба 4 за обема и 

съдържанието на 

инвестиционните 

проекти и добрите 

проектантски 

практики, 

продължават да се 

внасят за одобрение 

некачествени и 

недоокомплектовани 

проекти. Излишно е 

да се казва, че така 

се руши авторитета 

на проектанта и на 

Камарата като цяло. 

•  Прилагане на 

Методиката. 

Единици от колегите 

я прилагат. 

•  Включване на 

младите колеги в 

проектантския 

процес. 
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–инж.Валентина Тодорова Дикова – 

председател на секция „КСС” – 

резервен член. 

16 Пловдив 11 заседания 

С писмо изх.№3312/22.05.2018 г. на 

Министерство на здравеопазването, 

Регионална здравна инспекция-Пловдив 

е отправено искане за излъчване на 

представител в Областния 

координационен съвет за изпълнение на 

Национален план за действие за намаля-

ване на риска от облъчване от радон 

2018-2022 г. За представител на КИИП-

Пловдив е посочен инж. Никола 

Цветков-Председател на секция 

”ОВКХТГ”. 

 Позиция  и действия на регионалното 

ръководство, относно градски 

транспортно-комуникационен възел, 

осигуряващ връзката между 

централната и южната част на града под 

жп ареал-Пловдив,в зоната на 

Централна жп гара и премахването на 

пътен надлез ”Бетонен мост” като 

пречка за контактната мрежа над 

коловозното развитие на бъдещата 

скоростна жп линия. 

-На заседание на Регионалното 

ръководство на КИИП-Пловдив, 

проведено на дата 29.09.2018 г. е 

проведена обширна дискусия по повод 

медийни публикации  за премахване на 

Бетонния мост и изграждане на пробив 

под Централна гара във връзка с 

модернизацията на ЖП възел – 

Пловдив. Решението на РР е да се внесе 

официално писмо до общинската ад-

министрация с молба за достъп до 

копия на проектните материали, с цел 

оказване на съдействие и предоставяне 

Във връзка с изменение и допълнение  на 

Закона за устройство на територията, 

обнародван в бр.101 на ДВ от дата 

22.12.2015 година, в чл.5(ал.4) изрично се 

посочва, че в общинските (районните) 

експертни съвети задължително се канят 

представители на Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране. 

•  Инж.Ангел Марков-Председател на 

секция”ВС” и инж.Николай Шишков-

експерт към секция”ВС”, са участвали като 

представители на КИИП-Пловдив в 

заседание на ОЕСУТ на дата 18.05.2018г., 

проведен в заседателна зала на Областна 

администрация гр. Пловдив,з а разг-

леждане, обсъждане и приемане на 

коригирано ”Задание за изготвяне на 

прединвестиционни проучвания за 

обект: ”Водоснабдителна система за 

водоснабдяване на гр. Пловдив и населе-

ни места от област Пловдив от каскада 

Въча”. 

Представители на Регионалното 

ръководство са взели участие в 

заседанието на : 

• СЕСУТ на дата 06.11.2018 г.със следния 

дневен ред: 

1.Разглеждане на технически проект за 

обект:”Нов пътен мост над река Марица с 

развръзки на продължението на 

бул.Копривщица-Запад в обхвата на 

гр.Пловдив 

2.Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Продължение на 

бул.”Ал.Стамболийски” и свърз-ването му 

с бул.”Цар Симеон”,като елемент на 

2  

 

 

0 

 

Няма данни 



 

ОС НА КИИП, 31 Март 2019 г.                                                      Page 34 of 63 

 

на професионален и експертен опит, по 

въпроси касаещи проектирането на 

градски транспортно-комуникационен 

възел, осигуряващ връзката между 

централната и южната част на града под 

жп ареал-Пловдив в зоната на 

Централна жп гара. 

-На 05.10.2018 г. съвместно с КАБ-

Пловдив официалното писмо 

адресирано до г-н Здравко Димитров-

Областен управител ; до инж. Иван 

Тотев-Кмет на Община Пловдив и до г-

жа Савина Петкова –Председател на 

Общинския съвет – Пловдив е 

депозирано в общинската 

администрация. 

- На 09.10.2018 г.  КИИП-Пловдив са 

депозирани проектни материали за 

обект: 

”Комуникационно-транспортно 

проучване и геодезическо заснемане на 

ЖП ареал Централна гара” с цел 

предоставяне на допълнителна 

информация, материалите са изпратени 

до Областна администрация-Пловдив.  

- На 07.11.2018 г. от страна на КИИП-

Пловдив до г-н Здравко Димитров –  

Областен управител на Област Пловдив 

е изпратено писмо с информация за 

съществуващи алтернативни, 

подходящи решения на проблема с 

просвета под Централна жп гара, 

съдържащо искане  за иницииране на 

Експертен съвет за разглеждане  на 

наличните проекти за пътни решения и 

конструктивните възможности за 

реализирането им. 

- На 03.01.2019 г. в КИИП-Пловдив е 

получено писмо от Община Пловдив 

първостепенната улична мрежа,в участъка 

между бул.”Кукленско шосе” и 

бул.”Асеновградско шосе”,в обхвата на 

гр.Пловдив 

3.Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Реконструкция и благоустрояване 

на улици на те-риторията на „Тютюнев 

град”,гр.Пловдив 

4.Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Основен ремонт на ул.”Граф 

Игнатиев” в участъка от бул.”Цар Борис ІІІ 

Обединител” до ул.”Петко Д.Петков”. 

5.Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Основен ремонт на ул.”Богомил”-в 

участъка от ул.”Петко Д.Петков”до 

бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” 

6.Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Основен ремонт на ул.”Цар Асен І-

ви” в участъка от ул.”Леонардо Да 

Винчи”до бул.”Христо Ботев” 

7. Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Основен ремонт на ул.”Леонардо 

Да Винчи” в участъка от ул.”Граф 

Игнатиев” до  ул.”Цар Асен І-ви”  

8. Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Основен ремонт на ул.”Борислав” в 

участъка от ул.”Граф Игнатиев” до  

ул.”Доспат” 

9. Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Основен ремонт на ул.”Хайдушка” , 

ул.”Доспат”,ул.”Крали Марко”,ул.”Добри 

Чинтулов”. 

Представители на секция „ТСТС” са взели 

участие в заседанията на: 

• ОЕСУТ на дата 30.11.2018 г.относно 

обявяване на проекта на парцеларен план 

за обект:”Довеждащи пътища (локали), 

осигуряващи достъп/връзка на засегнатите 

имоти до/от реконструиращото се трасе на 



 

ОС НА КИИП, 31 Март 2019 г.                                                      Page 35 of 63 

 

изх.№18ОБС339/02.01.2019 г. се 

съобщава, че изменението на подробен 

устройствен план – ПУП-ПУР-

„Комуникационно-транспортен пробив 

под ж.п ареал на Централна гара-

Пловдив, свързващ бул.”Васил 

Априлов” и бул.”Македония” е на 

разположение на експертите на КИИП-

Пловдив, за да се запознаят с него. 

път ІІ-86,в участъка”Пловдив-Асеновград” 

от км.14+860 до км. 25+1 ,попадащи на 

териториите на общините:Родопи,Куклен 

и Асеновград” 

• СЕСУТ  на 27.11.2018 г-дневен ред: 

1. Разглеждане на геометрично решение за 

обект:”Реконструкция на ул.Кукуш в 

участъка  на надлез Родопи до бул. 

Македония”; 

2. Разглеждане на идеен проект за 

обект”Изграждане на бул.Македония-

продължение от бул.”Никола Вапцаров” до 

ул.”Поручик Въльо Стефов” ;  

3. Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Реконструкция на ул.Рогошко 

шосе,в обхвата от мост Адата до 

землищната граница на гр.Пловдив и 

реконструкция на обслужваща улица 

свързваща ул.Рогошко шосе и ул.Марица-

север” 

4. Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Основен ремонт на ул.Любен 

Каравелов, в участъка от бул.Васил 

Априлов до бул.Христо Ботев” 

5. Разглеждане на идеен проект за 

обект:”Реконструкция на бул.Хаджи 

Димитър”,в участъка от съоръжение 

Коматевски пътен възел до ул.Царевец” 

С писмо изх.№ 53-1526-1/09.02.2018 г. 

Община Родопи във връзка с чл.5,ал.4 на 

ЗУТ отправя искане за представител, който 

да участва безвъзмездно в ЕСУТ. След 

информиране на членовете, на база 

декларирано желание е изпратено писмо 

изх.№06/19.02.2018 г. ,в което са посочени 

експерти от различни специалности: 

1.инж.Емилия Арнаудова-МДГ; 

2.инж.Цветанка Николова-ГПГ; 

3.инж.Вихър Джевизов-КСС 
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4.инж.Белчо Георгиев-ГПГ 

Впоследствие е получено писмо №53-

1526-1#2/06.03.2018 г., в което 

информират РК-Пловдив, че е определена 

за експерт инж. Цветанка Николова, 

другите експерти ще бъдат канени при 

необходимост, ако се налага тяхно 

експертно мнение.  

17 Разград няма данни  

За постоянен представител на КИИП 

Разград в работната група на Община 

Разград по разработване на Общински 

план за развитие за 2014-2020 г. бе 

определен инж. Петър Петров. 

През изминалата година действа и 

Експертно-Технически съвет към 

Регионална колегия Разград, в чийто 

състав влизат колеги от всички 

професионални секции. 

 

8 

 

няма данни 

Интересът към 

организираните 

курсове и семинари 

е слаб. 

 

18 Русе 7 заседания 

 

 

Участие на експерти в технически 

експертни съвети към Общинската и 

Областна администрация Русе. 

 

 

Към Регионалната колегия има създаден 

регионален Експертен технически съвет. 

Съставът РЕТС се определя по 

предложение на РПС и се утвърждава 

ежегодно от регионалното общо събрание. 

Една от задачите на създадения Експертно-

технически съвет към КИИП Русе е да  

разглежда и да дава становище по 

качеството на проектните разработки, ако 

заинтересованата страна го поиска. 

 

 

10 

 

 

 

0 

 
няма данни 

19 Силистра 9 заседания 

Участие на член на КИИП-Регионална 

колегия – Силистра в работна група за 

осъществяне на мониторинг и контрол 

по изпълнение на Инвестиционна 

програма на Община Силистра за 

периода 2014-2020г. 

Кореспонденция с всички общински и 

държавни администрации на 

територията на обл. Силистра – писма, 

разяснения и указания 

От началото на 2018г. с промените в ЗУТ, 

при  назначаване на Общински експертен 

съвет по устройство на територията, се 

включват и  участват експерти от КИИП. 

До всички общини на територията на 

Област Силистра са изпратени списъци с  

редовни и резервни членове в зависимост 

от характера на разглежданите обекти 

0 няма данни 

Стои и проблема със 

спазването на 

Методика за 

определяне размера 

на възнагражденията 

за предоставяне на 

проектантски услуги 

от инженерите в 

устройственото 

планиране и в 

инвестиционното 

проектиране.    
Малка част от 

колегията се 

възползва от 

предложенията за 
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обучения за 

повишаване на 

квалификацията.  

Голяма част от 

заявените обучения 

по секции и като 

цяло не са 

усъществени. 

20 Сливен 5 заседания няма данни няма данни 
0 1 

 

Няма активност от 

страна на членовете 

на Регионалната 

колегия. 

21 

 

 

Смолян 

 

 

9 заседания 

 

 

На 30 януари 2018г. в РЗИ Смолян е 

проведено заседание на Областния 

координационен съвет по Националната 

програма за намаляване въздействието 

на радон в сгради върху здравето на 

българското население, с участието на 

представители на общините в областта, 

на Областната управа, на Инспекцията 

по труда, на КИИП, на РДНСК, РИОСВ 

и РЗИ. Обсъдени са резултатите от 

Националната програма за радона 2013-

2017г. и насоките за развитие на 

програмата през новия програмен 

период 2018-2021г. Представен е проект 

за наредба за проектиране на защита на 

сгради от радон. 

На 19 февруари 2018г. се е провело 

заседание на Областния съвет за 

устойчиво енергийно развитие към 

Областна администрация – Смолян. На 

заседанието са присъствали инж. Георги 

Кабасанов – председател на РК на КИИП 

– гр. Смолян и инж. Гавраил Даракчиев -  

представител на РК на КИИП – 

гр.Смолян 

На 08 октомври 2018г. в Община 

Смолян, инж. Георги Кабасанов – 

 На 05 юли 2018г. инж. Георги Кабасанов, 

председател на РК на КИИП – гр. Смолян, 

председателят на РПС „ТСТС“ – инж. 

Атанас Николов и инж. Тодор Николов – 

член на РПС „ТСТС“, са присъствали на 

разширен експертен съвет в Община 

Смолян. Те са се включили в обсъждането 

на важни за гр. Смолян въпроси – 

предложения за определяне на „Синя 

зона“ за паркиране и места за създаване на 

нови паркинги, идеи за проекти на кръгови 

кръстовища и др. 

На 08 октомври 2018г. в Община Мадан, 

инж. Радослав Узунов – представител  на 

РК на КИИП – гр. Смолян, присъства на 

разширено заседание на Общински 

експертен съвет – гр. Мадан за обсъждане 

на изготвен доклад за Екологична оценка 

на Предварителен проект на Общ 

устройствен план на Община Мадан. 

 

 

няма 

данни 0 

няма данни  
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председател на РК на КИИП – гр. 

Смолян, е присъствал на обществено 

обсъждане на изготвен доклад за 

Екологична оценка на Предварителен 

проект на Общ устройствен план на 

Община Смолян. 

22 София-град 
13 бр.  

заседания 

На 21 май 2018г. с писмо № 80, във 

връзка с общественото обсъждане на  

09.05.2018 г. изпратихме „Предложение 

за основни принципи в строителното 

законодателство“   до Председателя на 

УС на КИИП инж. Иван Каралеев - на 

вниманието на Министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството Николай Нанков.  

 

 

Със Заповед № 6 от 4 май 2018 г. към 

КИИП РК София-град се сформира 

«експертен екип», който да разгледа 

постъпили от ЦУ писма № 125 от 

12.04.2018 и № 134 от 17.04. 2018 във 

връзка с въпроси по технически експертизи 

и  конструктивни становища. 

Експертният екип на 10.05.2018 г. проведе 

заседание по повод необходимостта от 

становище относно възможността за 

изготвяне от КИИП  РК София-град на 

експертна оценка на вече изработена 

документация по част «Конструктивна», 

влязла в административни процедури  на 

одобрение съгласно ЗУТ. 

Представители на КИИП РК София-град 

участват в Експертни съвети за устройство 

на територията (ЕСУТ). 

Представители на КИИП РК София-град  

участват  в заседанията на специализиран 

състав на Общински експертен съвет по 

устройство на територията: във връзка с 

разширение на  метрото – транспортно 

моделиране на три варианта; 

преструктуриране на  уличната мрежа на 

бул. „Черни връх”;  предварителен проект 

за  жп трасе от гара Подуяне до  гара 

Биримирци; Проект на подобрен  

комуникационно-транспортен план за 

„Източна тангента“ от бул. Ботевградско 

шосе“ до бул. „Шипченски проход“ и др. В  

Заседанията на  Общинския експертен 

съвет  участваха колеги от КИИП София-

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

няма данни 
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град,  в зависимост от  обсъжданите 

въпроси: инж. Маню Манев, инж. Иван 

Деянов, инж. Георги Кордов. 

Представители на КИИП РК София-град 

участват в обществените обсъждания на 

следните райони и Столична община: 

Витоша, Изгрев,  Илинден,                

Младост, Надежда, Оборище, Овча купел, 

Средец, Триадица. 

Представители на КИИП РК София-град 

участват в заседания на РЕСУТ на следните 

райони: Банкя, Младост, Средец, 

Връбница, Оборище, Изгрев, Красна 

поляна, Слатина.  Представители на 

колегията се изпращат в тези столични  

райони, от които има искания за участие. 

23 
София-

област 

Периодични 

заседания 

(няма брой) 

Няма данни 

Председателят на  РК на КИИП София 

област  участва в заседанията на 

Областния  експертен съвет по устройство 

на територията /ОЕСУТ/. 

 

няма 

данни 

 

няма данни 

 

Няма данни 

 

 

 

24 
Стара 

Загора 
7 заседания 

Регионалното ръководство поддържа 

връзки с Камарата на Архитектите и 

Строителите на местно ниво.  

Провела се е среща с Областния 

управител. Коментирани са проблемите 

на Камарата относно участието в ЕСУТ 

на Общините и поръчките за ЗОП. 

През изминалата година е сформиран 

Областен координационен съвет по 

Национален план за действие за 

намаляване на риска от облъчване от 

Радон 2018-2022 г. 

 

 

При сформирането на експертни 

технически съвети към всички Общини в 

областта се ползва експертния потенциал 

на нашата камара.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Да се подобрят 

контактите с 

общинските 

администрации по 

различните 

проблеми 

25 Търговище 12 заседания 

Участие   при  обсъждане на  важни за 

градовете обществени  поръчки  

Община  Търговище и община Омуртаг   

Членове на КИИП участват в ЕС на 

Община  Търговище , Община Попово, 

община Опака, община Антоново и 

община Омуртаг 

 

0 

 

Подобряване на 

работата на Рег. 

Професионални 
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Подържат се връзки с кметовете,  

главните архитекти и гл.инженери на 

Община Търговище, Община Попово, 

Община Омуртаг, Община Опака, 

Община  Антоново. 

Регионални  разговори  м/у  

ръководствата на КАБ  и КИИП.   

Участие в ОЕСУТ в Община  Търговище  

и Община Попово 
0 

секции относно 

обучението  

Нямаме участие в 

ЕС на Област 

Търговище 

Не се използва  

сайта на камарата –  

за РК Търговище 

Контактува се  чрез 

е-mail 

26 Хасково 10 заседания 

Продължава работата с общини и 

областни управи. На заседания на ЕСУТ 

се привличат членове на КИИП 

 

 

 

 

Продължава участието на проектанти от 

различни специалности в областен ЕСУТ. 

Не е решен проблемът със заплащането. 
Някои общини, като Свиленград, са 

започнали да заплащат на участниците в 

ЕСУТ. 

Председателят на РК, като зам.- 

председател на Обществения съвет за 

развитие на Областния съвет е участвал в 

2 заседания. 

 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

няма данни няма данни 

27 Шумен 9 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 от консултант. 

 

 

 

няма 

данни 

 

 

 

 

0 

Няма данни 

28 Ямбол няма данни Няма данни 

Членове на РК Ямбол са включени в 

експертните съвети по устройство на 

територията в общините Ямбол, Тунджа, 

Стралджа и Карнобат 

22 

 

 

6 

Библиотеката на 

регионалната 

колегия все още 

няма каталог. 

 

Посоченото по-горе е въз основа на представената в докладите на РК информация. 
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Организационна дейност – мероприятия, докладвани от РК: 

РК Благоевград - Постоянна задача е редовното и навременно информиране на 

членовете на РК за нормативни промени, предстоящи курсове, семинари, за срещи, 

кореспонденция и съобщения получени в РК Благоевград. Потвърдено е 

сътрудничеството по партньорския Договор с РК София-град за 2018г. По случай 15-

тата годишнина от учредяването на Камарата, РК е получила поздравления от 

регионалните камари на КАБ, от Камарата на строителите, от Областния управител и от 

Изпълнителния директор на Сдружението на Югозападните общини, публикувани във 

в. Струма. По същия повод във вестника е било публикувано и интервю с инж. Радев, в 

което, наред с представянето на РК, са засегнати и някои от проблемите в бранша. По 

решение на РР традиционната Новогодишна среща на Регионалната колегия е била 

съчетана с отбелязване на 15 годишния юбилей. Тържествената вечеря е проведена в гр. 

Струмица на 15.12.2018г., а на следващия ден са били посетени места от българската 

история: в Стари Дойран (Македония) и в гр. Кукуш (Гърция). В мероприятието са взели 

участие членове на РК от Благоевград, Гоце Делчев, Симитли, Петрич и гр. София.  

РК Бургас – Подписан е договор за сътрудничество и съвместна дейност с Университет 

„Проф. д–р инж. Асен Златаров” през месец юли 2018 г. 

РК Варна Действащата интернет-страница на РК на КИИП www.kiip-varna.com, е 

обновена и се ползва активно от страна на РР и експерта информационно осигуряване за 

информиране на колегите за актуални новини и събития – семинари, обучения, срещи, 

както и за публикуване на важни нормативни документи.  

РК Велико Търново – През изтеклата година  Регионална колегия на КИИП Велико 

Търново е получила чрез годишен абонамент: „Бюлетин строителство и архитектура” и 

„Строителен обзор”. Всички броеве са на разположение на колегите в офиса на РК. От 

КСБ ОП – Велико Търново е била отправена покана към РК КИИП Велико Търново за 

съвместно отпразнуване на Деня на строителя – Димитровден, на 02.11.2018 г.  

Ръководството се е отзовало на поканата. 

По повод тържественото честване на 75 годишнината от създаването на Строителен 

техникум – Велико Търново – /сега Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия „Ангел Попов“/ на Директора на учебното заведение – инж. 

Марин Цонев /член на нашата РК/ – е бил връчен поздравителен адрес от Председателя 

на УС на КИИП. Ръководството на РК по традиция организира екскурзия - 

„Международен пътуващ семинар”. Маршрутът през септември 2018 г. е бил: остров 

Самотраки и остров Тасос, а на връщане посещение на  град Одрин. 

РК Видин – През отчетната 2018 година е отбелязана 15-та годишнина от създаването 

на КИИП. 

РК Враца - Организационната дейност на колегията се изразява в провеждането на едно 

редовно общо отчетно събрание на колегията всяка година. На тези събрания, освен 

отчитане на свършеното през предходната година, са избирани делегатите за Общото 

събрание на Камарата за съответната година.  

РК Габрово -    Няма данни. 

РК Добрич – И миналата година, РК - Добрич е провела, станалото  традиционно, 

Коледно тържество съвместно с колегите от КАБ.     
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 РК Кърджали – Съвместната дейност на колегията с КАБ Кърджали през 2018 г. е по-

добра от 2017 г. На 21.12 в ресторант Москва, тържествено е отбелязана 15 годишнината 

от създаването на КИИП.  Бяха раздадени грамоти по случай юбилея на КИИП на 

заслужили членове. Поднесени са венци по случай Националния празник 3-ти март и 

Деня на освобождението на Кърджали  21 Октомври. Със Застрахователно дружество 

„Дженерали” колегията има споразумение за големи отстъпки при сключването и 

ежегодното подновяване  на задължителната застраховка „Професионална 

отговорност”. Получава 15 % отстъпка за обектите от първа да трета категория. По 

случай Деня на Кърджали, по покана на Община Кърджали и инициативен комитет, е 

гостувала арх. Фикрийе Булунмаз - водещ проектант по реставрацията и 

реконструкцията на църквата „Свети Стефан“ в Истанбул.  

РК Кюстендил – И през 2018 година се е запазила традицията за доброто 

сътрудничество с РК София-град, за участие в организирани от тях курсове и 

мероприятия. 

РК Ловеч – Преподписан е договор за сътрудничество и съвместна дейност с РК София-

град. Регионалната колегия поддържа интернет страница, която се актуализира 

своевременно. Всички членове на колегията получават информация по електронната си 

поща за предстоящи курсове, семинари, новоизлезли ръководства, книги по съответната 

специалност и др.    

РК Монтана – Информиране на членовете на Колегията чрез електронна поща, мобилни 

телефони и личен контакт.  

РК Пазарджик – Организирани са тържества по повод денят на КИИП – 29 септември, 

Коледа и Нова година. През октомври месец Регионалното ръководство е организирало 

пътуване до Белград и Нови Сад  – един  своеобразен  „Тимбилдинг„. 

РК Перник – През 2018 година в РК Перник не са организирани обучителни курсове и 

семинари, но членове на колегията са взели участие в проведени различни мероприятия 

свързани с представяне на нови продукти, материали, иновационни технологии, 

семинарни обучения, конференции, симпозиуми, работни срещи  и др.  

РК Плевен – На 3 октомври представители на КИИП – Плевен са присъствали на 

презентация за новостите в благоустройството в руската столица в конферентната зала 

на хотел „Ростов”. Заедно със София и Варна, Плевен е бил домакин на Дните на Москва 

в България. Събитието е организирано от Правителството и Префектурата на 

Централния административен окръг /ЦАО/ на руската столица в дните 2 – 5 октомври и 

бе посветено на 140-годишнината от Освобождението на България от турско робство. В 

Плевен е гостувала официална делегация от Департамента по външноикономически и 

международни връзки при Правителството на Москва и от ЦАО на гр.Москва – 

побратим на Плевен, водена от Александър Малиничев – ръководител на апарата 

Префектурата на ЦАО.  На 27 септември председателят на КИИП Плевен инж. Живко 

Иванов е бил сред гостите по време на официалната първа копка на новия завод LEONI 

България в Плевен. 

Инвестицията на най-големия производител в Европа и четвърти в световен мащаб на 

електрически системи, кабели и други компоненти за автомобили е на стойност 32 млн. 

лв. Събитието е било уважано от вицепремиера на РБългария Томислав Дончев, 

министъра на икономиката Емил Караниколов, представители на държавната и местната 

власт. 
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На Коледното тържество, което състояло се на 17.12.2018 г. в голям ресторант към хотел 

«Балкан», отново на едно място са се събрали доста колеги от двете сродни 

професионални гилдии – инженери и архитекти – КИИП, КАБ, САБ –над 70 души. 

РК Пловдив – Посещение на завод на фирма „ЕАЕ” за производство на електрически 

продукти 10-13.май.2018 г., град Истанбул, Секция ”Електротехника,автоматика и 

съобщителна техника”. Посещение на завод за производство на стъклопластови тръби 

на фирма „HOBAS” 10-12 май 2018 г., град Букурещ ;секция ”Водно строителство”; Бал 

на инженера – проектант  02 ноември 2018 г.; По инициатива на секция ”Конструкции 

на сгради и съоръжения” се осъществи посещение на строежа на мостово съоръжение 

по технологията конзолно бетониране в Габровския балкан 23-24 ноември 2018 г.; По 

инициатива на секция „Водно строителство” на дата 26.03.2018 г. се е осъществила  

Информационна визита на Многофункционална спортна зала „Колодрум”. 

 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 и закупуване на 

професионални издания при равни условия.  

За всички обекти от ІV,ІІІ,ІІ и І-ва категория  в РК Разград се прави регистрация на 

договорите и се издават удостоверения. 

РК Русе – На база на договор, който е подписан с РК София–град, има възможност 

членовете да участват на преференциални цени на принципа на взаимност при 

провеждане на мероприятия, като обучителни курсове, семинари и други.  

РК Силистра – няма данни 

РК Сливен – няма данни 

РК Смолян – На 28 септември 2018г.  Регионална колегия на КИИП – гр.Смолян е 

организирала  празнична среща - честване на петнадесет години от създаването на 

КИИП.  На 14 декември 2018г.  е организирана  празнична среща - честване на Коледа и 

Нова Година. През 2018г. всички членове на РК са получавали своевременно важни 

съобщения и информация за предстоящи срещи, курсове за обучение и други 

мероприятия.    

РК София-град – На 01.06.2018 г. стартира пилотен проект за провеждане на 

еднократни преференциални профилактични медицински прегледи за всички колеги от 

регионалната колегия. Бил е проявен интерес от 24 колеги. Прегледите са безплатни за 

членовете на КИИП София-град.  В съответствие със Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) бе продължен Договора със Сдружение с 

нестопанска цел „Достойнство – България-2004“ гр. София с цел осигуряване 

обслужване на членовете на КИИП РК София-град по тяхно желание. 

На 09.05.2018 г. с кратка  програма в Мултимедийния блок е отбелязан Деня на Европа. 

На 09.10.2018 г. според заповед  на Председателя на КИИП  се е провела среща на 

Председателя на КИИП РК София-град инж. Георги Кордов с НПС ОВКХТТГ и НПС 

ЕАСТ. Срещата е продължение на дебат и идея за изготвяне становище за част 

„Енергийна ефективност“ в инвестиционния проект.На 29.09.2018 г. заедно с 

отбелязване на 15-годишнина на КИИП,  колегите са имали възможност да участват в 

Кръгла маса „Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в 
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Европейските страни“ с участие на гости от чужбина – ФР Германия, Чешка република, 

Р Сърбия. Кръглата маса е организирана и за  УС на КИИП с цел по разискваните 

въпроси от сферата на инвестиционното проектиране колеги представители от страната 

и партньорите от чужбина да се запознаят с различни решения и законови актове от 

практиката. На 17.12.2018 г. – в Мултимедиен блок за информация и обучение  на бул. 

„Александър Стамболийски“ № 51 е организирана предколедна среща с покана до 

всички колеги. И през 2018 г. е продължило информирането на колегията за важни 

настоящи или предстоящи професионални събития и инициативи чрез всички известни  

средства на електронните социални медии: включително facebook страница и профил в 

TWITTER. Словестната или визуална информация, която се представя стига по най-

бързия начин до колегите - потребители на интернет. Продължава добрата практика за 

сътрудничество  с регионалните колегии в гр. Бургас, гр. Благоевград, гр. Кърджали, гр. 

Кюстендил, гр. Ловеч, гр. Русе, гр. Силистра, гр. Габрово и гр. Разград. Членовете на 

регионалните колегии от цялата страна посещават мероприятия, обучителни дейности и 

събития, организирани от РК София-град.     

И през 2018 г. КИИП РК София-град има договори за съвместна дейност с две  

застрахователни агенции:  ЗАД „Армеец“  и ЗАД „АСЕТ  ИНШУРЪНС“ за сключване 

на застраховки професионална отговорност. Продължава груповото преференциално 

застраховане. 

Продължава да се използва услугата  BSMS на М-тел,  Теленор, Виваком  за изпрашане  

на  съобщения към колегията.   

РК София-област - Осъществяват се непрекъснати контакти с членовете на РК КИИП 

София-област по различни поводи – уведомления за квалификационни курсове, за 

мероприятия провеждани от КИИП, за изнасяни лекции, както и за решаване на 

проблеми на съответните колеги. Връзките на РК на КИИП София област с останалите 

РК на КИИП са много добри.  

РК Стара Загора – РК е продължила договора със застрахователна компания „Армеец” 

за сключване на задължителното застраховане на проектантите като компанията прави 

отстъпка на застрахования.  

Организацията на централния сайт на КИИП дава възможност да се ползва както по 

регионални колегии така и по професионални секции. 

От тази година се е сключил договор с фирма „Информационни системи” за ползване на 

отстъпки за членове на КИИП Стара Загора при  изваждане на електронен подпис.  

Продължават връзките с Професионална гимназия по строителство, архитектура и 

геодезия „Лубор Байер” гр. Стара Загора. Представители на колегията работят с групи 

ученици в рамките на производствената практика „Задължителна професионална 

подготовка“-   инж. Румен Драганов, инж. Стоян Колев, инж. Лъчезар Ташев, инж. Петко 

Петков. РК, ръководството на гимназията и г-жа Сотирова зам.-кмет на Общината Стара 

Загора са провели пътуващ семинар с 12АС1 клас от ПГСАГ с основна тема 

„Наследството на големия възрожденски  строител уста Кольо Фичето“ с дестинация 

Търново и Дряново. Участие в това мероприятие като лектори са взели инж. Ташев, инж. 

Колев и инж. Славова. И тази година регионалното ръководството на Областната 

колегия на КИИП награди първенеца на випуска от ПГСАГ "Лубор Байер" Стара Загора 

с грамота и предметна награда (ръчен часовник) с паметен надпис.  
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РК Търговище – Регионалното ръководство поддържа връзки с  главните архитекти и 

инженери на  Община Търговище, Община Попово, Община Омуртаг,  Община 

Антоново и Община Опака по повод обществените поръчки и други проблеми във 

връзка с нормативните промени в ЗУТ и съгласуването на инвестиционните проекти. 

Организирано е посещение в Турция (Истанбул), за запознаване със строителството и 

забележителностите. 

Организирано беше честване на 15-годишния юбилей на КИИП в гр. Плиска на 

08.12.2018г, като го съчетахме с  разглеждане на  забележителностите. 

По решение на РР на тържеството се връчиха  награди - грамоти на колеги  „за цялостния 

принос при утвърждаване на Камарата, като водещ участник в инвестиционния процес.   

РК Хасково - РК организира и проведе традиционния Коледен бал на инженер-

проектанта, съвместно  с  РК на КАБ. За трети път секция „ГПГ”, кани на тези тържества 

и студенти 3-4 курс в УАСГ, като по този начин осъществява приемственост между 

поколенията. РР е договорило рамково споразумение за  задължителната застраховка за 

проектиране при най-изгодни  за членовете условия, които остават в сила и за тази 

година. Със ЗК са договорени преференциални цени и за други видове застраховки. 

РК Шумен – Проведена беше екскурзия до Виена, Будапеща и Белград, посветена на 15 

год. от създаването на КИИП. Екскурзията беше  планувана  на предното общо събрание. 

На 17 декември 2018г. бе организирано в ресторант „Боровец“ традиционното коледно 

тържество, съвместно с Камарата на архитектите и Камарата на оценителите. 

РК Ямбол – Връзката с проектантите се осъществява чрез сайта на КИИП, фейсбук 

страницата и по електронна поща. Колегията има абонамент за изданията на Бюлетина 

за строителство и архитектура, Справочник за цените в строителството. Договорени са 

отстъпки от застрахователните премии със ЗАД „Армеец“. 

Посоченото по-горе е въз основа на представената в докладите на РК информация. 

 

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 
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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. 

 Трябва да се отбележи, че не всички НПС проявяват необходимата активност. 

През 2018г. проведоха Конференции само секции „ЕАСТ” и „МДГЕ”, при изключителен 

финансов недостиг, което пряко е свързано и с големия финансов дисбаланс в 

разпределение на средствата от постъпленията в бюджета на КИИП. 

 

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО НИВО НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП 

 Акцент в дейността на Ръководството на Камарата е повишаване 

професионалната квалификация на членовете на КИИП. Целта е обучението и 

повишаването на квалификацията да е в следната насока: 

- Курсове за повишаване квалификацията на инженера-проектант по съответните 

професионални направления – организирани по професионални секции. 

- Семинари и практическо представяне на съвременни технически решения на 

водещи фирми. Обсъждания на предстоящи за одобрение нормативни актове, 

регламентиращи дейността на проектантите 

- Конференции на НПС – особено активни в това отношение са двете НПС 

“ЕАСТ”, с председател инж. Мария Попова и НПС “МДГЕ” с инж. Георги Франгов. 

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.  

В Приложение 1 към доклада са изнесени таблиците в обобщен вид по РК и по НПС 

проведените курсове и семинари, участието в презентации, през 2018 г., както и 

планираните мероприятия за обучение през 2019 г. Включени са само данни на 

регионални колегии, които са попълнени в предварително обявения формат. 

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС (ЦО) НА КИИП 

Служителите в ЦО на КИИП са, както следва:  

 инж. Маринела Цветкова – експерт  

 инж. Маргарита Станоева  - експерт 

 маг. Светлана Божашка – експерт  

 инж. Бинка Михайлова - експерт 

 Евгения Ставрева – координатор и технически сътрудник. 

 Моника Златинова – експерт  

Обръщаме внимание, че и през 2018 г. продължи  вече утвърдилата се тенденция за 

постоянно увеличаване натовареността на Централния офис на КИИП. Осезаемо 

нарасна обемът на обработваната информация, който се е увеличил значително спрямо 

предходната 2017 година. В ЦО на КИИП се организират и осъществяват заседанията на 

постоянните и временни комисии към ЦУ, множеството обучения и семинари, 

поредицата срещи за съгласуване на становища, експертни доклади, курсове и много 

други мероприятия. Успоредно  с всичко това се води и обработва все по-нарастващата 



 

ОС НА КИИП, 31 Март 2019 г.                                                      Page 47 of 63 

 

по обем текуща кореспонденция, поддържа се сайта на Камарата и фейсбук страницата, 

извършват се  справки от всякакъв характер относно ПП и ТК, на сайта на КИИП 

редовно се публикуват излизащите промени в нормативната уредба, свързана с 

инвестиционния процес, публикуват се покани за семинари, конференции и др. събития, 

публикуват се мнения, публикации и интервюта на членове на КИИП, оформят се 

материалите за всички съвети и обсъждания, изготвят се  сертификати за провеждани 

курсове и обучения. Изготвят се множество сертификати на английски език за работа  в 

държавите от Европейския съюз, различни служебни бележки, в т.ч. и за участие в 

обществени поръчки. Подготвят се становища, заявени от различни организации. 

Благодарение на високата ефективност в работата, професионализма и отговорността си 

към цялата Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/, 

служителите в ЦО успяват успешно да се справят с все  по-нарастващите 

предизвикателства и да изпълнят своите задачи, дори за сметка на  своето лично време.  

 Служителите в офиса поемат цялата дейност при подготовката на материалите за 

работата на ОС, на Управителния съвет, за Комисиите по регистрите и Технически 

контрол, на Комисията по нормативни актове и всички други комисии и работни групи. 

В ЦО се следи и се обработва непрекъснато и своевременно текущата кореспонденция. 

Служителите в офиса на ЦУ съдействат за навременното подготвяне на материалите за 

участие в многократно нарасналия брой комисиите към Народното събрание, към 

Министерския съвет и Министерствата, Общинската администрация, свързани с 

инвестиционното проектиране.  

Централен офис осъществява постоянна връзка с юридическата кантора и 

счетоводната къща СК “Прециз”, обслужващи Камарата. Практически всекидневно се  

обменя информация и се осъществява връзка със счетоводната къща и адв. Албена 

Драганова. В ЦО се извършва и организация по разпространението на техническа 

литература.  

 През 2018 г.  ЦУ взе активно участие  при подготвянето на всеки нормативен акт, 

за който се провеждаха обсъждания от работните групи и комисиите Ръководството на 

Камарата винаги излизаше с определено становище. Едновременно с това ЦУ на КИИП 

подпомага проектантите в дейността им при проблеми с администрацията, при  

решаване на проблеми в областта на инвестиционното проектиране, при участието на 

проектанти в обществени поръчки. ЦУ изготвя множество становища и писма с 

разяснения в защита на правата на проектантите и утвърждава ролята на организацията 

в обществото. Увеличиха се многократно исканията на съда за предлагане на експерти - 

вещи лица от КИИП, на които Централата изпраща такива предложения, по данни от 

НПС и РК. 

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ  

 Финансово състояние на КИИП в цифри към 31.12.2018 г. 

 КИИП води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в  

съответствие  с изискванията на българското счетоводно и търговско законодателство. 

Камарата на инженерите 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. 
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Финансовият отчет за 2018 г. е съставен в съответствие с Националните стандарти за 

финансови отчети за малки и средни предприятия. 

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. 

Във връзка с наличните активи КИИП подлежи ежегодно на задължителен одиторски 

доклад. 

От 10.12.2007 г. КИИП е регистрирана по ЗДДС. 

Финансово състояние на КИИП в цифри към 31.12.2018 г.   

Относно стопанската дейност на КИИП през 2018 г.  

- Приходи 108 хиляди лева без ДДС от издателска дейност, семинари, експертизи. 

Увеличението спрямо приходите от стопанска дейност през 2017 г. е с 24 хил. лв., 

без влиянието на промяната на запасите от продукция и незавършено производство. 

- Приходи от лихви – и през 2018 г. регионалните колегии със свободни средства ги 

депозираха в срочни депозити.  

- Финансовият резултат от стопанска дейност през 2018 г. е 25 хил. лв. печалба преди 

облагане.  

Данък по ЗКПО        –  2 хил. лв. 

Печалба след облагане  – 23 хил.лв. 

Вече обложен, положителният финансов резултат от стопанска дейност в размер на 

23хил. лв. се пренася в Отчета за приходи и разходи (нестопанска дейност) в приходната 

му част. 

Приходите от основна (регламентирана)  дейност на КИИП през 2018 г. са в размер на       

1 768 000 лв., основно от членски внос. Намалението на приходите от основна дейност 

спрямо 2017 г. е със 2 000 лв., което спрямо общите приходи е незначително. 

Разходите за основна дейност през 2018 г. са в размер на 1  853 978 лв. и включват 

разходи за офиси, персонал (заплати и осигуровки), командировки и други вкл. разходи 

за  амортизации на дълготрайни активи. 

Резултатът от основна дейност през 2018 г. е отрицателен в размер на 63 хил. лв., 

включително резултатът от стопанска дейност. 

 “Моментната снимка на КИИП” към 31.12.2018 г.:  

Счетоводният баланс към 31.12.2018 г. показва следното: 

Капитал – собствен капитал в размер на 5 065 000 лв.  

Задължения в размер на 98 000 лв. – текущи главно по заплати, осигуровки и данъци, 

дължими през 2019 г. Просрочени задължения няма. 

Приходи за бъдещи периоди (събран членски внос за 2019 г.) – 1 577 179 лв. 

Дълготрайни материални активи  вкл. земи и сгради  са с балансова стойност 2 442 000 

лв. 
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Краткотрайни активи в размер на 4 093 000лв., от които паричните средства са 3 861 

395,94 лв., разпределени както следва: 

- касова наличност (парични средства в брой по РК и в ЦО)  -      12 802,77 лв. 

- разплащателни сметки (вкл. валутни - по РК, вкл. ЦО)   - 2 954 400,88 лв. 

- депозитни сметки (вкл. валутни- по РК, вкл. ЦО)   -    894 192,29 лв. 

      

СПРАВКА 

за наличностите по депозитни сметки към 31.12.2018 г. 

РК КИИП 

Сума 

лева 

ПАЗАРДЖИК-Депозитна  57147,55 

РУСЕ-Депозитна  24774,70 

СТАРА ЗАГОРА-Депозитна 20000,00 

СОФИЯ ГРАД - Депозитни сметки 587 332,32 

ЦУ - Депозитни сметки 204 937,72 

ОБЩО 894 192,29 

Разходи за бъдещи периоди (абонаменти, застраховки и др. подобни) - 2851 лв. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

През 2018 г.  бяха реализирани следните мероприятия с международно участие:  

По-долу са цитирани заповедите за международните командировки, издавани от ЦО: 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-005/07.03.2018 г. на Заместник-председателя на 

КИИП, инж. Иван Каралеев – Председател на УС на КИИП и инж. Антони Чипев 

– Главен секретар на КИИП са командировани до  гр. Брюксел, Белгия, за участие 

в 15-то Общо събрание на Увропейския съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС). 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-023/13.06.2018 г. на Председателя  на УС на 

КИИП, инж. Георги Кордов – Председател на РК София-град е командирован до 

гр.Белград, РСърбия, за участие в тържественото честване 15 години Инженерна 

камара на Сърбия. Командировката е осъществена с лични средства на инж. 

Кордов. 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-037/18.09.2018 г. на Главния секретар на 

КИИП, инж. Иван Каралеев – Председател на УС на КИИП и инж. Светлана 

Николчева – Заместник-председател на КИИП са командировани до гр. Белград, 

РСърбия,  за участие в среща на страните членки на Инженерната Инициатива за 

Регионално Сътрудничество. 

 Със Заповед № КИИП-ЦУ-042/06.11.2018 г. на Заместник-председателя на 

КИИП, инж. Иван Каралеев – Председател на УС на КИИП и инж. Антони Чипев 
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– Главен секретар на КИИП са командировани до гр. Загреб, Хърватия, за участие 

в 16-то Общо събрание на Европейския Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС) 

КИИП РК София-град  осъществява международни контакти и провеждане на 

срещи и мероприятия с цел запознаване с професионалната работа на сродни 

организации в чужбина,  работата с  институции и нормативни документи, както 

и обменя информация относно съвременната организация на процеса на 

инвестиционно проектиране.   

  • 7-10.6.2018г. - участие в 23-та международна конференция „ Градски 

технологии“ по покана на Управителния борд на „Чешката камара на 

сертифицираните инженери и техници“:  инж. Георги Кордов  и  инж. Гинка 

Димова.  

• 21-22.11.2018г.  - участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден,   

Саксония, ФРГермания -  инж. Георги Кордов. 

• 29.09.2018г. - вече споменатата Кръгла маса на тема: „Аспекти и проблеми на 

строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“, която се 

проведе в София, в залата  на КИИП РК София-град с участието на гости от 

чужбина, представители на инженерни камари на ФРГермания, Чешка република 

и Р. Сърбия.   

Ръководството на РК на КИИП Велико Търново по традиция организира мероприятие - 

„Международен пътуващ семинар”. Маршрутът през септември 2018 г. беше: остров 

Самотраки и остров Тасос, а на връщане посещение на  град Одрин.  

 

Основни насоки в дейността на Централното ръководство и 

изпълнени мероприятия 

1. Засилване на връзките на КИИП с основните държавни институции в 

РБългария и другите сродни организации в страната и чужбина. Целта е 

утвърждаване на ролята на КИИП, като основна организация в 

инвестиционното проектиране и устройственото планиране. Участие в 

комисиите и изготвяне на становища за НС, МРРБ, МОСВ, МОН, Общинска 

администрация, Висшите училища и други институции и субекти, вкл. и 

браншовите организации при обсъждания свързани с нормативните актове 

в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране. 

При тези обсъждания се предлагат решения, защитаващи регулираната 

професия на инженера-проектант и защита на обществения интерес. 

Ефективно включване на НПС при обсъждане на нормативните актове и 

изготвяне на становища. 

Сформираха се групи от водещи специалисти за провеждане и утвърждаване на 

политиката на Камарата във всички комисии и работни групи към НС, МРРБ, МОСВ 

и другите браншови организации. Така бяха проведени обсъждания и се предложиха 

решения и конкретни мерки, свързани с някои от по-съществените моменти в 

дейността на ЦР, посочени по-долу: 

- Особен приоритет в работата на ЦР на Камарата през тази година беше 

обсъждането и приемането на промени в Наредба 4 „за обхвата и съдържанието 
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на инвестиционните проекти“. При тези обсъждания участваха всички 

председатели на НПС и техни представители. Становището, изготвено с помощта 

на НПС, беше изпратено от ЦР до МРРБ. 

- Изготви се становище в областта на проектирането и експлоатацията на 

канализационните системи с активното и пряко участие на д-р инж. Балчо Балчев; 

- В областта на образованието за взаимното признаване на професионалните 

квалификации се създаде работна група към Съвета по Европейските въпроси в 

която участваха инж. А. Чипев, инж. Б. Балчев и др. 

- В множеството провеждани Общински експертни съвети по устройство на 

територията участват активно с конкретни становища и защитават обществения 

интерес председателите на НПС и ръководителите или техни представители от 

РК. Особено активно участие при тези разглеждания взимат инж. Николай 

Главинчев, инж. Димитър Куманов, инж. Балчо Балчев, инж. Цвета Коларова и 

др. наши членове. 

- ЦР изготви становище до Националното сдружение на общините в РБ и Главните 

архитекти във връзка със случаите, при които се изготвят инвестиционни проекти 

от проектанти без съответната компетентност. 

- Ръководството, след като се запозна със зачестилите случаи в страната, в които 

проектанти изготвят части на инвестиционните проекти, неотговарящи на 

тяхната компетентност, изпрати до Общинските администрации - отдели 

„Проектна експертиза“ и главните архитекти становище, което  изясняваше 

правопособностите на проектантите. 

- С цел намаляване на допълнителните бюрократични процедури, по предложение 

на ЦР, УС на КИИП прие решение да се преустанови издаването на 

удостоверения за ПП по интердисциплинарна част ПБ, разработвана в рамките на 

основното удостоверение. 

- След обсъждане със съдействието на ЦР бяха изготвени становища при 

акредитация на организации, свързани със строителния процес и 

инвестиционното проектиране. 

- В процедурата за институционална акредитация на Европейския политехнически 

институт участва инж. Николай Главинчев. 

- Със съдействието на инж. Димитър Куманов от ЦР беше подготвено становище 

относно „Проект на Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния 

риск на РБългария“. 

- Във връзка с актуализация на строителното законодателството, основано на 

предложение на КСБ, бяха определени участници в работна група от КИИП – 

инж. Св.Николчева, инж. Ан.Чипев, инж. Георги Симеонов, инж. И.Каралеев, 

инж. Г.Кордов, инж. Огнян Атанасов и др. Групата от КИИП защитаваше 

основните принципи в областта на инвестиционното проектиране. Изготвено 

беше след обсъждане в ЦО ясно и обосновано становище от името на КИИП, 

относно новото законодателство в областта на проектирането и строителството. 

- След обобщаване на предложенията ЦР съгласува Общата визия за ново 

законодателство в областта на проектирането и строителството със УАСГ и САБ, 

след което предложението от трите организации се представи на м-р Аврамова в 



 

ОС НА КИИП, 31 Март 2019 г.                                                      Page 52 of 63 

 

МРРБ. Специално внимание на проведената среща с м-р Аврамова се обърна на 

негативите, до които води възлагането на ОП на „пълен инженеринг“. 

- В междуведомствената група за актуализация на Наредба №2/2001г. за 

сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба №РД 02 20 10/2012, и 

съпътстващите наредби за сигнализация и регулиране на движението активно 

участва инж. Надежда Парлъкова. 

- С помощта на инж. Цв. Коларова ЦР на КИИП подготви становище за 

инициираната от ГРАДЪТ Медиа Груп дискусия за стандартите за многофамилни 

жилищни сгради. 

- В ЦУ, с активното съдействие на Ръководството на Камарата, се представи за 

обсъждане предложената от КАБ „Концепция за ново законодателство в областта 

на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството“. 

При това обсъждане, ръководството на КИИП винаги активно отстояваше 

основните принципи на организацията. Същевременно беше изготвено 

становище относно искането за „типови договори“, което е неприемливо за 

Камарата. Посочиха се приемливите предложения, като се постави акцент за 

икономически най-изгодна оферта при съотношение 80/20 – 

техническо/финансово предложение и предложение да се оценява 

квалификацията на ключовия персонал с тежест 70%. 

- Ръководството на КИИП включи инж. Ирена Колева в състава на Националния 

координационен център за действие за намаляване на риска от облъчване от 

радон, след уточнение с инж. М. Толев. 

- Централното ръководство на КИИП след анализ на постъпилите материали от 

проф. Малчев формулира основни изисквания по отношение недопустимо 

нарушаване на етапността при изпълнение на Националната програма за ЕЕ. 

Инж. Куманов представи пред УС някои негативни моменти при изпълнение на 

програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В тази 

връзка изпратихме писмо до МРРБ, в което се посочиха негативните последици, 

до които това ще доведе. 

- Гл. секретар на КИИП инж. Чипев, със съдействието на адв. Драганова и 

експертите от ЦО, след обсъждане и анализ, подготви и УС прие Процедури по 

възстановяване и спиране на членски права и правоспособности в Камарата. 

- Със съдействието на председателя на НПС „ВС“ инж. Б. Балчев и инж. Илияна 

Съйкова се изготви становище относно изграждането и пожарната безопасност 

на открити работни площадки в големи едноетажни сгради над 10000 кв.м. 

изпратено до МРРБ. 

- Във връзка с дейността на работната група за намаляване на административната 

тежест в областта на проектирането и строителството и след анализ бяха 

подготвени и поставени въпроси от КИИП, които бяха изпратени до МРРБ. 

Базирайки се на собствени констатации, както и на доклада на Световната банка 

за правене на бизнес в РБългария, ЦР обърна внимание на факта, че проблемът с 

оттегляне на чуждестранните инвеститори е в дългия срок за издаване на 

разрешително за строеж. Въпросът може много бързо да се разреши чрез 

електронното му издаване.  
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- Ръководството, със съдействието на председателя на НПС „ВС“ инж. Балчо 

Балчев, изготви становище за ПП по част „Хидрология“ и „Хидроложки 

проучвания“ за АД „Пътстройинженеринг“. 

- В ЦО на Камарата бяха проведени множество срещи по искане на собствениците 

на блок 231, ж.к. Борово, кв. Красно село относно техническа експертиза на 

конструкцията на многофамилната сграда. В тези срещи участваха освен членове 

на ръководството на Камарата, вкл. инж. Емил Крумов, както и представители на 

етажната собственост, зам. кмета на съответната Община и др. След подробно 

запознаване с материалите по случая ЦР на КИИП предложи решение на 

проблема, което удовлетвори собствениците. 

- Във връзка с постъпили сигнали от инж. Дерибеев за нередности в ЦДГ и ДЯ в 

гр. Ямбол, по предложение на ЦР, УС на КИИП взе решение да се изпрати 

информация до МРРБ, ДНСК, Районната прокуратура Ямбол и др. В резултат се 

инициира проверка по случая. 

- Беше осъществено представяне на материалите от инж. Петър Филипов от 

обследване на „Безистен - гр. Ямбол“. Тези материали са изпратени до кмета на 

гр. Ямбол. 

- Изключително важно беше изготвянето на становище от ЦР относно Закона за 

опазване на околната среда, засягащ Закона за водите – замяна на санитарно-

охранителните зони на водоизточниците с пояси на водовземните съоръжения. 

Предложените изменения биха довели до изключителна опасност за възможно 

замърсяване на водата. Съдействие за това оказаха инж. Б.Балчев, инж. 

Д.Куманов и инж. Н.Нейков. Становището на КИИП беше изпратено до 

съответните комисии в НС и до МОСВ. С помощта на активни членове на 

Камарата относно „Разработване на практически приложим подход за опазване 

на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване“ ЦР след анализ 

изготви и предостави на МОСВ обобщени предложения, в основата на които стои 

разбирането ни, че водата е национално богатство. 

- След разглеждане на постъпил сигнал за конкретна обществена поръчка, според 

която за 5-календарни дни е изготвен ТП и КСС в гр.Сливница ЦР на КИИП 

подкрепи КАБ и изпрати сигнал до АОП и МРРБ. 

- За ефективно участие на КИИП в Общинските ЕСУТ се обърнахме към гл. 

архитект на София с искане за навременно изпращане на поканите за участие в 

тези съвети. 

- ЦР на Камарата изготви след задълбочен анализ и обсъждане предложение към 

Проекта на Националната жилищна стратегия 2018-2030г., като се обърна 

внимание и на перспективата за ясна визия за икономическото развитие на дадено 

населено място в следващите поне 25 години. 

- Със съдействието на ЦР беше изпратено становище до кмета на Община Правец 

за изпълнение на проект за основен ремонт, при значително занижени стойности, 

като се направи сравнение с действащата Методика в КИИП за ценообразуването. 

Същото становище се изпрати и до АОП. 

- Периодично КИИП оказва съдействие на съдебните органи за определяне на 

вещи лица и се изготвят справки от ЦО по искане на разследващите държавни 

органи. 
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- Със участието на инж. Главинчев от ЦО на Камарата беше изготвена и изпратена 

индикативна ценова оферта до Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

- След обсъждане, в което се включиха инж. Марин Гергов и проф. Росен Малчев, 

за възникнали инциденти /вкл. и с човешки жертви/, ЦР изпрати до м-р Николай 

Нанков аргументирано предложение за отделяне на минимални средства от 

МРРБ за обследване на строежите от високите категории по ЗУТ. Целта е 

предотвратяване на нежелателни инциденти. 

- Председателят на НПС „ВС“ инж. Б.Балчев изготви становище по запитване от 

РК Ловеч, относно проектирането на нови и реконструкцията на съществуващи 

сградни канализационни и водопроводни отклонения, която се изпрати от 

Ръководството на КИИП до Министерството. 

- ЦР обобщи запитвания относно Наредба Iз-1971, които изпрати до ГД „ПБЗН“, 

като след техния отговор информацията беше предоставена на заинтересованите 

колеги.  

- ЦР изготви след обсъждане ясни указания до РК и НПС, във връзка с постъпващи 

сигнали за неправомерно задържане на лични печати от работодателски фирми, 

което е нарушение на ЗКАИИП. 

- ЦР, след проведено обсъждане с инж. Балчо Балчев, изпрати писмо до МОСВ, в 

което беше посочено, че дейностите по почистване на речните корита и 

изнасянето на инертни материали са инвестиционни намерения и се решават с 

изготвянето на инвестиционни проекти. Само така се защитава обществения 

интерес и ще се предпазим от инциденти. 

- След допълнителен анализ и обобщение ЦР изпрати запитване до Министерство 

на транспорта и Интелигентни транспортни системи за управление на трафика 

/ИТС/ за разрешаване на проблеми по нееднозначното прилагане от Общините и 

ДНСК на разпоредбите на ЗУТ и Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическата инфраструктура. 

- В изпълнение на изискването за разширяване на връзките с другите сродни 

организации, ЦР на КИИП подписа утвърдени от УС договори със САПЗАПА 

/Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в 

архитектурата/, МИА, ВСУ „Любен Каравелов“, Варненския университет 

„Черноризец Храбър“. ЦР на КИИП изпрати предложение до участниците в 

ИИРС за сключване на договори-спогодби от характера на тази, която е с КОАОИ 

в Македония. ЦР на КИИП активно участва в заседанията на ЕСЕС. На срещите 

се очерта важният въпрос за въвеждането на BIM технологиите и необходимостта 

от ускореното им внедряване във всички страни-членки на организацията. Това е 

свързано и с цялостната дигитализация на процеса на проектирането и 

строителството. 

- ЦР определи като изключително важна задача в своята дейност представянето на 

Камарата пред всички парламентарни групи в НС, председателя на НС, 

президентството и другите държавни органи. В изпълнение на тази задача 

започнаха да се провеждат срещи с парламентарната група на БСП и 

предварителна среща с представители на ДПС. Тези срещи продължиха с 

парламентарната група на ГЕРБ и председателя на НС Г-жа Караянчева. На тези 

срещи се посочват основните проблеми на системно ниво, свързани с 
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нормативната база в сектор строителство и отговорността на КИИП пред 

обществото. 

- След проведено обсъждане, ЦР изпрати писмо и до Г-н Президента на РБ, в което 

се изразява нашето желание за експертно участие в Предложения Съвет за 

стратегическо развитие на България, който се предвижда да се създаде. 

Получихме положителен отговор, подписан от съветника на Президента на РБ. 

-  ЦР изготви и УС прие Правилник за неприсъствените гласувания в КИИП. 

- ЦР изпрати мотивираното предложение за „Проект изменение и допълнение на 

ЗКАИИП“ към сегашното НС, след като 43-то НС се разпусна. Това предложение 

беше изпратено до м-р Нанков в средата на м. март миналата година. 

2. Активно използване на медиите у нас, включително и средствата за 

комуникация в КИИП за предоставяне на информация за проблемите в 

бранша. Провеждане на общо достъпни за всички членове на КИИП 

обучения и семинари за повишаване на квалификацията на инженерите-

проектанти. Съдействие на ЦР за провеждане на конференции на НПС. 

По-долу са посочени някои от по-съществените моменти в дейността на ЦР в това 

направление: 

- Много ефективна е връзката на КИИП с „ГРАДЪТ Медиа Груп“. Участвахме 

активно в следните конференции: „Инвестиции и строителство на офис сгради“, 

Building innovation forum - 28.09.18 и Urban Development Forum – 23.10.18г. 

- В сайта на КИИП и на фейсбук страниците на Камарата и Клуба на младия 

проектант редовно се публикуват информации от провежданите мероприятия, 

интервюта, включително и постъпващите покани за участие на членове на КИИП 

в тях, както и друга информация, свързана с дейността на Камарата. 

- ЦР активно се включи в предложението за партньорство на Конференцията и 

изложение за ЕЕ и възобновяема енергия, интелигентни градове. 

- Гл. секретар на КИИП инж. Чипев представя Камарата и успешно участва в 

работната група към Международния технически панаир - Пловдив в конкурса 

„Златен медал и диплом“. 

Една от основните задачи на КИИП е свързана с организиране и провеждане на 

мероприятия за повишаване на квалификацията и знанията на нейните членове. В 

зависимост от етапа на развитие на обществото и целите, към които то се стреми, 

възниква нужда от постоянно обучение. ЦР се стреми с всички средства, с които 

разполага, да отговори на изискването да дава нови знания на своите членове и да 

разширява техния кръгозор. Същевременно ръководството на КИИП съдейства и 

подпомага издателската дейност със средства от Централата. Камарата провежда 

курсове и семинари за обучение по актуални и перспективни направления, както и 

такива, които са свързани с променящата и актуализиращата се нормативна база, 

като се отделят средства от бюджета на Централата за финансиране на такива 

курсове. Чрез изпращане на E-mail се информират членовете на националните 

професионални секции за организираните обучителни курсове. Същевременно 

фирмите, които предоставят материали, също провеждат семинари, които се 

оповестяват също по E-mail. Както казваха нашите преподаватели - ”В училището 

на живота няма почивен ден”. Много често, при провеждане на мероприятията, 
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заседателната зала на ЦО не може да побере всички желаещи участници. Някои от 

проведените курсове, семинари и обучения в ЦО на КИИП са следните: 

- Семинар на тема: „Иновативни керамични решения“ - „Винербергер и Тондах 

България“; 

- Семинар на тема: „Конструктивно усилване с композитни материали, система 

SIKA CARBODUR / SIKAWRAP“; 

- Презентация на „BricsIAD“ – европейска алтернатива на AutoCAD; 

- Обучителен курс на тема: „Основни изисквания при проектиране, съгласно 

Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа 

сигурност на строежите“ Лектори: д-р инж. Иван Каралеев – Председател на 

УС на КИИП и инж. Румен Иванов – Зам.-председател на РК Варна 

- Семинар на тема  „Системи вода – въздух на TROX Системи за налягане в 

стълбищни клетки“ - „TROX TECHNIK“; 

- Семинар на тема: „Хидроизолиране на подземни части на конструкции“ 

Организатори - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране  и 

МАПЕИ България; 

-  Дискусионен форум - семинар на тема: „Актуални въпроси приложението на 

ЗУТ и ЗУЗСО” Проект за изменение. Идеи и концепции за развитие 

 Модератор – адв. Емилия Александрова; 

- Семинар на тема:  „Светът на хидроизолационните системи“ Организатори - 

СИКА България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; 

- Специализирано обучение на тема: „Новости при проектирането на 

електрозахранване и електрообзавеждане“ Организатори – Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране  и „Кабелкомерс“ ООД.  

3. Провеждане на срещи в ЦУ за решаване на възникнали вътрешни проблеми 

в КИИП и изготвяне на становища, свързани с различни инженерни казуси 

и пропуски. Изготвяне на становища от ЦР в отговор на постъпващи 

запитвания и справки от членове на КИИП, както и искания от 

институциите в РБългария вкл. и за конкретни технически решения. 

Организация и осигуряване на мероприятия от ЦР. Последователно 

провеждане на политика за обновяване и актуализиране на нормативната 

база в КИИП и подобряване на административната дейност и попълване на 

липсващи документи в архива на ЦУ от РК. 

Някои от основните дейности, изпълнени от Централното ръководство, са 

отразени както следва: 

- ЦР започна кампания за разглеждане, допълване и съхраняване на всички 

материали, свързани с дейността на Камарата, с цел за актуализиране на архива 

и подобряване на административната дейност.  

- ЦР, с активното участие на инж. Светлана Николчева и ЦКТК, успешно 

разработи и прие Част II на Наредба 2 за ПП, отнасяща се за ТК. 
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- Под ръководството на гл. секретар и председател на КР инж. А. Чипев с 

изключителното съдействие на адв. А. Драганова и служители от ЦО се 

актуализираха изискванията на ПП, които са поставени на сайта на Централата. 

- Гл. секретар на КИИП организира и успешно проведе със съдействието на 

председателите на НПС актуализиране на Методиката за ценообразуване, която 

беше публикувана в Д.В. и се постави на сайта на Централата. Със съдействието 

на председателя на РК София-град инж. Г. Кордов се пое отпечатването на 

1030бр. от нея. РК Пловдив отпечата още 1000бр. за РК. 

- По искане на Комисия за защита на потребителите инж. Светлана Николчева 

изготви след подробен анализ становище относно „Надуваемо увеселително 

съоръжение“ в МОЛ. 

- Изготвено беше обосновано становище от инж. Светлана Николчева по искане от 

БААИК за упражняването на ТК по част конструктивна за участието на 

консултантите при изготвяне на доклада за съответствие. 

- От страна на ЦР след консултация с юридическия консултант на КИИП се 

изготви становище по искане на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ- РМ“ и „ЕКИП 123“ 

ЕООД, относно разяснение за авторски надзор по проекти. 

- Обосновано становище изготви инж. Надежда Парлъкова по искане на фирма 

„КОЗМОС ТЕКСТИЛ“ за временна пътна връзка в Промишлена зона „Стомана“, 

гр. Перник. 

- За решаване на възникнали противоречия в Камарата между две НПС „ГПГ“ и 

„ТСТС“ на 26.01.2018г., в ЦО се проведе среща за разглеждане на проблема с 

активното участие на Ръководството на Камарата.  

- С непосредственото активно участие на ЦР се осъществи обсъждане на Наредба 

4/ 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. След това се 

проведоха още редица обсъждания на Наредбата, след което успешно беше 

прието изменението на текстовата част на тази Наредба. 

- Много активно е участието на проф. Р. Малчев и инж. Д. Куманов при посочване 

на проблеми свързани с изпълнението на т.нар. „саниране“ – поставяне на 

изолация върху сградни структури с недопустими недостатъци, вкл. силна 

корозия. Така инж. Куманов ясно докладва тези проблеми на УС и беше 

подготвено и изпратено писмо до МРРБ, изразяващо становището на 

ръководството.  

- Във връзка с изготвен проект от член на КИИП с ОПП – инж. Димитрова за обект 

от трета категория по ЗУТ изпратихме писмо до ДНСК за нередността, която е 

направил член на Камарата. 

- Със съдействието на инж. Н. Главинчев беше изготвено становище по искане на 

фирма „Интер77“ за проблеми, свързани с плана за регулация и подхода до 

обекта. 

- ЦО изготви след проучване в архива на подробна справка, относно постъпили 

искания от страна на ОДМВР Търговище. 
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- ЦР със активното съдействие на юридическия консултант и след значителен 

анализ подготви отговор до Омубдсмана на РБългария във връзка искане за 

членство в КИИП от лице с диплома за инженер „интериорен дизайн“. 

- Юридическият консултант изключително много подпомогна ЦР в разработката 

на изискванията за ПП. 

- ЦР изготвя множество отговори на запитвания от членовете на Камарата, относно 

кандидатстването за членство в КИИП, преминаваното от ОПП в ППП и много 

други въпроси, свързани с различни проблеми, с които проектантите се сблъскват 

ежедневно в работата си. 

- ЦР на КИИП организира с помощта на служителите от ЦО всички мероприятия 

и тяхното обезпечаване /вкл. и финансово/, свързани с ОС на Камарата, 

комисиите, съветите, всички провеждани заседания и срещи в ЦО на КИИП, УС, 

в т.ч. и изнесените УС /при които важна роля в подкрепа на Ръководството 

оказват съответните ръководители на РК/. Трябва да се подчертае, че 

изключително натоварване в ЦО се получава при организиране на всички тези 

мероприятия, посочени по-горе и особено при организирането на ОС на КИИП. 

То е свързано с осигуряване на необходимите условия за подготовка на 

материалите, тяхното обобщаване, анализиране, обработка и представяне. 

Осигуряване на залите за провеждане на заседанията на НПС и ОС и 

комплектоване със съответното оборудване, нощувките на делегатите и тяхното 

изхранване, организиране на регистрационните бюра, осигуряване на фирми, 

представящи своята продукция и изключително много други съпътстващи 

дейности. В осигуряването на фирми, представящи своята продукция, бяхме 

подпомогнати от някои от председателите на НПС. 

- ЦР на Камарата положи изключителни усилия за обезпечаване и продължаване 

на договора за наем с УАСГ на помещенията в Университета. За целта участвахме 

в търг и успяхме със съответните усилия да договорим успешно оставането в 

сегашните помещения. Това позволи осигуряване на нормалната работа на 

всички органи и комисии в КИИП, включително безпроблемното продължаване 

на работата на УС. Независимо от това ЦР осъществи и множество други 

контакти, като резервни варианти в случай, че не успеем при провеждането на 

търга. Ръководството на КИИП проведе огледи на различни обекти и цялостно 

проучи наличната документация за тях. Трябва да се отбележи, че извън 

членовете на Ръководството, единствено съдействие за възможно резервно 

решение ни оказа инж. Райна Кожухарова. 

- ЦР и служителите в ЦО полагат особени грижи за съхранение на непрекъснато 

нарастващия архив в Централата на Камарата. 

- След съответната значителна предварителна подготовка и обработка на всички 

лица, членуващи в КИИП съгласно регистъра, ЦР ежегодно публикува списък с 

проектантите в Д.В. 

- ЦР след задълбочено проучване и анализ с помоща на адв . Драганова подготви 

подробни Вътрешни правила за работа с личните данни в съответствие с 

Регламент на ЕС 2016/679 и ЗЗЛД, приложими за КИИП. Изпратен беше експерт 

от ЦО на обучение при работа с личните данни и тяхното съхранение. 

Тук трябва да се посочи изключителното съдействие на юридическия консултант на 

КИИП адв. Албена Драганова в работата на УС, КР, ЦКТК, КНА и другите органи и 
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комисии в КИИП. Същевременно тя пряко участва при съставяне и анализ на 

изготвяните нормативни актове за КИИП. Отново подчертавам, че тя във всички случаи 

непосредствено и пряко е подпомагала дейността на ЦР в това отношение. Също така 

трябва да се отбележи, че намаляха случаите, когато съдът изисква от УС да признае ПП 

на заведени дела на получили отказ за вписване в регистрите на Камарата. По-долу е 

дадена Справка относно приключените и висящи съдебни дела, по които страна е КИИП, 

за периода 01.04.2018 г. – 31.03.2019 г.: 

 

І. Приключени: 

 

От началото на отчетния период – 01.04.2018 г. до момента, следните висящи към 

миналия период  дела  са приключени с влязло в сила решение: 

1. 

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото - 

приключено 

Адм.д.№10487/201

7 г. на АССГ,48-ми 

състав 

инж. Светослав 

Димитров 

жалба срещу 

решение на УС с 

отказ да му 

признае 

ограничена 

правоспособност 

Делото е спечелено за 

КИИП, съдът отхвърли 

жалбата на инж. Светослав 

Димитров. 

Решението влезе в сила. 

 

2.  

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото - 

приключено 

Адм.д.2338/2017  

на АС – Бургас, 21 

състав 

Инж. Павел 

Ленинов Донев 

Жалба срещу 

решение на УС за 

признаване на ПП 

Делото приключи с решение 

в полза на КИИП, 

отхвърлена е жалбата на 

инж. Донев.  

К.д.№ 8288/2018 

на Върховен 

административен 

съд  

Инж. Павел 

Ленинов Донев 

Жалба срещу 

решение на АС – 

Бугас по 

адм.д.№2338/2017 

г. 

Делото приключи с решение 

в полза на КИИП, 

отхвърлена е и касационната 

жалбата на инж. Донев.  

 

3.  

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото - 

приключено 

Дело №365/2016 г. 

на Комисия за 

защита от 

дискрминация   

инж. Ралица 

Панчева 

жалба срещу УС с 

оплаквания за 

дискриминация 

Решение на Комисията за 

защита от дискриминация – 

не е налице дискриминация 

по отношение на инж. 

Ралица Панчева  
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4. 

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото - 

приключено 

Дело №3205/2017 

г. на 

Административен 

съд - Варна   

инж. Гергана 

Железова 

Жалба срещу 

решение на УС за 

отказ за 

признаване на ПП 

Делото е решено на първа 

инстанция в полза на 

жалбоподателя – да се 

признае ППП на инж. 

Железова.  

Срещу решението 

подадохме касационна 

жалба до ВАС. 

К.д.№ 5551/2018 г.  инж. Гергана 

Железова 

 Касационна 

жалба от страна на 

КИИП с/у 

решение на АС - 

Варна 

Делото беше решено на 

11.02.2019 г., като се 

потвърждава решението на 

АС – Варна.  

 

5.  

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото - 

приключено 

Адм.д. 

№84/2018 г. на 

Административен 

съд - Шумен 

инж. Жулиян 

Желв 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да бъде 

вписан в регистъра 

на лицата, 

упражняващи 

технически 

контрол по част  

Конструктивна 

Делото приключи със 

споразумение с инж. Желев. 

 

6.  

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото  - 

приключено 

Адм. д.№ 

3552/2018 г. на 

Административен 

съд – София град 

инж. 

Константин 

Проданов 

жалба срещу 

заповед на 

председателя на 

УС на КИИП 

С определение на съда  

делото е прекратено, т.к. 

тази заповед не подлежи на 

съдебен контрол. 

Определението е в полза на 

КИИП. 

Потвърдено е от ВАС.   
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ІІ. Висящи дела – към настоящия момент, за отчетния период следните дела са 

новообразувани и/или висящи  

 

7.  

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото  и 

резултат, висящо пред 

ВАС 

Адм. д.№ 

3586/2017 г. на 

Административен 

съд – Пловдив   

инж. Дечко 

Матеев  Фратев 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ОПП 

АС – Пловдив с определение 

прекрати  делото, което е в 

полза на КИИП. Има жалба 

от инж. Дечко Фратев до 

Върховния 

административен съд 

К.д.№ 4451/2018 г. инж. Дечко 

Матеев  Фратев 

жалба срещу 

Определението на 

АС - Пловдив 

ВАС отмени определението 

на АС – Пловдив и 

постанови да се разгледа 

делото по същество 

Адм.д. 

№1475/2018 на 

Административен 

съд – Пловдив   

инж. Дечко 

Матеев  Фратев 

Повторно 

разглеждане на 

жалба на инж. 

Дечко Фратев 

срещу решение на 

УС за отказ да му 

бъде призната 

ОПП 

АС – Пловдив постанови 

решение, с което отхвърля 

жалбата на инж. Фратев и 

потвърждава решение на УС 

на КИИП за отказ.  

К.д. 

№12800/2018 г. на 

ВАС 

инж. Дечко 

Матеев  Фратев 

Жалба на инж. 

Дечко Фратев 

срещу решението 

на АС – Пловдив 

по адм.д. 

№1475/2018 г. 

Делото е насрочено за 

разглеждане в открито 

заседание на 29.05.2019 г.  

8.  

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото  - чака се 

решение 

Адм. д.№ 

2721/2018 г. на 

Административен 

съд – Пловдив   

инж. Таньо 

Солаков 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ППП 

Последното заседание по 

делото е насрочено за 

12.03.2019 г., след което се 

чака решение. Подадох 

молба за прекратяване на 

делото, тъй като 

междувременно инж. 

Солаков получи ППП на УС 

от 28.02.2019 г. и вече няма 
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правен интерес от водене на 

делото.  

 

9.  

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото  - висящо 

пред ВАС 

Адм. д.№ 

8252/2018 г. на 

Административен 

съд – София   

инж. Иван 

Петров Мишев 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ОПП 

Делото приключи с решение 

на АССГ в полза на инж. 

Мишев. Считам, че то е 

неправилни и 

незаконосъобразно, т.к 

обстоятелствата по делото 

са почти идентични с тези по 

делото на инж. Светослав 

Димитров. 

Подадена е касационна 

жалба срещу решението. 

К.д. 698/2019 г. на 

ВАС 

инж. Иван 

Петров Мишев 

жалба срещу 

решение на АССГ 

по 

адм.д.№8252/2018 

г. 

Насрочено е открито 

съдебно заседание за 

24.09.2019 г. 

 

10. 

№ на дело Страна Предмет на 

делото 

Фаза на делото  - висящо 

пред АССГ  

Адм. д.№ 342/2019 

г. на 

Административен 

съд – София град   

инж. Красимир 

Георгиев 

Костадинов 

жалба срещу 

решение на УС за 

отказ да му бъде 

призната ППП 

Насрочено съдебно 

заседание.  

Очаква се решение. 

 

 Необходимо е да се отбележи и своевременното изготвяне на финансовите 

документи и отчети от СК „Прециз“, с което се осигурява и подпомага работата на 

цялата Камара на инженерите. 

В заключение е необходимо да се изтъкне следното: 

 I. Необходимо е задължително да се намерят начини и сили да преодолеем 

различията си и да не поставяме личните си интереси, желания и амбиции над тези на 

организацията. 

 II. Наложително е значително да намалим всички опити за отклоняване на 

вниманието с маловажни и интересуващи само отделни наши членове искания, а да се 

съсредоточим за постигане на основните цели, които сме си поставили за решаване пред 
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нашата професионална организация. Времето е такова, че изисква от нас да обединим 

всичките си усилия и да намерим пътя за постигане на посоченото в началото – 

ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА! 

 III. Да се утвърди ролята на НПС при решаване на съществените въпроси на 

нашата професионална организация. 

 Преди да завърша ще цитирам началото на ЗУТ - в Чл. 1 се посочва, че 

„Територията на РБългария е национално богатство. Нейното устройство гарантира 

устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението“. 

Това богатство ние трябва да ценим високо, да го съхраняваме и пазим за идните 

поколения, защото няма нищо по-ценно от човешкия живот. 

Да не забравяме, че бъдещето на Родината ни е в нашите ръце. 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 



                 Приложение 1 

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ПС към РК и ЦО на КИИП през 2018 г. 

Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Проектиране на дървени конструкции по ЕК 5  курс 

 лектор д-р инж. Иван 

Христов Гешанов КСС м. март 2018г. 
Варна 

Представяне на фирма "JAF" – дървени 

конструкции семинар ЙАФ КСС 

м.сепрември 

2018г. Варна 

Практически съвети, анкерни системи и 

приложения чрез софтуер на ХИЛТИ семинар   КСС ТСТС м. април 2018 Варна 

Представяне на нова гама LED осветителни тела с 

търговска марка  "ULTRALUX"  семинар 

"ТАБАК КОМ 

ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

и "СИСТЕМС ЕНД 

ТЕХНОЛЪДЖИС"ООД ЕАСТ м.април 2018г. Варна 

КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С 

КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛ семинар СИКА България  КСС 26 април 2018г. Варна 

фирми "Beghelli" и "Luxiona" - осветителни тела със 

специално предназначение, в промишленоста, в 

офиси и поликлиники презентация 

фирми "Beghelli" и 

"Luxiona" ЕАСТ м. май 2018г. Варна 

Конференция на НПС ЕАСТ във Варна конферениця НПС ЕАСТ ЕАСТ м. май 2018г. Варна 

BALKAN LIGHT 2018 VII Балканска конференция 

по осветление конференция Български НКС ЕАСТ м. Юни 2018г. Варна 

Особености при проектиране на стоманени 

конструкции на едноетажни сгради  курс инж.Николай Рангелов КСС м. Юни 2018г. Варна 

Традиционен семинар съвместно с БНКО семинар   ЕАСТ 2018-07-01 Варна 



BIM Решения семинар Autodesk КСС 26.07.2018 г. Варна 

„Изделия управлявани от  платформа за цялостни 

IoT решения на Schneider Electric „ презентация 

Шнайдер електрик 

България ЕАСТ 

м. септември 

2018г. Варна 

Представяне на продукти с търговска марка 

"СЕКТРОН"  семинар СЕКТРОН ЕАСТ 

м.сепрември 

2018г. Варна 

Представяне на продукти с търговска марка 

"LEDVANCE"  семинар LEDVANCE ЕАСТ 19.09.2018 г. Варна 

Представяне на продукти с търговска марка 

"HOCHIKI"  семинар HOCHIKI ЕАСТ 

м.сепрември 

2018г. Варна 

СВЕТЪТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ 

СИСТЕМИ семинар СИКА България  ВС, КСС 

м.ноември 

2018г. Варна 

Презентации на фирми дистрибутиращи  

отоплителна, вентилационна и климатична техника презентация ОВКХТТГ ОВКХТТГ 

м.март -   

ноември 2018г. Варна 

Събрание на+A50:E57 сек. ГПГ към РК на тема: 

Обсъждане на предложения за изменение и 

допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти  семинар 

членове на РК КИИП В. 

Търново ГПГ 29.01.2018 г.  В. Търново 

Председателят на сек. КСС към РК съдейства на 

група колеги за закупуване на програмния продукт 

Tower 7 Professional при преференциални условия. 

Съвместно с фирма „ВАГ“ ООД се организира курс 

за работа с продукта за новите клиенти. презентация инж. Веселин Първанов КСС 16-17.03.2018 г.  В. Търново 



От 27 до 29 март в ИЕЦ София  се проведе Конгрес 

и изложение по енергийна ефективност и 

възобновяема енергия. Това мероприятие 

представляваше интерес за секция ОВКХТТГ. Теми 

на конгреса: 

§ Биоенергия: котли, камини и бойлери на биомаса, 

биогорива, машини за компостиране, линии за 

производство на пелети, биогаз инсталации; 

§ Термопомпи; 

§ Енергия от отпадъци; 

§ Производство на соларна енергия за собствено 

потребление, съхранение на енергия; 

§ Система за енергиен мениджмънт; 

§ Нискоенергийни сгради. презентация фирми ОВКХТ 27-29.03.2018 г.  В. Търново 

Секция ТСТС към РК беше поканена от 

Българската браншова асоциация Пътна 

Безопасност. Тя  съвместно с Международната 

пътна федерация и Европейската пътна федерация 

организира международна конференция на тема: 

„Пътна безопасност: Нови технологии и добри 

световни практики” на 27 март 2018г  в София, 

хотел „Маринела”. презентация представители  ТСТС 27.03.2018 г.  В. Търново 

Обучителен курс на тема: ПРОЕКТИРАНЕ НА 

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД 

ЕВРОКОД 3, Общ курс EN 1993-1-1:2005, с лектор: 

д-р инж. Иван Гешанов, основните моменти 

обхванати от курса са: 

Ø Въведение. 

Ø Основи на конструктивното проектиране. 

Ø Въздействия върху сгради. 

Ø Материали. 

Ø Конструктивно моделиране и методи на анализ.  

Ø Крайни гранични състояния. 

Ø Експлоатационни гранични състояния. 

Ø Числен пример за портална рамка. обучение, лекция д-р инж. Иван Гешанов КСС 20.04.2018 г.  В. Търново 



Конференция на тема: „По пътя към почти 

нулевоенергийни сгради: Норвежкият опит и 

предизвикателствата в България“ провела се  от 20 

до 21 юни в Експо център „Флора“, гр. Бургас, като 

събитие от официалната програма на българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз. 

Основни акценти са били: 

§ Национален план за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия 2015-2020 г.; 

§ Национално определение, нормативна база, 

финансиране и предизвикателства пред навлизането 

на почти нулевоенергийните сгради в 

инвестиционната практика; 

§ В рамките на проявата се проведе семинар за 

„Пасивни къщи“ семинар - ОВКХТ 20-21.06.2018 г.  В. Търново 

Курс на тема: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ 

КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3, 

Проектиране на съединения на стоманените 

конструкции, EN 1993-1-1:2005; EN 1993-1-8:2005; 

EN 1998-1:2004 с лектор: д-р инж. Иван Гешанов, 

при следната програма: 

Ø Въведение. 

Ø Стандартизирани съединения 

Ø Съединения греда-греда и греда - колона 

Ø Съединения с L профили 

Ø Съединения с огъваеми плочи 

Ø Съединения с ребра 

Ø Снаждания на колони 

Ø Бази на колони- ставни съединения 

Ø Съединения със фланцеви плочи 

Ø Съеднинения с вути (рамкови възли) 

Ø Бази на колони (запъване) обучение, лекция д-р инж. Иван Гешанов КСС 22.06.2018 г.  В. Търново 



ХХIII Научна конференция с международно 

участие „ЕМФ 2018 г.“, със следните теми: 

§ Енергетиката в пазарни условия; 

§ Топлоенергийни технологии; 

§ Ядрена енергетика; 

§ Енергийна ефективност; 

§ Възобновяеми източници на енергия конференция - ОВКХТ 17-20.09.2018 г.  В. Търново 

Семинар на тема "Продукти и системи за 

предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции в съответствие с БДС EN 1504", като 

се разгледаха следните основни теми: 

• Повреди и разрушения в стоманобетонните 

конструкции 

• Група стандарти БДС EN 1504 

• СЕ маркировка 

• Ключови етапи в процеса на възстановяване 

• Преглед на Принципите и Методите за 

предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции в съотвествие с БДС ЕN 1504-9 

• Решения на Sika в съотвествие с БДС EN 1504, 

Части 2, 3, 4, 5, 6 и 7        презентация 

представители  на 

фирма СИКА България 

ЕООД КСС и ТСТС 28.09.2018 г.  В. Търново 

Обсъждане на тема: „Съвместната работа на 

проектантите в инвестиционното проектиране с 

общинските и държавната администрации дискусия членове на сек. ГПГ ГПГ 11.10.2018 г.  В. Търново 



Курс на тема: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ 

КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3, 

Проектиране на стоманени конструкции за 

сеизмични въздействия - EN 1998-1-1:2005; EN 

1993-1:2005 с лектор: д-р инж. Иван Гешанов, в 

залата на РК КИИП, гр. В. Търново, при следните 

основни моменти: 

Ø Въведение 

Ø Проектни основи 

Ø Изисквания при проектирането и изпълнението 

Ø Моделиране и анализ 

Ø Рамкови конструкции (MRF) 

Ø Централно включени връзки (СВF) 

Ø Нецентрично включени връзки (EBF) 

Ø Ригели с отслабено сечение (RBS) 

Ø Връзки осигурени срещу изкълчване (BRBF) 

Ø Примери за сеизмично изчисляване 

-Рамкова конструкция 

-Центрично включени връзки 

-Нецентрично включени връзки в комкбинация със 

ригел с отслабено сечение обучение, лекция д-р инж. Иван Гешанов КСС 19.10.2018 г.  В. Търново 

Обсъждане на тема: Изменение и допълнение на 

Раздел II от Наредба № 2 за проектантската 

правоспособност на инженерите, регистрирани в 

КИИП дискусия 

членове на РК КИИП В. 

Търново притежаващи 

ТК КСС 24.10.2018 г.  В. Търново 

Честване на  15 години от създаването на КИИП и 

"Ден на инженера-проектант"  честване 

членове на РК КИИП 

Велико Търново всички секции 29.10.2018 г.  В. Търново 

Посещение в производствената база на HOBAS 

AMIBLU в Румъния, гр. Букурещ на темата на 

събитието -‘‘Съвременни и иновативни технологии 

в производството на тръбопроводни системи от 

центрофугално лят стъклопласт, CC-GRP, в 

различни области на приложение.‘‘ Експертите на 

HOBAS  въведоха посетителите в производствения 

цикъл и завършващия етап на  изпробване , като 

отговаряха на зададените  въпроси, свързани с 

цялата продуктова гама на фирмата. обучение 

представители на 

фирмата ВС 15-16.11.2018   В. Търново 



Фирма „СИКА България” ЕООД и КИИП, РК В. 

Търново организира семинар на тема 

"Конструктивно усилване с композитни материали, 

система SIKA® CARBODUR® /SIKAWRAP®" презентация 

представители  на 

фирма СИКА България 

ЕООД КСС и ТСТС 16.11.2018 г.  В. Търново 

„Управление и защита на осветителни вериги, с 

акцент върху LED осветление” семинар 

представители на 

фирма Шнайдер 

Електрик България ЕАСТ 20.11.2018 г.  В. Търново 

Последния от четири модула курс на тема: 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ 

СПОРЕД ЕВРОКОД 3, Проектиране на стоманените 

конструкции за пожарни въздействия , EN 1991-1-2:2002, 

EN 1993-1-2-2005 с лектор: д-р инж. Иван Гешанов, със 

следната програма: 

Ø Въведение. Подходи за конструктивно 

противопожарно проектиране. 

Ø Конструктивни материали при високи температури. 

Температури при пожарно въздействие. Поведение на 

гредите и колоните при тестове в пещ. 

Ø Методи за противопожарна защита. 

Ø Опростено /стандартизирано/ изчисляване по ЕК3 за 

пожарно въздействие. 

Ø Характеристики на материалите. 

Ø Класификация на сеченията. 

Ø Критична температура. 

Ø Носеща способност на опънати елементи. 

Ø Носеща способност на подпрени греди. 

Ø Загуба на обща устойчивост. 

Ø Носеща способност на натиснати елементи. 

Ø Пожарна устойчивост на незащитени стоманени 

елементи. 

Ø Пожарна устойчивост на защитени стоманени 

елементи. 

Ø Използване на сложни изчислителни модели. 

Ø Примери за изчисляване на пожарна устойчивост. 

Ø Пожарна устойчивост и защита на опънат елемент. 

Ø Пожарна устойчивост и защита на стоманена греда. 

Ø Пожарна устойчивост и защита на стоманена колона обучение, лекция д-р инж. Иван Гешанов КСС 23.11.2018 г.  В. Търново 



Международен семинар по мълниезащита семинар 

Ернесто Стефанов, 

Фабиен Бариер - 

Парадайз електрик ЕАСТ май Бургас 

Новости при системите за пожароизвестяване и 

структурно окабеляване семинар 

Виолета Димитрова, 

Петя Симеонова, 

Георги Колев - Сектрон ЕАСТ ноември Бургас 

Устойчиви решения за обществени сгради и хотели  презентация АСО България ВС април Бургас 

Конференция по пътя към почти нулевоенергийни 

сгради конференция   ОВХТ юни Бургас 

Хидроизолиране на подземни части на конструкции семинар 

инж. Николай 

Желзяков - МАПЕИ КСС април Бургас 

Семинар на Текра семинар   ЕАСТ октомври Бургас 

Семинар на Анди семинар 

инж. Николай 

Хасковлиев, 

Александър 

Костадинов, Марин 

Нейков ЕАСТ юни Бургас 

Продукти и системи за предпазване и 

възстановяване на бетонни конструкции в 

съответствие с БДС EN1504 семинар Сика България КСС февруари Бургас 

REHAU RAUTITAN - революционна система за 

водоснабдяване от РЕХ - А тръби REHAU 

безшумна канализация RAUPIANO PLUS семинар 

инж. Десислава 

Несторова, Рехау 

България ВС август Бургас 

Енергоефективни системи за лъчисто 

отопление/охлаждане, геотермални системи 

RAUGEО, предварително изолиране тръби за 

централно и локално отопление/охлаждане  семинар 

инж. Десислава 

Несторова, Рехау 

България ОВХТ август Бургас 

Подови конструкции на Винербергер презентация Винербергер КСС септември Бургас 

Светът на хидроизолационните системи семинар Сика България КСС, ВС ноември Бургас 

Конструктивно усилване с композитни материали, 

система СИКА семинар Сика България КСС май Бургас 



Системи за сградна автоматизация презентация 

инж. Здравко Донев, 

Адриан Алистар 

Валтроник  ЕАСТ юли Бургас 

Пожарозащитни решения с Мултипор и Итонг в 

контекста на Наредба Iз 1971 и Еврокод 6 семинар Итонг България КСС, ВС декември Бургас 

Курс по ЗАПСП курс 

адв. Емилия 

Александрова всички декември Бургас 

курс по метални конструкции курс   КСС май Бургас 

Метални консрукции - 4 модула  курс 

организатор РК В. 

Търново КСС 2018 Габрово 

Реконструкция на съществуващи сгради курс 

проф.  Марина 

Трайкова  КСС 11.4.2018 Кърджали 

Насърчаване предприемачеството по ОП"Иновации 

и конкурентно-способност" Презентация 

инж.Росица Денчева и 

Росици Кривирадева,  

съвместно с Общински 

информационен 

център-Ловеч  всички  15.02.2018 г. Ловеч 

Обсъждане на писмо от Община Ловеч с изх.№ 

9100-293-3/22.08.2018 г.относно:Проектиране на 

нови СВО и СКО , които да се изработват като 

отделен проект с Възложител Община Ловеч Симинар 

инж.Христо Иванов, 

съвместно с ВиК АД-

Ловеч ВС 28.9.2018 Ловеч 

Проектиране на стоманени конструкции според 

Еврокод-3 курс 

д-р , инж. Иван 

Гешанов, съвместно с 

РК Плевен КСС 18.11.2018 Ловеч 

 Конференция на ЕАСТ “Добрата практика в 

Проектирането по част Електрическа" семинар 

инж. Мария Попова, 

инж. Румен Иванов, 

организатор НПС 

ЕАСТ ЕАСТ 01-02. 06.2018 Пазарджик 

„Иновации 2018“ семинар Шнайдер Електрик ЕАСТ 23.10.2018 Пазарджик 

Авторско право и авторски надзор на проектанта семинар адв. Александрова ЕАСТ 06.11.2018 Пазарджик 

Новости в проектирането и електрообзавеждането семинар 

"Кабел комерс" ООД, 

инж. Каралеев ЕАСТ 09.11.2018 Пазарджик 



Новости при системите за пожаро-известяване и 

структурно окабеляване семинар Петя Симеонова ЕАСТ 05.12.2018 Пазарджик 

Минимален обем на инженерно-геоложките 

проучвания в инвестиционното проектиране среща-дискусия   МДГЕ 05-06.10.2018 Пазарджик 

Вентилационни системи за отвеждане на дим и 

топлина семинар 

проф.д-р инж. Радослав 

Къртов ОВКХТТГ 25.10.2018 Пазарджик 

Курс  на тема: Проектиране на сотомеми 

конструкции според еврокод 3 (ЕК3) Проектиране 

на стоманени конструкции за сеизмични 

въздействия EN 1998-1-1:2005 ; EN 1993-1:2005 Обучителен курс д-р Инж. Иван Гешанов КСС 

18 ноември 

2018 г.  Плевен 

Фирма АНДИ - видеонаблюдение и 

пожароизвестяване Семинар 

Представител на 

фирмата ЕАСТ 21 юни 2018 г.  Плевен 

Филтри за почистване на въздух по  нова 

иновативна технология - Тристепенен воден циклон 

от фирма Caeli Engineering LLC  

Презентация с 

демонстрационна 

част 

Представител на 

фирмата ОВКХТТГ м. 10.2018 Плевен 

Иновационни решения с YTONG и Multipor в 

проектирането и изпълнението на нискоетажни 

конструкции, в огнезащитата и в енергийната 

ефективност на сградите.  

Обучителен 

семинар 

Представител на "Ксела 

България КСС; ВС 21.11.2018 Плевен 

Презентация на фирма „Сика България”ЕООД на 

тема:”Продукти и системи за предпазване и 

възстановяване на бетонни конструкции в 

съответсвие с БДС EN 1504  презентация 

фирма                     

„Сика България” КСС,ТСТС,ВС 02.02.2018 г Пловдив 

Обучение за работа със софтуерен продукт на 

Autodesk Advance Steel  обучение доц. д-р инжБ.Даалов      КСС 22.04.2018 г. Пловдив 

Семинар на фирма „Сика България”ЕООД на 

тема:”Конструктивно усилване с композитни 

материали, система SIKA 

CARBODUR/SIKAWRAP” семинар фирма „Сика България” КСС,ТСТС 25.04.2018 г. Пловдив 

Семинар на фирма „Сика България”ЕООД на 

тема:”Светът на хидроизолационните системи”  семинар фирма „Сика България”  КСС,ТСТС ВС 09.11.2018 г. Пловдив 

Творческо пътуване-Посещение на мостово 

съоръжение на обходния път на гр.Габрово  

творческо 

пътуване 

по инициатива на 

секция"КСС" КСС,ТСТС 23-24.11.2018 г. Пловдив 



Презентация  на фирма “Термафлекс”, 

производител на предварително изолирани тръбни 

системи за пренос на гореща вода, техническа 

изолация и приложения за ВЕИ  презентация фирма"ТЕРМАФЛЕКС" ВС, ОВКХТГ  12.01.2018 г Пловдив 

Информационна визита на Многофункционална 

спортна зала „Колодрум”  

информационна 

визита 

отговорник на групата 

инж.Ангел Марков ВС 26.03.2018 г. Пловдив 

Творческо пътуване, посещение на завода за 

производство на стъклопластови тръби на фирма 

„HOBAS”-Австрия, който се намира край 

гр.Букурещ – Румъния  

творческо 

пътуване 

отговорник на групата 

инж.Ангел Марков  

ВС,КСС, 

МДГЕ, 

ОВКХТГ 10-12.05.2018 г. Пловдив 

Демонстрация от фирма Каниско на  Urbano 9.1 

Hydra&Canalis(софтуерни решения за проектиране 

на ВиК мрежи)  демонстрация фирма"КАНИСКО" ВС 28.06.2018 г. Пловдив 

Посещение на 1-ва РС”ПБЗН” с цел запознаване с 

дейността и техническото оборудване на службата посещение 

отговорник на групата 

инж.Ангел Марков ВС 06.11.2018 г. Пловдив 

Презентация на тема: ” Телевизионна инспекция и 

проучване на главен колектор 7 на гр.Пловдив във 

връзка с неговата рехабилитация ” презентация инж.Ангел Марков    ВС 20.12.2018 г. Пловдив 

Творческо пътуване, посещение на завод на 

водещата компания „ЕАЕ” сред производителите на 

електрически продукти в град Истанбул  

творческо 

пътуване 

отговорник на групата 

инж.Е.Милева ЕАСТ 10-13.05.2018 г. Пловдив 

Обучителен семинар на фирма „Про Аудио”за 

последните промени свързани с проектирането на 

Системи за гласово оповестяване 

обучителен 

семинар 

представител на 

фирма:“Про Аудио” ЕАСТ 17.05.2018 г. Пловдив 

Ден на отворените врати в производствените бази 

на АББ в гр.Раковски представяне 

представители на  АББ 

в гр.Раковски ЕАСТ 19.05.2018 г. Пловдив 

Международен семинар по мълниезащита „Нова 

ера в мълниезащитата”  семинар 

д-р Фабиен  Барриере и 

инж.Ернесто Стефанов ЕАСТ 30.05.2018 г Пловдив 

Представяне на традиционния за България Инфо 

ден на „Шрак Техник” ЕООД-проведено в „Гранд 

хотел Пловдив”   представяне 

представители на 

фирма"Шрак Техник"  ЕАСТ 31.05.2018 г Пловдив 



Oбучителен курс на фирма “Легранд” на тема:” 

XLPro3_Panel - Софтуерен инструмент за 

проектиране, специфициране и асемблиране на 

електрически табла” обучителен курс Мирослав Борисов  ЕАСТ 21-22.06.2018 г. Пловдив 

Семинар на фирма „Валтроник” на тема:”Системи 

за сградна автоматизация”-проведен в .,Парк Хотел 

Пловдив семинар 

представители на 

фирма"Валтроник"  ЕАСТ 03.07.2018 г Пловдив 

Фирмено представяне на тема”Новости в 

осветлението”осветителни тела марка Ledvance и 

източници на светлина марка Osram  представяне 

представители на 

фирмата ЕАСТ 26.09.2018 г Пловдив 

Семинар на фирма „Сектрон ООД” на 

тема:”Новости при системите за пожароизвестяване 

и структурно окабеляване” семинар 

представител на фирма 

"Сектрон" ЕАСТ 20.11.2018 г. Пловдив 

Презентация на фирма “Schiedel коминни 

системи.Решение за жилищни,обществени и 

промишлени сгради” презентация 

представител на 

фирма:„Schiedel" ОВКХТТГ 29.01.2018 г. Пловдив 

Технически семинар на тема: “Икономичният и 

екологичен начин за климатизация: Термопомпи с 

газов двигател AISIN! ”” 

технически 

семинар представител на AISIN ОВКХТТГ 24.04.2018 г. Пловдив 

Обучителен курс „Вентилационни системи за 

отвеждане на дим и топлина”(ВСОДТ)  обучителен курс 

проф.д-р инж. Радослав 

Къртов ОВКХТТГ 25.10.2018 г. Пловдив 

Курс на тема„Изготвяне на Планове за управление 

на строителни отпадъци (ПУСО) съгласно 

Наредбата за управление на строителните отпадъци 

и за влагане на рециклирани строителни материали 

(НУСОВРСМ, нова, от декември 2017г.)” еднодневен курс 

доц. д-р инж. Румяна 

Захариева  

КСС,ТСТСВС, 

ЕАСТ, ОВКХТ, 

ТЕХ 12.03.2018 г. Пловдив 

Представяне от фирма Каниско на BricsCAD, 

Европейската алтернатива на AutoCAD представяне фирма"КАНИСКО" 

КСС,ТСТС 

ВС,ЕАСТ, 

ОВКХТ, ТЕХ 28.06.2018 г. Пловдив 

Бал на инженера проектант тържество 

с участието на 

членовете от КИИП-

Пловдив 

КСС,ТСТС 

ВС,ГПГ МДГЕ, 

ЕАСТ, ОВКХТ,       

ТЕХ 02.11.2018 г. Пловдив 



Засаждане на нови дървета пред   

офиса на РК КИИП-Пловдив   засаждане 

инж.Е.Бойчев, 

инж.А.Марков и 

инж.М.Младенов 

по инициатива 

на секция "ВС" 16.11.2018 Г. Пловдив 

Национална среща-дискусия на НПС”МДГЕ” на 

тема:”Минимален обем инженерно-геоложки 

проучвания в инвестиционното проектиране”- 

национален 

среща-дискусия 

по инициатива на    

НПС"МДГЕ" МДГЕ 05-06.10.2018 г. Пловдив/ЦО 

Национална среща в град Баня свързана с 

измененията на ЗАКОНА ЗА ВОДИТE  и с 

предстоящи изменения на Наредба 3.   

национална 

среща 

по инициатива на    

НПС"МДГЕ" МДГЕ 2018 г. Пловдив/ЦО 

Проведена среща в София свързана с учредяване 

на санитарно хранителните зони. На срещата 

присъстваха колеги от страната, проф.Павел Пенчев 

-преподавател в МГУ”Свети Иван рилски” и научни 

работници от БАН среща 

инж.Н.Нейков, 

инж.Е.Арнаудова, 

проф.П.Пенчев МДГЕ  2018 г.. Пловдив/ЦО 

Четвърти национален семинар-

конференция”Добрата практика в проектирането – 

част електрическа”  проведен в гр.Варна 

национален 

семинар 

с участието на 

инженери-проектанти 

от КИИП ЕАСТ 01-02.06.2018 г. Пловдив/ЦО 

KAN-therm и техните иновативни решения  Презентация   ОВКХТТГ 27.02.2018г.  Русе 

Особености при проектирането на стоманени 

конструкции на едноетажни сгради Семинар 

проф. Николай 

Рангелов  КСС 14.04.2018 г. Русе 

Керамика в строителството – иновативни решения 

за стени, покриви и подови конструкции“ – 

Винербергер ЕООД 

Семинар-

презентация    КСС;ОВКХТТГ 19.04.2018г.  Русе 

ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ЕВРОКОД 5 Семинар 

проф.д-р инж. Христо 

Бояджиев  КСС 23.04.2018г.  Русе 

ХОБАС България ЕООД  Посещение   ВС 07.06.2018г. Русе 

“Софтуерни решения за електро проектиране на 

промишлени и сградни електрически инсталации на 

словенския произведител ЕТИ Електроелемент“ Семинар   ЕАСТ 31.10.2018г. Русе 

Особености на проект. на стом. к-ции на 

едноетажни сгради РК-Русе курс проф. Н. Рангелов КСС 14.04.2018г. Силистра 

Семинар на фирма Ховас-гр.Букурещ семинар 

Фирма Ховас  

Румъния КСС 06. 2018г. Силистра 



ЕК3 - Проектиране на съединенията на стом.  

к-ции курс д-р Ив. Гешанов КСС 22.06.2018г. Силистра 

ЕК3 - Проектиране на стом. к-ции за сеимични 

въздействияРК-В.Търново курс д-р Ив. Гешанов КСС 19.10.2018г. Силистра 

Конструктивно усилване с композитни материали 

РК-В.Търново семинар СИКА България КСС 16.11.2018г. Силистра 

ЕК3 - Проектиране на стом. к-ции за пожарни 

въздействия РК-В.Търново курс д-р Ив. Гешанов КСС 23.11.2018г. Силистра 

Софтуерни решения за проект.ВиК мрежи семинар РК-Варна ВС м.07.18г. Силистра 

проектиране състава на бетона за индустриални 

бетонни настилки - основни изисквания и 

специфични особености, проведен в гр. Ямбол Курс   КСС 2018 Сливен 

курс за проектиране на стоманени конструкции, 

проведен  в гр. Бургас Курс   КСС 2018 Сливен 

курс на тема : Повреди, диагностика и оценка на 

състоянието на съществуващи конструкции. 

Методи за възстановяване и усилване на 

съществуващи сгради , проведен в гр. Стара Загора Курс   КСС 2018 Сливен 

Двама представители от секция ВС взеха участваха 

в Националния семинар проведен  под егидата на 

Българската асоциация по водите (БАВ), където са 

обсъждани IT решения за събиране и обработване 

на  данни във ВиК сектора. семинар   ВС 2018 Сливен 

Семинар - презентация „ИНФО-ДЕН на Шрак 

Техник” организиран от „Шрак техник” ЕООД със 

съдействието на РК на КИИП Сливен  семинар   ЕАСТ 10.2018 Сливен 

Семинар на тема: „Софтуерни решения за 

електро проектиране на промишлени и сградни 

електрически инсталации“, организиран от 

представителя за България на словенската фирма 

„ЕТИ Електроелемент“ със съдействието на РК на 

КИИП Сливен . семинар   ЕАСТ 01.2018 Сливен 



"Проектиране  на  зидани  конструкции  съгласно  

ЕС 6 и ЕС 8" курс 

проф.д-р инж. Тодор 

Бараков КСС 

20 и 

21.04.2018г. Смолян 

„Schiedel коминни системи. Решения за жилищни, 

обществени и промишлени сгради“ обучение  

фирма Schiedel 

коминни системи ОВКХТТГ 16.2.2018 София-град 

„Предварително напрегнати стоманобетонни 

мостове по ЕВРОКОД“ семинар  

проф. дтн инж. Иван 

Лалов ТСТС 28.2.2018 София-град 

„Технология на импулсно уплътняване“ семинар  

инж. Евгений Манолов 

и инж. Костадин 

Чуклев. КСС  13.3.2018 София-град 

„Автоматични пожарогасителни системи за ВиК 

инженери“ семинар   Себастиан   Талабус ВС  21.3.2018 София-град 

„Газови пожарогасителни системи, 

пожароизвестяване и димоотвеждане“ семинар  

Виктор Кирилов, 

Красимир Кръстев, 

Желко Дамянович, Раду 

Чионтеску и Антон 

Дончев 

ЕАСТ/ 

ОВКХТТГ 12.4.2018 София-град 

„Изготвяне на Планове за управление на 

строителни отпадъци (ПУСО) съгласно Наредбата 

за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали 

(НУСОВРСМ)“, нова, от декември 2017г.)“ обучителен курс  

доц. д-р инж.Румяна 

Захариева ВСИЧКИ 11.5.2018 София-град 

„АКВАФОР: ЧИСТА ВОДА ЗА ВАШИЯ ДОМ, 

ОФИС ИЛИ  ПРОИЗВОДСТВО - Решения за 

филтриране и пречистване вода за всеки 

водоизточник и производство“ семинар  

Кирил Чендев и 

Емилиян Найденов ВС  17.5.2018 София-град 

„Новости в осветлението от фирма LEDVANCE - 

осветителни тела марка LEDVANCE и източници 

на светлина с марка OSRAM“ 

представяне-

семинар 

Борислав Прегьов и 

Георги Марценков ЕАСТ 18.5.2018 София-град 

„Нова ера в мълниезащитата" семинар  

Фабиен Барриере и 

Ернесто Нориега 

Стефанов ЕАСТ 29.5.2018 София-град 

„Строителство на високи сгради в Куала Лумпур 

(Малайзия)“ доклад 

проф.д-р инж. 

Димитър  Даков КСС  5.6.2018 София-град 



„Проектиране и анализ на пътища от идея до 

реализация с решенията на Autodesk“ 

представяне-

семинар 

фирма БиЕмДжи Дейта 

ООД и фирма КАД 

Пойнт ЕООД ТСТС 4.7.2018 София-град 

„Съвременни тенденции в теорията и практиката на 

сеизмичното осигуряване – Обзорна информация за 

16 Европейска конференция по земетръсно 

инженерство (Солун, 18-21 юни 2018 г.)“ лекция 

проф. д-р инж. 

Борислав Белев КСС  17.7.2018 София-град 

„Един AUTOCAD за всеки, навсякъде и по всяко 

време“ 

представяне-

семинар 

фирма БиЕмДжи Дейта 

ООД ВСИЧКИ 10.10.2018 София-град 

”Авторско право и авторски надзор на проектанта” семинар  

адв. Емилия 

Александрова ВСИЧКИ 6.11.2018 София-град 

„Вентилационни системи за отвеждане на дим и 

топлина“ 

обучителен 

семинар  

проф. д-р инж. 

Радослав Къртов ОВКХТТГ 19.11.2018 София-град 

„Актуални въпроси по приложението на ЗУТ. 

Проекти за изменение. Идеи и концепции за 

развитие” семинар  

адв. Емилия 

Александрова ВСИЧКИ 26.11.2018 София-град 

„Актуални нормативни изисквания при 

разработване на машинно - конструктивна 

документация" 

обучителен 

семинар  

доц. Петър  Горанов от 

ТУ -  София, 

Машиностроителен 

факултет ТЕХ 27.11.2018 София-град 

„Различното осветление“ 

обучителен 

семинар  инж.Лилия Аладжем ЕАСТ 29.11.2018 София-град 

„Новости при системите за пожароизвестяване и 

структурно окабеляване“ 

обучителен 

семинар  

Петя Симеонова - 

Регионален мениджър 

на Hochiki за Източна 

Европа и Георги Колев 

- Продуктов мениджър 

„Системи за 

пожароизвестяване“ ЕАСТ 5.12.2018 София-град 

"Ефективно използване на слънчевата радиация" 

национален 

семинар от БНКО и МГУ ЕАСТ 23.2.2018 София-град 

„Система за олекотяване на стоманобетонни 

конструкции“  среща "Кобиакс България“ КСС  22.3.2018 София-град 



„Енергийна ефективност и възобновяема енергия, 

управление на отпадъци и интелигентни градове“ 

конференции и 

изложения 

14-то издание на 

Конференциите  и 

изложенията за 

Югоизточна Европа ВСИЧКИ 

От 27 до 29 

март 2018  София-град 

„Какво е решението при липса на дъждовна 

канализация?“ презентация ACO Academy  ВС  

12.4.2018  

26.4.2018 София-град 

„Новости в осветлението в Light + building 2018“ семинар  Франкфурт, Германия ЕАСТ 19.4.2018 София-град 

„Енергийна ефективност чрез системи  за 

вентилация, климатизация и отопление” семинар  фирма "Тангра" ОВКХТТГ 17.5.2018 София-град 

„Добрата практика в инвестиционното проектиране 

на част „Електрическа” 

IV национален 

семинар-

конференция НПС ЕАСТ на КИИП ЕАСТ 1-2.6.2018 София-град 

„BALKAN LIGHT 2018“  

VII Балканска 

конференция по 

осветление  от различни държави ЕАСТ 4-6.6.2018 София-град 

„Релейна защита, Автоматика и Управление (ЗАУ) 

на енергийни системи“ 

Девета Световна 

конференция 

2018г.  

свеовно известни 

лектори от 38 страни ЕАСТ 25-28.6.2018 София-град 

„Системи за сградна автоматизация“  презентация фирма "АЛТРОНИК" ЕАСТ 2.7.2018 София-град 

Онлайн КУРС „ОСНОВИ на BIM и REVIT“ 

пилотно онлайн 

обучение 

„Учебен център за 

онлайн-обучение – 

АУЛА.БГ“ ВСИЧКИ от юли 2018 София-град 

„Възможности и перспективи за развитие на  

публично-частно партньорство”  

международна 

практическа 

конференция-

уъркшоп МРРБ ВС/ТСТС 20.9.2018 София-град 

„Инструкция за минимален обем инженерно 

геоложки проучвания“  

национална 

среща-дискусия 

инж. Владимир 

Кемилев МДГЕ 5-6.10.2018 София-град 

”Съвременните технологии,  образованието и 

професионалната практика в геодезията и 

свързаните с нея области” 

28-ми 

международен 

симпозиум 

федерация НТС и Съюз 

на геодезистите и 

земеустроителите  в 

България ГПГ 8-9.11.2018 София-град 



„Улично осветление и енергийна ефективност“  

национален 

семинар 

проф.д-р Христо 

Василев, доц. д-р 

Красимир Велинов ЕАСТ 12.12.2018г София-град 

Курс по Autodesk Advance Steel Обучителен курс 

Фирма „Kanisco 

Technolgy” КСС 

02.03.2018 год., 

София София-обл 

Система за олекотяване на бетонни конструкции презентация 

Фирма  "Кобиакс 

България" 

КСС, ВС, 

ТСТС 

22.03.2018 год., 

ИНТЕР ЕКСПО  

ЦЕНТЪР, 

София София-обл 

Наредба за управление на строителните отпадъци – 

нормативен контекст, основни положение и 

приложението й Обучителен курс 

Доц.д-р инж.Румяна 

Захариева всички секции 11.05.2018 год.  София-обл 

Авторско право и авторски надзор на проектанта Семинар 

Адв. Емилия 

Александрова 

РК на КИИП София 

град КСС 

06.11.2018 год., 

София София-обл 

Годишна презентация на геодезически инструменти 

с търговски представители  семинар   ГПГ   Ст. Загора 

Среща в Службата по геодезия, картография и 

кадастър - Стара Загора семинар   ГПГ   Ст. Загора 

Годишна награда " Геодезист на годината" и 

награждаване на юбиляри семинар   ГПГ   Ст. Загора 

Иновативни мостови съоръжения лекция инж. Бранимир Братоев ТСТС 11.12.2018 Ст. Загора 

Системи за изграждане на армонасипни стени на 

Виакон България лекция инж. Бранимир Братоев ТСТС 11.12.2018 Ст. Загора 

Аварийно отводняване на плоски покриви, НОРМИ 

И РЕШЕНИЯ, гр. Стара Загора 

среща-

презентация 

фирма „HL – България" 

ЕООД ВС 31.01.2018 г. Ст. Загора 

Подпомагане регионалното инвестиционно 

планиране на отрасъл ВиК, гр. Стара Загора 

среща-

презентация 

фирма „ВиК“ ЕООД 

Стара Загора  ВС 24.04.2018 г. Ст. Загора 

TIA Portal Innovation tour 2018 / 60 Years SIMATIC, 

гр. Стара Загора 

среща-

презентация 

фирма „Siemens 

България“ , 

организиран от ЦО ВС, ЕАСТ 30.05.2018 г. Ст. Загора 

Архитектурно заснемане с 3Д сканиране семинар КАБ - Стара Загора ОВКХТТГ 31.05.2018г. Ст. Загора 

Запознаване с програм "БРИКС КАД" - гр. Пловдив семинар   ОВКХТТГ 28.06.2018г. Ст. Загора 



Вентилационни инстал. за димо и топлоотвеждане семинар   ОВКХТТГ 25.10.2018г. Ст. Загора 

„Софтуерни решения за електропроектиране на 

промишлени и сградни ел инсталации ” семинар „ЕТИ Електроелемент“ ЕАСТ 28.2.2018г. Ст. Загора 

„Електохимична защита от корозия „ 

среща-

презентация „Paradise Electric” ЕАСТ 26.4.2018г. Ст. Загора 

“ Актуални изисквания към Системите за гласово 

оповестяване“  

среща-

презентация „Про Аудио“ ЕООД  ЕАСТ 10.5.2018г. Ст. Загора 

9-та междунарона конференция по релейна защита, 

автоматика и управление (ЗАУ) на енергийни 

системи конференция   ЕАСТ 25-29.06.2018  Ст. Загора 

Европейската алтернатива на AutoCad семинар BrisCad  ЕАСТ 28.06.2018г. Ст. Загора 

запознаване с ICP протоколите за промишлени 

ситеми и ICP протоколите за улично осветление  семинар   ЕАСТ 11.09.2018г. Ст. Загора 

новости и решения за жилищна автоматизащия; 

защити от пренапрежения  семинар Шрак Техник ЕООД ЕАСТ 10.10.2018г. Ст. Загора 

Основни изисквания при проектиране, съгласно 

Наредба № РД -02-20-6/19.12.2016 за техническите 

изискванич за физическа сигурност на строежите, 

ДВ бр.1, 03.01.2017, в сила от 04.04.2017г. семинар КИИП София ЕАСТ 08.10.2018г. Ст. Загора 

Новости при проектирането и електрозахранване и 

ел.обзавеждане семинар „Кабелкомерс“ООД  ЕАСТ 09.11.2018г. Ст. Загора 

Изпитване готови изделия според ЕС семинар от БСС ОВКХТТГ 23-26.05 2018г. Ст.Загора 

Нови технологии в ХВАК -в гр.Пловдив семинар 

Фирма ХОВАЛ 

организиран от ЦО ОВКХТТГ   Ст.Загора 

НЕТ -БГ-газови термопомпи AISIN на TOYOTA семинар 

Фирма " NET -BG", 

организиран от ЦО ОВКХТТГ 24.04 2018г. Ст.Загора 

Газовопожарогасене, пожароизвестяване семинар 

"ПРОТЕХ"АД 

;СИМЕНС, 

организиран от ЦО ОВКХТТГ 12.04 2018г. Ст.Загора 

„Дървени конструкции по ЕК5 и НПДК 90“  семинар проф.Хр. Бояджиев  КСС   Търговище 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ 

КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3 Общ курс 

– Практически приложения EN 1993-1-1:2005 ;   семинар 

инж. Гешанов  

проведен в  РК 

В.Търново КСС 20.4.2018 Търговище 



Проектиране на стоманени конструкции според 

ЕВРОКОД 3 

Проектиране на съединения на стоманените 

конструкции 

EN 1993-1-1:2005 ; EN 1993-1-8:2005; EN 1998-

1:2004; семинар 

инж. Гешанов  

проведен в  РК 

В.Търново КСС   Търговище 

Проектиране на стоманени конструкции според 

ЕВРОКОД 3 (ЕК3) Проектиране на стоманени 

конструкции за сеизмични въздействия EN 1998-1-

1:2005 ; EN 1993-1:2005;   семинар 

инж. Гешанов проведен 

в  РК В.Търново КСС   Търговище 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ 

КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3  

Проектиране на стоманени конструкции за пожарни 

въздействия семинар 

инж. Гешанов  

проведен в  РК 

В.Търново КСС   Търговище 

Повреди, диагностика и оценка на състоянието на 

съществуващи конструкции, нормативна база, 

третираща съществуващите конструкции; Методи 

за възстановяване и усилване на съществуващи 

сгради Лекция проф. Марина Трайкова КСС 11.04.2018г Хасково 

Работна среща на НТС-КИИП секция ЕАСТ и ЕР 

ЮГ Мероприятие   ЕАСТ 15.11.2018г. Хасково 

Иновативни керамични решения семинар 

Винербергер и Тондах 

България   27.02.2018 г ЦО 

Конструктивно усилване с композитни материали семинар SIKA  КСС 23.04.2018 г. ЦО 

европейска алтернатива на AutoCAD презентация BricsIAD всички 22.04.2018 г. ЦО 

Системи вода – въздух на TROX. Системи за                    

налягане в стълбищни клетки семинар TROX TECHNIK ВС 28.05.2018 г. ЦО 

Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и 

ЗУЗСО семинар адв. Александрова всички 10.06.2018 г. ЦО 

Хидроизолиране на подземни части на конструкции семинар МАПЕИ България КСС 14.06.2018 г. ЦО 

Основни изисквания при проектиране,  съгласно 

Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 г. за 

техническите  изисквания за физическа сигурност 

на строежите курс 

инж. Иван Каралеев, 

инж. Румен Иванов ЕАСТ 08.10.2018 г. ЦО 

Светът на хидроизолационните системи семинар СИКА България КСС 08.11.2018 г. ЦО 



Новости при проектирането на  електрозахранване 

и електрообзавеждане обучение Кабелкомерс“ ООД ЕАСТ 09.11.2018 г. ЦО 

Конструктивно усилване с композитни материали, 

система  СИКА Семинар 

СИКА БЪЛГАРИЯ 

ЕООД 

организатор ЦУ на 

КИИП КСС 

19.04.2018 год., 

София ЦО  

Системи вода-въздух 

Системи за налягане в стълбищни клетки Семинар „ТРОКС Австрия ООД 

ОВКХТТГ, 

ПБ 

28.05.2018 год. 

София ЦО  

Национална среща-дискусия МДГЕ,2018 среща дискусия НПС „МДГЕ” МДГЕ 

05-06.10.2018 

год. гр.Априлци ЦО  

Курс по Autodesk Advance Steel Обучителен курс 

Фирма „Kanisco 

Technolgy” КСС 

05.02.2019 год., 

София ЦО  

Нови продукти на "ДАЙКИН "- гр. Вършец семинар "ТЮЛИПС" АД ОВКХТТГ 07.06 2018г. ЦО 

Софтуерни решения за електропроектиране на 

промишлени и сградни електрически инсталации на 

словенския производител ЕТИ Електроелемент  семинар 

ЕТИ Електроелемент, 

организатор РК Бургас  ЕАСТ 27.02.2018 Ямбол 

Хидроизолиране на подземни части на конструкции семинар 

инж. Николай 

Желязков КСС 27.03.2018 Ямбол 

Повреди, диагностика и оценка състоянието на 

съществуващите конструкции семинар 

проф. д-р инж. Марина 

Трайкова, организатор 

РК Ст. Загора КСС 11.04.2018 Ямбол 

Индустриални бетонни настилки и 

високотехнологични дисперсно-армирани 

торкретобетони  семинар 

доц. д-р инж. Валерий 

Найденов КСС 09.05.2018  Ямбол 

Международен семинар по мълниезащита „Нова 

ера в мълниезащитата“ семинар 

Фабиен Барриере, 

Ернесто Стефанов, 

организатор РК Бургас ЕАСТ 31.05.2018 Ямбол 

Презентация на VJF Иновативни технически 

решения при системи за инфраструктурни проекти, 

системи за ландшафтно проектиране, 

хидроизолационни и фотоволтаични системи семинар 

инж. Боряна Николчева 

Георги Иванов 

КСС, ГПГ, 

ТСТС 20.9.2018 Ямбол 

Национална среща- дискусия на НПС МДГЕ среща организатор ЦО  МДГЕ 5-6.10.2018 Ямбол 

Светът на хидроизолационните системи семинар 

SIKA България, 

организатор РК Бургас КСС 23.11.2018 Ямбол 

Семинар на тема: "Авторско право и авторски 

надзор на инженерът-проектант" семинар 

адв. Александрова, 

организатор РК Бургас КСС 01.12.2018  Ямбол 



 

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИ, ПЛАНИРАНИ ОТ ПС КЪМ РК НА КИИП ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 

от РК 

фирмени представяния и презентации, семинари     всички   Бургас 

Семинар на тема: статическо изчисление и 

оразмеряване на конструкции с програмен продукт 

Tower 8 – новости и приложение Семинар 

 инж. Веселин 

Първанов и екип КСС Март  Варна 

Проектиране на комбинирани дърво - бетонни 

плочи според ЕВРОКОД Семинар д-р инж. Иван Гешанов КСС Април  Варна 

Семинар „Системи за водопровод и канализация“ Семинар РЕХАУ България ВС февруари Варна 

АЦМ - Термовизионни камери на "3М" Презентация   ЕАСТ АПРИЛ Варна 

Национален семинар - конференция по актуални 

теми касаещи проектантите от ЕАСТ 

Национален 

семинар – 

конференция   ЕАСТ ЮНИ Варна 

Съвременни постижения в светодиодното 

осветление Лекция   ЕАСТ ЮНИ Варна 

Презентации на фирми дистрибутиращи  

отоплителна, вентилационна и климатична техника Презентация   ОВКХТТГ 

м.март-

м.ноември Варна 

Наредба №7 и №15 , организиране на обучение  с  

подходящ лектор за разяснения на измененията. 

Обучението да се организира на регионален 

принцип. Обучение   ОВКХТТГ 

м.март-

м.ноември Варна 

Съвременни технологични методи за получаване на 

енергия от биомаса и оползотворяване на 

промишлени/ индустриални отпадъци. 

Лекция 

семинар 

Лектор - ТУ 

Варна ТЕХ ЮНИ Варна 



Съвременни технологични методи и оборудване в 

Ханително- вкусовата промишленост. 

Презентация, 

Семинар 

лектор- представители 

на фирмите 

организиращи бранша. ТЕХ СЕПТЕМВРИ Варна 

„Курс по програмиране на Autodesk - „Revit“ в 

помощ на Машинните конструктори, технолози, СК 

и инсталатори ( ОВКГ, Ел. и ВиК ) 

Лекция 

семинар 

Центр. ръков. 

КИИП ТЕХ ОКТОМВРИ Варна 

Усъвършенстване на проектирането и изпълнението 

при укрепване на дълбоки изкопи (Теоретични 

постановки и моделиране, геотехнически 

измервания, оптимизация на решенията, технологии 

за изпълнение, стандарти за конструиране и 

изпитване, мониторинг, критерии и методика за 

технико – икономическо сравнение на вариантите, 

примери.) 

Повишаване на качеството на изкопите и насипите. Обучение 

доц. д-р инж. Чавдар 

Колев КСС Май  Варна 

Проектиране на дървени конструкции според 

ЕВРОКОД 5  Семинар д-р инж. Иван Гешанов  КСС Юни Варна 

Проектиране на стоманобетонни рамкови 

конструкции за сеизмични въздействия, съгласно 

системата Еврокод при ниво на дуктилност средно 

(DCM) Семинар 

проф. д-р инж. Васил 

Кърджиев КСС Юли  Варна 

Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни конструкции според ЕВРОКОД 4  

Общ курс комбинирани плочи, комбинирани греди 

Общ курс колони и стойки на рамки Семинар д-р инж. Иван Гешанов КСС Септември  Варна 

Изготвяне на планове за управление на 

строителните отпадъци (ПУСО) съгласно наредба за 

управление на строителните отпадъци и влагането 

на рециклирани строителни 

материали(НУСОВРСМ, нова, от декември 2017г.) курс 

доц. Д-р инж. Румяна 

Захариева КСС 2019 г. В. Търново 



Курс: „Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни конструкции според Еврокод 4 (EN 

1994-1-1), Общ курс и проектиране на комбинирани 

стомано-стоманобетонни греди“ курс д-р инж. Иван Гешанов КСС 2019 г. В. Търново 

„Практически указания за Еврокод 2 и Еврокод 8 

/БДС ЕN 1992-1-1/“ курс 

д-р инж. Михаил 

Иванчев КСС 2019 г. В. Търново 

Новости при програмен продукт TOWER курс инж. Веселин Първанов КСС 2019 г. В. Търново 

Представяне продуктовата гама на ИТОНГ презентация  

представители на 

фирмата КСС 2019 г. В. Търново 

Представяне на програмен продукт ГЕО 5 презентация  

представители на 

фирмата КСС 2019 г. В. Търново 

Посещение на обходен път на гр. Габрово по време 

на строителството - мост и тунел в подхода към 

"тунел под връх Шипка" семинар 

представител на фирма 

изпълнител КСС 2019 г. В. Търново 

Семинар: „Светът на хидроизолационните системи“ презентация  „Сика България“ ЕООД КСС 2019 г. В. Търново 

Семинар-презентация: „Керамика в строителството-

иновативни решения за стени, покриви и подови 

конструкции“. презентация  Wienerberger КСС 2019 г. В. Търново 

Основни проблеми при проектирането на изкопи и 

насипи с цел подобряване на тяхното качество курс доц. Чавдар Колев ТСТС 2019 г. В. Търново 

Посещение на обходен път на гр. Габрово по време 

на строителството - мост и тунел в подхода към 

"тунел под връх Шипка" семинар 

представител на фирма 

изпълнител ТСТС 2019 г. В. Търново 

„Ограничителни системи за пътища" 

представяне; 

семинар 

представители на АПИ 

и фирми ТСТС 2019 г. В. Търново 

Участие в обучения и мероприятия организирани от 

НПС ТСТС курс - ТСТС 2019 г. В. Търново 

Участие в обучения и мероприятия организирани от 

РК КИИП В. Търново представяне - ТСТС 2019 г. В. Търново 

Стъкло керамични тръби  и  сравнителни 

характеристики с  останалите аналогови продукти беседа - ВС 2019 г. В. Търново 

Беседа за малки и средни   ПСОВ представяне  

представители на 

фирми ВС 2019 г. В. Търново 



Представяне на ХАВЛЕ представяне  

представители на 

фирми ВС 2019 г. В. Търново 

Участие в мероприятия  на  секция ВС от 

регионално и републиканско ниво, съвместно с 

други областни секции курсове - ВС 2019 г. В. Търново 

Оптимизиране на работата с Общински, Областни и 

държавни администрации дискусия 

представители на 

администрацията ГПГ 2019 г. В. Търново 

Обсъждане на препоръчителни цени - техния размер 

(минимален и максимален) и методика за 

определянето им дискусия членовете на РК ГПГ 2019 г. В. Търново 

Представяне на новости в геодезическите 

инструменти презентация 

представители на 

фирми ГПГ 2019 г. В. Търново 

Посещение на обходен път на гр. Габрово по време 

на строителството - мост и тунел в подхода към 

"тунел под връх Шипка" семинар 

представител на фирма 

изпълнител ГПГ 2019 г. В. Търново 

Участие в мероприятия на РК КИИП В. Търново курсове - ГПГ 2019 г. В. Търново 

Интериорно и архитектурно – фасадно осветление с 

LED осветителни тела презентация Фирма  ЕАСТ 2019 г. В. Търново 

Среща на секция ЕАСТ дискусия членовете на РК ЕАСТ 2019 г. В. Търново 

Среща с представители на общинска 

администрация, съвместно с останалите регионални 

секции семинар 

представители на 

общинска 

администрация  ЕАСТ 2019 г. В. Търново 

Среща с представители на енергоразпределителното 

предприятие семинар 

представители на 

енерго дружеството ЕАСТ 2019 г. В. Търново 

Конгрес и изложение „Енергийна ефективност и 

ВЕИ представяне 

представители на 

фирми ОВКХТ м.03.2019 г. В. Търново 

Среща на секция ОВКХТТГ дискусия членовете на РК ОВКХТ 2019 г. В. Търново 

Представяния на фирми производители и 

доставчици на съвременна отоплителна, 

вентилационна и климатична техника представяне 

представители на 

фирми ОВКХТ 2019 г. В. Търново 

Участие в мероприятията на РК КИИП В.Търново курсове - ТЕХ 2019 г. В. Търново 

Участие в мероприятията на НПС”Технологии” на 

КИИП. семинар - ТЕХ 2019 г. В. Търново 



Информиране на членовете на ПС по актуални 

въпроси семинар - ТЕХ 2019 г. В. Търново 

Актуализация на комуникацията между членовете, 

образованието, квалификацията и предпочитанията 

към сектори за проектиране представяне 

представители на 

фирми ТЕХ 2019 г. В. Търново 

Проектиране на стоманени конструкции за 

едноетажни сгради курс 

проф. Николай 

Рангелов КСС 

м. Октомври 

2019 Кърджали 

Новости от Хенкел презентация 

екип на Хенкел - 

България всички м. Април 2019 Кърджали 

Добавки за бетон презентация екип на ХаБе КСС, ТСТС м. Май 2019 Кърджали 

Новости в Шнайдер електрик презентация екип на Шнайдер ЕАСТ 

м. Октомври 

2019 Кърджали 

Новости  в Хавле презентация 

екип на Хавле - 

България ВС 

м. Октомври 

2019 Кърджали 

Общите събрания на РПС при РК КИИП Ловеч 

решиха: Приемат обучението и квалификацията за 

2019 г. на членовете на РПС КИИП Ловеч да бъдат 

съгласно приетите програми на НПС за 2019 г. и 

РПС РК КИИП Плевен/който е РЦО/ 

Семинари и 

курсове 

Предложени от НПС и 

РПС на РК КИИП 

Плевен всички 

Съгласно 

програмите на 

НПС и РПС 

КИИП Плевен 

за 2019 г. Ловеч 

Нови светлоизточници и програмни продукти за 

пресмятане на светлотехнически изчисления за 

външни и вътрешни осветителни уредби   гр. 

Пазарджик семинар 

 доц. Д-р инж. 

Красимир Велинов  ЕАСТ 

съобразено с 

лектора Пазарджик 

Годишна конференция  конференция   ЕАСТ   Пазарджик 

представянето на  фирма “ Ultra Lux”  за 

осветителни тела  презентация лектори от фирмата ЕАСТ май 2019г. Пазарджик 

представянето на  фирма “ V-TAC”   презентация лектори от фирмата ЕАСТ според фирмата Пазарджик 

Фирма WILO софтуер  конференция според фирмата ВС и ОВКХТТГ според фирмата Пазарджик 

Ефективни решения за уличното осветление Нац.семинар инж. Георги Димитров  ЕАСТ 28.2.2019 Пазарджик 

Стоманени конструкции Еврокод 3  

Обучителен 

курс инж. Иван Гешанов КСС   Плевен 



Стоманобетонови конструкции Еврокод 2  

Обучителен 

курс 

проф. Д-р инж. Васил 

Кърджиев КСС   Плевен 

Национална среща на НПС ЕАСТ в гр. Плевен 

Среща - 

семинар   ЕАСТ 

10 и 11 май 

2019 г.  Плевен 

Новости в областта на GPS Семинар   ГПГ   Плевен 

GIS Семинар   ГПГ   Плевен 

Курс за работа със софтуерни продукти по ОВК и 

ЕЕ Курс   ОВКХТТГ   Плевен 

Курс по енергийна ефективност Курс   ОВКХТТГ   Плевен 

Събрания по професионални секции общи събрания  Председатели на РПС всички 

14.01.2019-

25.01.2019 г. Пловдив 

Нови продукти и технологии в строителството 

фирмени срещи, 

презентации различни специалисти всички 

Панаирни 

изложения, 

периодично 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  при интерес Пловдив 

Проектиране на стоманобетонни рамкови 

конструкции, за сеизмични въздействия,съгласно 

системата Еврокод при ниво на дуктилност средно 

(DCM) обучителен курс 

проф. д-р инж. Васил 

Кърджиев 
КСС 23-24.02.2019 Пловдив 

Представяне на нова версия TOWER 8 professional    представяне инж.Първанов КСС 27.02.2019 г. Пловдив 

Разработване на BIM модели на сгради и 

съоръжения семинар инж.Живко Миланов КСС І тримесечие Пловдив 

Посещение на обект 

посещение на 

обект 

отговорник 

инж.Р.Богданова КСС ІІ тримесечие Пловдив 

Съвременни методи за сеизмична оценка,усилване и 

възстановяване  

на съществуващи сгради  
семинар 

проф.д-р 

инж.Марина Трайкова 
КСС ІІ тримесечие Пловдив 



„Основни положения  при проек-тиране на 

стоманени конструкции за сгради по Еврокод 3. 

Примерен технически проект на двуетажна 

промишлена сграда със стоманена конструкция, 

изготвена съгласно ЕС1, ЕС3 и ЕС8“.  курс 

проф. д-р инж. Стефан 

Цачев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Обследване на съществуващи конструкции  лекция 

доц.д-р инж.Лъчезар 

Хрисчев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Проектиране на стенни конструктивни системи – 

основни положения и решаване на числен пример за 

оразмеряване и конструиране на стоманобетонна 

стена (шайба) курс 

доц. д-р инж. В. 

Славчев 

гл. ас. д-р инж. И. 

Иванчев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Моделиране на строителни конструкции с REVIT  курс 

доц. д-р инж. В. 

Славчев КСС ІІІ тримесечие Пловдив 

Запознаване с европейски програми за финансиране 

на малкия и среден бизнес семинар предстои да се уточни ТСТС при възможност Пловдив 

Курс за одитори по пътна безопасност курс проф. Миланов ТСТС ІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на реконструкцията на пътна отсечка 

Чирпан-Димитровград при полагане на 

геоматериали посещение 

отговорник 

инж.Кривошапкова ТСТС м.април Пловдив 

Кръгови кръстовища лекция инж.Анастасов ТСТС м.юни Пловдив 

Наредба №РД-02-20-2 за за планиране и 

проектиране на комуникационно-транспортната 

система на урбанизираните територии обсъждане 

проф.Миланов 

арх.Диков ТСТС 

предстои да се 

уточни Пловдив 

Представяне на софтуерни прог-рами,нови техники, 

технологии, машини,външни мероприятия презентации 

информиране на 

членовете чрез 

електронната поща ТСТС целогодишно Пловдив 

Посещение на пречиствателна станция в Атина  посещение 

отговорник 

инж.А.Марков ВС ІІ тримесечие Пловдив 

Опознавателно пътуване до Сърбия-

Дървенград,Вишеград, 

посещение на високо планинска железница,мостът 

на р.Дрина 

творческо 

пътуване 

отговорник 

инж.А.Марков ВС,ТСТС ІІ тримесечие Пловдив 



Посещение на помпено -акумулаторна 

водноелектрическа централа”Чаира”,част от  

Каскада „Белмекен – Сестримо – Чаира“ 

творческо 

пътуване 

отговорник 

инж.А.Марков ВС ІІ тримесечие Пловдив 

Завод за производство на чугунени тръби в Австрия 

посещение на 

обект 

отговорник 

инж.А.Марков ВС ІІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на Корабостроителницата в гр.Варна 

посещение на 

обект 

отговорник 

инж.А.Марков ВС ІІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на ПСОВ на гр.Карлово,помпена 

станция 

”Дъбене” 

посещение на 

обект 

отговорник 

инж.А.Марков ВС ІІІ тримесечие Пловдив 

Представяне на решения и строителни системи за 

изграждане на зелени и сини покриви. 

Оптимизиране на дъждовни системи. лекция предстои да се уточни ВС ІІІ тримесечие Пловдив 

Депо за отпадъци 

посещение на 

обект 

отговорник 

инж.А.Марков ВС ІV тримесечие Пловдив 

Отводняване на изкопи на съществуващи обекти лекция специалист по темата ВС ІV тримесечие Пловдив 

Проблеми в строителството, при фундиране във 

водонаситени почви. лекция предстои да се уточни МДГЕ през годината Пловдив 

Полеви методи за изследване на строителните 

почви- пенет-рации, 

фундиране във водонаситени почви. лекция 

 

предстои да се уточни МДГЕ през годината Пловдив 

Наредба № 1 за проектиране, изграждане и 

поддържане на електрически уредби за ниско 

напрежение в сгради. дискусия инж.Грънчаров ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Среща с представители на общинската 

администрация относно активен диалог по 

проблеми при съгласуване и одобряване на 

инвестиционните проекти 

               

 

среща 

представители на 

общинската 

администрация ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Представяне на фирма "ЕАЕ"  семинар специалист по темата ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Новости и проектиране на КИП и А 

инсталации лекция инж.Трайков ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Разискване на казуси от практиката , 

интересни инженерингови решения, 

обмяна на опит между колеги дискусия 

колеги от РК КИИП-

Пловдив ЕАСТ 

    

ден четвъртък, 

веднъж месечно Пловдив 



OBO Bettermann – системи кабелоносещи 

скари,подови кутии и инсталационни системи. 

Мълниезащита,заземление и арестори 

фирмено 

предстаяне 

представител на 

фирмата ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Пожарна безопасност-среща диалог с представители 

на  РС”ПБЗН” среща-дискусия 

представители на  

РС”ПБЗН”  ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Презентация на новости в областта на 

слаботоковите системи-фирма”АНДИ” презентация 

представител на 

фирмата ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на завод за кабели в град Бургас 

посещение на 

обект 

отговорник на групата 

инж.Елка Милева ЕАСТ ІІ  тримесечие Пловдив 

Професионално тълкуване на стандарта БДС 60364-

8-1 Електрически уредби за ниско напрежение ,част 

8-1:”Енергийна ефективност”  обсъждане инж.Кибаров ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Среща разговор със специалисти на ЕВН България среща специалист на ЕВН ЕАСТ ІІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на обекти в град София 

посещение на 

обекти 

отговорник на групата 

инж.Елка Милева ЕАСТ ІІІ тримесечие Пловдив 

Презентация на фирма”Филкаб” презентация 

представител на 

фирмата  ЕАСТ ІІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на ТЕЦ Марица Изток 1 или 3  

посещение на 

обект 

отговорник на групата 

инж.Елка Милева ЕАСТ ІV тримесечие Пловдив 

Обучение в BIM среда за работа (AutoCAD Revit) семинар специалист по темата ЕАСТ ІV тримесечие Пловдив 

Представяне на актуализацията на Програма за 

енергийна ефективност съгласно Наредба № 7 представяне проф.Щраков ОВКХТГ І тримесечие Пловдив 

Хидравлика на големи климатични инсталации и 

хидравлика за високи сгради семинар проф.Къртев ОВКХТГ ІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на интересен обект   

посещение на 

обект предстои да се уточни ОВКХТГ ІІІ тримесечие Пловдив 

Текущи мероприятия по интересни професионални 

теми семинар специалист по темата ОВКХТГ целогодишно Пловдив 

Посещение на обекти от различни направления в 

Индустриална зона Пловдив 

посещение на 

обект 

отговорник инж.Румен 

Хорев ТЕХ 

м.май 

м.септември.201

9 г. Пловдив 

Autodesk Inventor Professional 

софтуер за тримерно машинно проектиране обучение специалист по темата ТЕХ ІІ тримесечие Пловдив 



Среща на поколенията  технолози среща 

отговорник инж.Румен 

Хорев ТЕХ ІІ тримесечие Пловдив 

Продължаване на Обучителен курс „Сеизмично 

осигуряване, практически методи и подходи за едно 

и дву-етажни сгради”. Идеята е да се потърси 

преподавател, който има разработки в областта на 

ЕК2 и ЕК8; Семинар   КСС   Русе 

Да бъде проучена възможността членовете на 

секция ТС и ТС да се включат в обучения на 

аналогични професионални секции от други 

регионални колегии, както и при финансова 

възможност председателят да организира 

посещение на актуален пътен обект или строеж към 

момента в страната;     ТСТС   Русе 

 Провеждане на семинари в секция МДГ, както и 

посещения на геоложки обекти, които 

представляват професионален интерес.     МДГ   Русе 

Разяснение и тълкувание на промените в ЗУТ и 

ЗКИР.     ГПГ   Русе 

Обучение във връзка с новите промени при 

провеждане на процедурите при устройсвено и 

вертикално планиране.     ГПГ   Русе 

Организиране на семинари и представяния на нови 

технологии в геодезията.     ГПГ   Русе 

Организиране на семинари на водещи фирми, 

касаещи сектор ВС -     ВС   Русе 

продукти за водоснабдяване, канализация и 

пречистване на води,      ВС   Русе 

Иновативни решения, малки пречиствателни 

станции за БФВ, тръби и арматури.      ВС   Русе 

Съвременни тенденции при технологиите за 

биологично стабилизиране на  утайки от отпадъчни 

води.     ВС   Русе 



 Актуални аспекти на външно и вътрешно 

пожароводоснабдяване на сгради и съоръжения.     ВС   Русе 

Участие в курсове  по тема „Енергиина 

ефективност” на обекти, организирани от КИИП 

Русе.      ЕАСТ   Русе 

Обучителен семинар на тема :“Вентилационни 

системи за отвеждане на дим и топлина“ – лектор 

проф. Д-р инж. Радослав Къртов преподавател във 

факултет „Пожарна безопастност и защита на 

населението“ към Академията на МВР     ОВКХТТГ   Русе 

Обучителен семинар на тема: „Особености и насоки 

за работа с програмния продукт проф. Станко 

Щраков“. Семинарът да се проведе в гр. Русе на 

регионално ниво.      ОВКХТТГ   Русе 

Да продължат контактите с фирми-производители 

на ОВК оборудване за запознаване на членовете с 

иновативните технологии и съоръжения 

(димосмукателни вентилатори, термопомпи, 

Пластинчати топлообменици (Данфос)  лекция   ОВКХТТГ   Русе 

Да продължат работните срещи-дискусии по 

технически въпроси в областта на ОВК техника         ОВКХТТГ   Русе 

Изисквания и практически примери при 

прилагане на Стандарт БДС EN 60079 

“Експлозивни атмосфери”. курс   ТЕХ   Русе 

-Част 0: Съоръжения. Общи изисквания”. курс   ТЕХ   Русе 

-Част 10-1: Класификация на райони „Експлозивни 

газови атмосфери”. курс   ТЕХ   Русе 

-Част 10-2: Класификация на райони „Горими 

прахови атмосфери ”. курс   ТЕХ   Русе 

Нови светлоизточници  и програмни продукти за 

пресмятане на светлотехнически показатели на 

външни и вътрешни осветителни уредби;     ЕАСТ   Силистра 

Светодиодни осветителни тела     ЕАСТ   Силистра 



Нов общ технически каталог 2018 за апаратура  НН 

на Schneider Electric – акценти върху нова апаратура 

и препоръки за конкретни приложения     ЕАСТ   Силистра 

Европейски нормативи за обозначенията в схеми и 

планове за ел. инсталации     ЕАСТ   Силистра 

Съвременни тенденции при проектиране и 

изпълнение на системи за пожароизвестяване      ЕАСТ   Силистра 

Изграждане на съвременни компютърни мрежи и 

слаботокови инсталации     ЕАСТ   Силистра 

Ново поколение аварийно и евакуационно 

осветление     ЕАСТ   Силистра 

Водоснабдяване иканализация на 

пром.предпр.,общ.и жил.сгради     ВС   Силистра 

Нови м-ли и технологии в областта на ВиК и 

противопожарна техника     ВС   Силистра 

Промени в ЗКИР и ЗУТ     ГПГ   Силистра 

Работа с AutoCAD CIVIL3D     ГПГ   Силистра 

Годишно събиране на одиторите по пътна 

безопасност по определени теми по безопасност на 

движението на национално ниво     ТСТС   Силистра 

Присъствие на международна конференция за 

пътищата организирана от ИАП и УАСГ     ТСТС   Силистра 

Газоснабдяване на пром.предпр.,общ.и жилищни 

сгради     ОВКХТТГ   Силистра 

Контролирана вентилация и дограми за пасивни и 

нискоенергийни сгради     ОВКХТТГ   Силистра 

Сеизмично проектиране на стоманобетонни 

конструкции(1и2 етажни сгради)     КСС   Силистра 

Обследване и усилване на сгради     КСС   Силистра 

Фундиране     КСС   Силистра 

Когенереция на биомаса (производство на енергия 

от селскостопански отпадъци-газификаци)     ТЕХ   Силистра 



Съвремени технологии в месо и млеко преработката     ТЕХ   Силистра 

„Проектиране на осветителни уредби със 

специализиран софтуер“ и/или семинар за 

процедурата при изчисляване и определяне на риска 

при проектиране на мълниезащитни уредби.  Курс   EАСТ през 2019 Сливен 

 Обучение и мероприятия по прилагането на 

действащите нормативни уредби във ВиК 

проектирането – през цялата година  Семинар   ВС през 2019 Сливен 

 Изследване на фундирането.  курс   КСС през 2019 Сливен 

Проектиране на оптични кабелни линии в сгради семинар   ЕАСТ през 2019 Сливен 

Ролята на съвременните технологии за повишаване 

на качеството на долното строене. Подценената 

роля на геотехническите измервания и мониторинг семинар 

доц. д-р инж. Чавдар 

Колев 

КСС                 

ТСТС             

МДГЕ 12.04.2019г. Смолян 

Състояние и проблеми при изпълнението на 

"Наредба № 2 / 2017г." за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали семинар акад. Ячко Иванов всички  12.04.2019г. Смолян 

Проектиране на стоманобетонни конструкции 

съгласно ЕС 1 и ЕС 2 курс 

проф.д-р инж. Тодор 

Бараков КСС 09.2019г. Смолян 

Изследване на стоманени конструкции на земетръс 

с Еврокод 8  семинар 

проф.д-р инж. Борислав 

Белев  КСС м. окт. 2019 

София-

област 

 „КСЕЛА“ България ЕООД – Новости и специални 

изделия от ИТОНГ  семинар Васил Манолов КСС м. Май 2019 

София-

област 

Светловодни системи за въвеждане на естествена 

светлина в помещенията и инсталирането им на 

различни видове покриви семинар инж. Васил Станков ЕАСТ м. Май 2019 

София-

област 

Съвременни решения в транспортното строителство  семинар гл.ас.Нина Постолова  ТСТС м. юни 2019 

София-

област 

Научно-приложна конференция по водно 

строителство „Експлоатация и поддържане на 

малките язовири“ семинар 

проф.д-р инж. Димитър 

Тошев  ВС м. Май 2019 

София-

област 

Приложна геодезия в съвременното строителство  семинар 

доц.д-р инж. Руска  

Димитрова ГПГ м. ноември 2019 

София-

област 



Проблеми на подземните строежи във водонаситена 

среда  семинар инж. Николай Жечев  МДГЕ 

м. октомври 

2019 

София-

област 

Сепариране на течни продукти и инфилтриране на 

крайпътни връзки и възли лекции 

представител на 

Hauraton ТСТС мар.18 Ст. Загора 

„Вода София 2019“, гр,. София изложение   ВС 25-29.03.2019 г. Ст. Загора 

“Продукти за водоснабдяване и канализация“, гр. 

Стара Загора 

срещи-

презентации фирми от бранша ВС 2019 г. Ст. Загора 

Семинар обучение за 3D проектиране в 

технологичните проекти семинар   ТЕХ м.септември Ст. Загора 

"Метал Студио" +A178:A185/чертожен модул за 

детайлиране на метални конструкции към 

"Tower"/,Tower 8- новости лекция Лектори от VAG  КСС мар.19 Ст.Загора 

Проектиране на стоманобетонни рамкови 

конструкции за сеизмични въздействия, съгласно 

системата Еврокод Част 2 лекция 

проф. д-р 

инж.В.Кърджиев КСС апр.19 Ст.Загора 

Гостуване и среща - разговор с екипа на арх.Фикрие 

Булунмаз, проектанти на реконструкцията на 

църквата Свети Стефан в Истанбул 

Среща -

разговор арх.Фикрие Булунмаз КСС май.19 Ст.Загора 

Семинар HILTI, тема - Ламаринобетонни плочи Семинар Лектори от  HILTI КСС юни.19 Ст.Загора 

Курс по стоманени конструкции лекция   КСС сеп.19 Ст.Загора 

Пътуващ семинар - Стара Загора, Видин-Дунав мост 

2, Турну Северин - Хидровъзел Железни врата, 

моста на Траян на Дунав, Белград, Ниш, Стара 

Загора Семинар   КСС окт.19 Ст.Загора 

Проектиране на стоманобетонна стенна 

конструктивна система при наличие на съставни 

плътни дуктилни стени и стени с отвори, съгласно 

системата Еврокод лекция 

проф. д-р 

инж.В.Кърджиев КСС м. ноември 2019 Ст.Загора 

Семинар на Мапей Семинар Лектори от Мапей КСС дек.19 Ст.Загора 

Курс авторски права  лекция   КСС ян.20 Ст.Загора 

Пътуващ семинар по професионални теми лекция   ГПГ   Ст.Загора 

Разясняване на промените в нормативната уредба и 

произтичащите от тях нови практики и правила за 

работа на СГКК  лекция   ГПГ   Ст.Загора 



Обучения свързани с предстоящо приемане на нова 

нормативна уредба лекция   ГПГ   Ст.Загора 

Провеждане на срещи за разясняване начина на 

работа в различните общински админиострации и 

даване на препоръки на уеднакняване на практиките 

и правила за работа   лекция   ГПГ   Ст.Загора 

Системи за видеонаблюдение и сигурност. 

Противопожарни системи. Контрол на достъп и 

видеодомофонни системи.,  семинар ПИСАТ Инженеринг ЕАСТ мар.19 Ст.Загора 

Въпроси при обявяване на „Обществени поръчки“, 

срещи с Общински преставители раб среща Община Стара Загора ЕАСТ   Ст.Загора 

„Управление на проекти“ семинар   ЕАСТ   Ст.Загора 

Участие в презентаци на фирми, предлагащи 

продукти в областта на професионалната секция - - МДГЕ - Ст.Загора 

Участие в честването за деня на водата в София  - - ВС - Ст.Загора 

Курс - обучение в 3Д проектиране семинар   ОВКХТТГ м. Май 2019 Ст.Загора 

Курс - обучение в 3Д визуализация семинар   ОВКХТТГ м. Юли 2019 Ст.Загора 

Практически указания за Еврокод 2 и Еврокод 8 

/БДС ЕN 1992-1-1 курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен КСС   Търговище 

Моделиране и оразмеряване на строителни 

конструкции, в съответствие със системата на 

Eврокодовете. Съпоставка с националните норми. 

Автоматизирани капацитивни процедури в Тower 7  курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен КСС   Търговище 

Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни конструкции според Еврокод 4 (EN 

1994-1-1) - общ курс и проектиране на комбинирани 

стомано-стоманобетонни греди“. курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен КСС   Търговище 

Проектиране на бетонни и стоманобетонни 

конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране 

на конструкции срещу въздействие от пожар курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен КСС   Търговище 

 „Проектиране на стоманени конструкции според 

Еврокод 3 - Проектиране на стоманени конструкции 

за пожарни въздействия по EN 1991-1-2 и EN 1993-

1-2" курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен КСС   Търговище 



Тенденции и НДП на енергийна ефективност в 

отоплителната техника (отоплителни инсталации, 

котли, ВЕИ, управление) курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен ОВКХТТГ   Търговище 

Контролирана вентилация и дограми за пасивни и 

нискоенергийни сгради курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен ОВКХТТГ   Търговище 

Енергийна ефективност -добри решения за общи 

проблеми презентация 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен ОВКХТТГ   Търговище 

Софтуер за електрическо проектиране  курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен ЕАСТ   Търговище 

Фотоволтаични системи за собствено потребление  презентация 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен ЕАСТ   Търговище 

" Представяне на "Smart" табла - концепция за 

интелегентноелектроразпределение в сгради "  презентация 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен ЕАСТ   Търговище 

Участие в Нац. семинар на тема:"Проектиране на 

съвременни осв. уредби"  семинар 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен ЕАСТ   Търговище 

Оразмеряване на сградни рециркулационни системи 

към БГВ мрежа курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен ВС   Търговище 

Проектиране и оразмеряване на вакуумни покривни 

дъждовни системи курс 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен ВС   Търговище 

Норми за оразмеряване на пътни настилки: 

асфалтобетонови, стоманобетонови и бетонови.  курс   ТСТС   Търговище 

Използване на рециклирани материали в 

строителството на улици и пътища  курс   ТСТС   Търговище 

Наредба за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали 

/приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г презентация 

Съвместно с РК Варна ; 

РК В.Търново; РК Русе; 

РК Шумен     Търговище 



Основни проблеми при проектирането на изкопи и 

насипи с цел подобряване на тяхното качество курс 

доц. Чавдар Колев, 

Съдействие от ЦО ТСТС   Търговище 

Срещи и контакти с колеги от ЕС 

пътуващ 

семинар Съдействие от ЦО ОВКХТТГ   Търговище 

Закупуване актуален софтуер за ЕЕ за колегите   Съдействие от ЦО ОВКХТТГ   Търговище 

Да се организира курс на тема: „Проектиране на 

метални конструкции от студено огънати профили“. курс   КСС 2019 Ямбол 

Да се организират курсове по различни Еврокодове курс   КСС 2019 Ямбол 

Организиране презентации на фирми, 

производители на строителни  

материали и оборудване с цел запознаване с новите 

строителни материали и иновативни решения в 

строителството. курс   КСС 2019 Ямбол 

Членовете на секция „КСС“ да се включват в 

семинари и квалификационни курсове, 

организирани от НПС „КСС“ и съседните на нашия 

град регионални колегии. 

семинари, 

курсове   КСС 2019 Ямбол 

Семинар на тема, която е актуална за проектантите 

по част „Електрическа”  и „Автоматика”. семинар   ЕАСТ 2019 Ямбол 

Отбелязване празника на геодезистите     ГПГ 2019 Ямбол 

Провеждане на общи приятелски срещи между 

колегите от секцията и колеги от съседни 

регионални колегии с цел обмяна на проектантски 

опит и умения среща   ГПГ 2019 Ямбол 

Провеждане на съвместни срещи с администрации 

за уеднаквяване на практиките на работата  на 

правоспособните лица  в сферата на устройственото 

и инвестиционното проектиране среща   ГПГ 2019 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, организирани  

от други колегии,  или на национално ниво. 

семинари, 

курсове   ОВКХТТГ 2019 Ямбол 



Участие на членовете на секция „ТСТС” в 

организираните през текущата година 

квалификационни курсове и семинари от други 

колегии, или от националната професионална 

секция. 

семинари, 

курсове   ТСТС 2019 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, организирани от 

други колегии, или на нац. ниво. семинар   ВС 2019 Ямбол 

Срещи на проектантите от секция „ВС“ с фирми, 

които презентират новите съвременни технологии и 

материали, свързани с водното строителство. среща   ВС 2019 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, организирани от 

други колегии, или на нац. ниво. семинар   ТЕХ 2019 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, организирани от 

други колегии, или на нац. ниво. семинар   МДГЕ 2019 Ямбол 

 


