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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за работата на Управителния съвет на КИИП 

за периода 01.09.2020 – 31.12.2021 

с информация до 31.05.2022 

от инж. Марин Гергов – Председател на УС 

приет на заседание на УС на КИИП на 24.06.2022 

 

 

Уважаеми делегати на Общото събрание на КИИП, 

Уважаеми колеги, 

Уважаеми гости, 

След година и 9 месеца прекъсване ми е приятно да видя толкова много колеги, събрани 
отново заедно. Минахме през премеждието Ковид, за съжаление част от нас си отидоха, но се 
надявам отново да можем да работим нормално и да се виждаме наживо по-често. Дано по-
скоро да свърши и войната в Украйна и да се нормализира работата на строителния сектор. 

Поради ограниченията на Ковид предното Общо събрание не можа да се състои в края на 
09.2021. Настоящото събрание ще отчете периода 09.2020 – 05.2022 

Със задоволство мога да заявя, че през този период доста от административните дейности на 
КИИП бяха модернизирани: 

• Осъществихме 21 от общо 24 Управителни съвета онлайн. Комисията по нормативни 
актове проведе заседанията си изцяло онлайн. Работни групи и заседания на комисии 
също ползваха онлайн платформата на КИИП Cisco Webex. Онлайн организирахме и 
някои срещи, лекции и семинари. 

• Закупихме и използваме в КИИП устройства за гласуване Sunvote, които ни спестяват 
време при провеждане на общи събрания и други по-големи заседания. Ще ги 
използваме и на това общо събрание за да можем да гласуваме предложените промени на 
Устава на КИИП. 

• Наскоро в тестов режим заработиха новият сайт и новият съвременен регистър. В процес 
на разработка е онлайн подаване на заявления за правоспособност и осъществяване на 
справки от външни клиенти. 
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• Оптимизирахме ползването на куриерски услуги за писма до институциите. В момента 
ги изпращаме изцяло онлайн и хартиени писма се пускат само при липса на друга 
възможност. При възможност председателят на УС ползва квалифициран електронен 
подпис. 

• От началото на периода се премина от банкиране с хартиени платежни нареждания към 
електронно банкиране. 

• Удостоверенията за проектантска правоспособност за 2022 г. бяха издадени електронно 
– на PDF, подписани с електронен подпис на председателя на УС. Електронни подписи 
се ползват при всяка възможност. 

• За по-добра комуникация с членовете ползваме активно уеб страницата и Фейсбук 
страницата на КИИП, както и Фейсбук групата „Форум – КИИП”. Организирахме на 2 
пъти Кръгла маса за обсъждане на актуални проблеми, с директно видео предаване 
(streaming) с възможност за коментиране и задаване на въпроси. Записите остават 
достъпни онлайн на Фейсбук страницата на КИИП. 

• Осъществяваме активна комуникация с нашите членове като групово изпращаме целеви 
имейл съобщения и други предложения до членовете на съответните национални 
професионални секции. 

През целия отчетен период не е прекъсвал процесът на консултации и уточнения с външни 
организации и институции по евентуални промени на ЗУТ и наредби към него, ЗКАИИП и 
ЗОП. Стремили сме се да даваме гласност и възможност за обсъждане на тези евентуални 
промени. Стремежът ни е бил максимално да защитаваме интересите на членовете на КИИП 
по всички проектни части. 

С Комисията по нормативните актове по предложения на нашите членове подготвихме 
промени в Устава на КИИП, които на това Общо събрание ще подложим на гласуване. 

През отчетния период поради ограниченията заради Ковид, дейностите на КИИП по курсове 
и обучения бяха по-малко активни, но все пак не са спирали. Част от тях бяха проведени 
онлайн. 

Проведохме преговори и получихме оферти за преференциални застраховки „професионална 
отговорност”. Ще бъдат представени на настоящото Общо събрание. 
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1. Управителен съвет 

 

За периода 01.09.2020 г. – 31.12.2021 г., бяха проведени 12 редовни и 5 извънредни, общо 17 

заседания на УС. От тях две са присъствени и петнадесет – неприсъствени, през система 
Cisco Webex за онлайн видео-конферентна връзка. Начинът на провеждане и видът на УС е, 
както следва: 

УС 171/16.10.2020г. – редовен – присъствен 
УС 172/27.11.2020г. – редовен – онлайн 
УС 173/14.12.2020г. – извънреден – онлайн 
УС 174/22.12.2020г. – извънреден – онлайн 
УС 175/29.01.2021г. – редовен – онлайн 
УС 176/26.02.2021г. – редовен – онлайн 
УС 177/26.03.2021г. – редовен – онлайн 
УС 178/23.04.2021г. – редовен – онлайн 
УС 179/28.05.2021г. – редовен – онлайн 
УС 180/02.06.2021г. – извънреден – онлайн 
УС 181/25.06.2021г. – редовен – онлайн 
УС 182/16.07.2021г. – извънреден – онлайн 
УС 183/30.07.2021г. – редовен – присъствено 
УС 184/24.09.2021г. – редовен – онлайн 
УС 185/15.10.2021г. – извънреден – онлайн 
УС 186/29.10.2021г. – редовен – онлайн 
УС 187/26.11.2021г. – редовен – онлайн 

Присъствието на членовете на УС или техни представители в заседанията и това на 
председателите на КС и КДП е представено в таблицата по-долу. 

  

Членове на Управителния съвет 

Присъствие –  

брой заседания от 

общо проведени 17 

Председател на УС, Зам.-председател на КИИП, Гл. секретар 
на КИИП, Председател на РК Благоевград, Председател на РК 
Бургас, Председател на РК Варна, Председател на РК Добрич,  
Председател на РК Кюстендил, Председател на РК Пловдив, 
Председател на РК Пазарджик, Председател на РК Плевен, 
Председател на РК Смолян, Председател на РК София-град,  
Председател на РК София-обл., Председател на РК 
Търговище, Председател на РК Шумен, Председател на НПС 
ЕАСТ,  Председател на КДП 

17 

Председател на НПС ВС, Председател на НПС КСС,  
Председател на НПС МДГЕ, Председател на НПС ОВКХТТГ,  
Председател на НПС ТЕХ, Председател на РК В.Търново, 
Председател на РК Монтана, Председател на РК Русе,  
Председател на РК Хасково, Председател на РК Габрово, 
Председател на КС.  

16 

Председател на НПС ГПГ, Председател на НПС ТСТС,  
Председател на РК Кърджали, Председател на РК Ловеч,  
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Председател на РК Силистра, Председател на РК Ст. Загора, 
Председател на РК Ямбол, Председател на РК Перник 15 

Председател на РК Враца, Председател на РК Разград,. 
14 

Председател на РК Сливен 
12 

Председател на РК Видин 
10 

 

През 2022 г. до м. май включително са проведени 7 заседания на УС, както следва: 

УС 188/28.01.2022г. – редовен – онлайн 
УС 189/02.02.2022г. – извънреден – онлайн 
УС 190/25.02.2022г. – редовен – онлайн 
УС 191/25.03.2022г. – редовен – онлайн 
УС 192/14.04.2022г. – редовен – онлайн 
УС 193/28.04.2022г. – редовен – присъствен 
УС 194/27.05.2022г. – редовен – присъствен 
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2. Постоянни комисии към УС 

2.1. Комисия по регистрите (КР) 

2.1.1 Състав на КР и дейност 

Комисия по регистрите, която е създадена със заповед № КИИП-ЦУ-076/2016 и заповеди № 

КИИП-ЦУ-088/2016, № КИИП-ЦУ-042/2017, № КИИП-ЦУ-054/2017, № КИИП-ЦУ-005/2019 

на Председателя на УС на КИИП е в състав: 

 

Съставът на старата КР е:  
Председател:    инж. Антони Чипев – Главен секретар на КИИП 
Секретар:          инж. Маргарита Станоева       – Експерт 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 Петрова – секция ЕАСТ 
   инж. Марин Гергов         – секция КСС 
   инж. Веселин Миланов         – секция КСС 
   инж. Радостина Богданова      – секция КСС 
   инж. Евгения Кърджиева        – секция КСС 
   инж. Фантина Рангелова         – 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 ТЕХ 
   инж. Илка Симиджиева       – секция ТЕХ 

  инж. Асен Попадийски        – секция ТСТС 
  инж. Красимир Георгиев       – секция ТСТС 

В състава на Комисия по регистрите (КР) , създадена с цитираните заповеди са включени по 
двама представители от професионални секции (ПС): „ВС”, ”ГПГ”, ”ОВКХТТГ”, ”ТЕХ” и 
„ТСТС”. Изключение правят секции „МДГЕ” и  „ЕАСТ” – по трима души,  и секция „КСС” - 
четирима. 

За периода 01.09.2020 до 31.12.2020 този състав на КР е провел 2 заседания.  

След отчетно-изборното събрание на КИИП, проведено на 26-27.09.2020 съгласно заповед 
КИИП-ЦУ-038/29.10.2020 на Председателя на УС на КИИП, е определен новият състав на 
Комисия по регистрите. 
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Съставът на новата и в момента действаща КР е:  
Председател: инж. Антони Чипев                 – Главен секретар на КИИП 
Секретар:       инж. Маргарита Станоева       – Експерт „Регистри“ ЦО на КИИП 
Членове:        инж. Соня Велева      – секция ВС  
  инж. Гинка Димова      – секция ВС 

инж. Иван Деянов      – секция ГПГ 
инж. Николай Главинчев     – секция ГПГ 
инж. Красимир Велинов     – секция ЕАСТ 
инж. Любомир Грънчаров       – секция ЕАСТ 
инж. Румен Иванов       – секция ЕАСТ 
инж. Радостина Богданова       – секция КСС 
инж. Веселин Миланов       – секция КСС 
инж. Евгения Кърджиева       – секция КСС 
инж. Васил Бочуков         – секция КСС 
инж. Георги Франгов                – секция МДГЕ 
инж. Никола Чушков      – секция МДГЕ 
инж. Михаил Толев         – секция ОВКХТТГ 
инж. Грета Йорданова      – секция ОВКХТТГ 
инж. Райна Кожухарова      – секция ТЕХ 
инж. Илка Симиджиева      – секция ТЕХ 
инж. Асен Попадийски       – секция ТСТС 
инж. Николай Керенчев           – секция ТСТС 

  
В състава на тази Комисия по регистрите (КР) са включени по двама представители от 
професионални секции (ПС): „ВС”, ”ГПГ”, „МДГЕ” ,”ОВКХТТГ”, ”ТЕХ” и „ТСТС”. 
Изключение правят секция „ЕАСТ” – 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 2006 г., както и 

приетите с постановление № 318 на МС/24.11. 2016. Наредба за държавните изисквания за 
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 

по специалности от регулираната професия „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. 

Комисията по регистрите е провела 10 редовни присъствени заседания през 2021. 

През отчетния период заседанията на Комисията по регистрите (КР) се провеждаха 

присъствено по предварително утвърден часови График за заседание на отделните секции на 
КР във връзка с работата в условия на извънредна епидемична обстановка. Заседанията се 
провеждаха в двете Заседателни зали на ЦО на КИИП при спазване на изискването за 
разстояние не по-малко от 1.5 м един от друг на присъстващите. 
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Редовните заседания се провеждаха 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 провежда заседания. Общата продължителност на заседанията е 30 часа, с 

присъствен лист на членовете на Комисията, както следва : 
 

Име, Фамилия Общ брой заседания 
инж. Антони Чипев 10 

инж. Соня Велева 7 

инж. Гинка Димова 9 

инж. Иван Деянов 10 

инж. Николай Главинчев 8 

инж. Красимир Велинов 10 

инж. Любомир Грънчаров 10 

инж. Румен Иванов 8 

инж. Радостина Богданова  9 

инж. Евгения Кърджиева 8 

инж. Веселин Миланов 7 

инж. Васил Бочуков 8 

инж. Георги Франгов 8 

инж. Никола Чушков 8 

инж. Михаил Толев 10 

инж. Грета Йорданова 9 

инж. Райна Кожухарова 10 

инж. Илка Симиджиева 10 

инж. Асен Попадийски 10 

инж. Николай Керенчев 9 

 
През целия отчетен период 01.09.2020 до 31.12.2021 от двата състава на КР са разгледани 
общо  893 броя заявления на български граждани за вписване в регистрите на КИИП за 
проектантска правоспособност. В това число :  

416 броя за Пълна проектантска правоспособност (ППП),  
477 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП), от които 110 без членство   
 
През периода 01.09.2020 до 31.12.2020 от двата състава на КР са разгледани общо  96 броя 

заявления на български граждани за вписване в регистрите на КИИП за проектантска 
правоспособност. В това число :  
60 броя за Пълна проектантска правоспособност (ППП),  
36 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП), от които 16 без членство   
 
През периода 01.01.2021 до 31.12.2021 в КР са  разгледани общо  797 броя заявления на 
български граждани за вписване в регистрите на КИИП за проектантска правоспособност. В 
това число :  
356 броя за Пълна проектантска правоспособност (ППП),  
441 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП), от които 110 без членство   
 
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.  
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За периода 01.09.2020 – 31.12.2020 с решения на УС, в регистрите на КИИП 

са вписани 87 души: 
 
• 54 души, инженер–проектанти в инвестиционното проектиране с ППП; 

• 33 души, инженер–проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП, в това число-16 

души ОПП-Без членство. 

За периода 01.01.2021 – 31.12.2021 с решения на УС, в регистрите на КИИП 

са вписани 751души:  

• 328 души, инженер–проектанти в инвестиционното проектиране с ППП;  

• 423 души, инженер–проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП, в това число-110 

души ОПП-Без членство.  

За периода 01.09.2020 – 31.12.2021 с решения на УС, в регистрите на КИИП 

общо са вписани  836 души: 

 
• 382 души, инженер–проектанти в инвестиционното проектиране с ППП; 

• 454 души, инженер–проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП, в това число-

126души ОПП-Без членство. 

Поради несъответствие между приложените към заявлението документи и изискванията на 
чл. 7 и чл. 12, ал. 2 от ЗКАИИП, Устава на КИИП,  Наредба за  държавните изисквания за 
придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 
„бакалавър”, „магистър” и „специалист”, 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 „Инженер в инвестиционното проектиране“, ЗУТ, ЗВО, както и изискванията, 
предвидени в и Наредба № 2 за проектантската правоспособност, раздел І, е отказано 
вписване в регистрите на 20 души. На всеки един от тях е изпратен мотивиран писмен отказ 
с копие до ръководството на регионалната колегия, през която кандидатът си е подал 
документи за вписване в регистрите на КИИП. На 25 души след разглеждане на документите 
е установена непълнота и е било необходимо да ги допълнят. На тях също са изпратени 
писма за допълване. 

Нараства броя на  кандидати за  ОПП с българско гражданство, завършили в чужбина, които 
са включени в регистъра на  КИИП.  

През отчетния период  5 проектанти са частично оправомощени към съответните секции. 

За периода 01.09.2020 – 31.12.2021 в регистрите на КИИП бяха включени 7 чужди граждани, 
шестима са вписани служебно в регистъра на КИИП за ППП за конкретен обект и един е 
вписан служебно в регистъра на КИИП за ОПП за определен период от време. Одобрените 
кандидати са трима от Австрия, трима от Хърватия и един от Р Чехия. 

През периода 01.09.2020 – 31.12.2021 бяха разгледани  и одобрени 7 заявления за вписване в 
регистъра на проектантските бюра в съответствие с на изискванията на Наредба 2 и 
Инструкция № 5 за регистрация на проектантски бюра в КИИП. По този начин общият брой 
на регистрираните проектантски бюра в КИИП до края на 2021 година е  426 броя. 

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. 
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Съгласно „Процедура по спиране на членски права и отписване на проектанти от регистрите 
на КИИП“, на всеки член на КИИП, който не е  

заплатил дължимия за текущата година членски внос в срок до 20 декември на предходната 
година, РК трябва да изпрати писмо, с което го поканва или да си заплати членския внос, или 
да подаде заявление за замразяване или отписване от регистрите на КИИП. 

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. 

През м. Декември 2020 г. бяха отпечатани и подписани всички удостоверения за 
проектантска правоспособност за 2021 г. на всички проектанти, вписани в регистрите на 
КИИП с ОПП, ППП и ТК. Удостоверенията бяха изпратени до 20.12.2020 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. 

Удостоверенията за ПП - ОПП, ППП и ТК.  за 2022г., бяха своевременно генерирани на PDF 
по секции, комплектувани по регионални колегии и за първа година подписани от 
Председателя на УС на КИИП с електронен подпис. Подписаните удостоверения бяха 
изпратени по емайл до регионалните колегии и изпратени до  редовно отчетените проектанти 
също единствено по емайл. За целта беше реализирана процедура за актуализиране на 
електронните адреси на проектантите. 
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 протокола на КР, се извършва от експерта по „Регистри“ 
в ЦО на КИИП. Всяко заседание на КР завършва с протокол. Всички особени случаи се 
разглеждат допълнително от председателя на КР и съгласуват с юридическия консултант на 
КИИП преди всеки УС. Предложенията на КР се докладват на Управителния съвет от 
Председателя на КР. 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 до  РК. 
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 в ЦО успяваха да осъществят дейността си в 
срок и в съответствие с изискванията на нормативната уредба. 
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2.1.2 Статистически данни за правоспособности 

Табл.1: Справка за ПП на проектантите в КИИП по години 

 

КИИП 

Година 
ОБЩ БРОЙ 

ПП 
ППП ОПП 

2004 7913 5498 966 

2005 8982 7337 1242 

2006 9061 7560 1198 

2007 10617 8876 1513 

2008 10972 9093 1651 

2009 12471 9887 2369 

2010 11759 9415 2344 

2011 12135 9759 2376 

2012 12135 9961 2174 

2013 12620 10369 2251 

2014 13348 10419 2929 

2015 13979 10785 3194 

2016 14646 11158 3488 

2017 
14567 вкл.438 

замр. 
11167 2962 

2018 13528 10217 2474 

2019 13655 10482 2585 

2020 13502 10352 2675 

2021 13439 10229 2740 

Графика 1 към Табл.1 
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Табл.2:  Справка за ПП, вписани в регистрите на КИИП  през 2021 г. по месеци 

2021 Вписани 

ППП 

Вписани 

ОПП 

Януари 29 67 

Февруари 35 63 

Март 41 58 

Април 47 45 

Май 37 39 

Юни 19 36 

Юли 35 35 

Септември 29 39 

Октомври 32 21 

Ноември 24 20 

Общо 328 423 

Графика 2 към Табл.2 

 

 

Както е видно от графика 2, в началото на годината желаещите да получат ОПП са 
значително повече от проектантите, подали заявление за ППП, докато след м. Септември 
тенденцията се обръща. Както всяка година и през 2021 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. 
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Табл3: Справка за вписани проектанти в КИИП за периода м. 01.09.2020-31.12.2020г. 

Вписани проектанти в КИИП по правоспособности 

Период  

 

ОБЩ БРОЙ 

ПП 

Брой 

проектанти 

ППП 

Брой проектанти 

ОПП 

м. септември 2020– 

м. декември 2020г. 
87 54 33 

 

Табл.4: Справка за вписани проектанти в КИИП за периода 2021г. 

 

Вписани проектанти в КИИП за 2021г. 

Период 
ОБЩ БРОЙ  

ПП 

Брой 

проектанти 

ППП 

Брой проектанти 

ОПП 

м. януари – декември 

2021г. 
751 328  423 

 

 

 

Табл.5: Сравнителна таблица за 2020 и 2021г. по правоспособности и по месеци: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2020/2021 Вписани 

ППП 2020 

Вписани 

ОПП 2020 

Вписани 

ППП 2021 

Вписани 

ОПП 2021 

Януари 34 121 29 67 

Февруари 54 76 35 63 

Март -  41 58 

Април -  47 45 

Май - 72 37 39 

Юни 70 - 19 36 

Юли 32 42 35 35 

Август 64 52 - - 

Септември - - 29 39 

Октомври 26 25 32 21 

Ноември 28 8 24 20 

Общо 244 396 328 423 
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В следващите таблици се вижда съотношението между получилите проектантска 
правоспособност през 2020 и 2021 година по секции: 

Табл.6 Справка за проектантите към КИИП  получили ПП през периода 01.09.2020-

31.12.2020г. вкл. без членство по секции. 

 

  Справка за проектантите към КИИП  получили ПП през периода 01.09.2020-

31.12.2020г. вкл. без членство  

 ПП ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГЕ ОВКХТТГ ТЕХ ТСТС Общо 

ППП 9 5 16 14 2 3 1 4 54 01.09.2020

-

31.12.2020 ОПП 4 4 8 8 0 0 2 7 33 

Табл.7: 

Справка за проектантите към КИИП  получили ПП през 2021година вкл. без членство  

2021 ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГЕ ОВКХТТГ ТЕХ ТСТС Общо 

ППП 36 59 62 93 8 25 19 26 328 

ОПП 52 78 98 93 9 33 32 26 423 

Графика 3 към Табл.7 

 

През 2021 г., като цяло,  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 Камарата е 
НПС КСС. Прави впечатление обаче, увеличеният брой ОПП в секция ЕАСТ. 
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Табл.8: Сравнителна таблица на проектантите получили проектантска 

правоспособност през 2018г. ,2019,2020 и 2021г. по секции 

 

2018/2021 ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГE ОВКХТТГ ТЕХ ТСТС 

ППП - 2018 37 61 46 83 7 12 17 33 

ОПП - 2018 48 75 96 157 17 38 35 44 

ППП - 2019 58 59 53 101 5 30 18 44 

ОПП - 2019 43 87 84 148 10 36 34 31 

ППП - 2020 43 46 52 89 13 21 16 21 

ОПП - 2020 56 55 85 93 14 24 21 43 

ППП - 2021 36 59 62 93 8 25 19 26 

ОПП - 2021 52 78 98 93 9 33 32 26 

 

Справка за проектантите, получили ППП през 

периода 2018-2021г. 
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Табл.5: Сравнителна таблица на проектантите получили проектантска 

правоспособност през 2017г. , 2018г.,2019г., 2020г.и 2021г  по секции 

 

 

От сравнението се вижда, че през 2021г. намалява слабо броят на проектантите получили 
ОПП в сравнение с 2018г. в НПС КСС, МДГЕ, ОВКХТТГ, ТЕХ и ТСТС. Изключение правят 
НПС ВС, ГПГ,ЕАСТ, които имат леко увеличение. Броят на Проектантите , получили ППП 
се е увеличил за същия период във всички НПС. Изключение прави НПС ТСТС. 

 

 

2017/2021 ВС ГПГ ЕАСТ КСС МДГE ОВКХТТГ ТЕХ ТСТС 

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 

ППП - 2019 58 59 53 101 5 30 18 44 

ОПП - 2019 43 87 84 148 10 36 34 31 

ППП - 2020 43 46 52 89 13 21 16 21 

ОПП - 2020 56 55 85 93 14 24 21 43 

ППП - 2021 36 59 62 93 8 25 19 26 

ОПП - 2021 52 78 98 93 9 33 32 26 



17/116 
 

В следващата графика  е посочено процентно разпределение на проектантите в КИИП 

по правоспособности за 2021 г.  

 

Като общо заключение от направените по-горе анализи в цифри, прави впечатление 
намаление на отказите за правоспособност, гласувани в УС, спрямо миналите години. Това е 
в резултат на старанието на КР за  спазване на нормативната уредба, свързана с ПП, взетите 
информирани решения от УС със съответната обосновка и мотивация при формулиране на 
отказите, както и на решенията на КС. До голяма степен това се дължи на професионалното 
юридическо  съдействие от Юридическият консултант на КИИП. Намален е броя на нови 
съдебни дела срещу решения на УС за откази за ПП. Продължават да се водят стари дела, от 
предишни години, които са резултат от несъответствието на ЗКАИИП и ЗУТ с изискванията 
към образованието за регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране. В 
това отношение правим предложения за изменение на цитираните закони. 

Годишният график за провеждане на заседанията на Комисиите към КИИП е утвърден от УС 

на КИИП. През 2021 година, документите за всяко заседание на Комисията, се изпращат 
също по определен график, одобрен от УС на КИИП.  

 

2.1.3 Основни проблеми на КР при изпълнение на своите задължения 

На сайта на ЦУ (kiip.bg), в рубриката „Формуляри за регистрация“, са качени „Указания за 
кандидатстване за ПП“, които да подпомагат кандидатите за ПП при подготвяне на 
документите си. Формулярите за кандидатстване са актуализирани, като е отбелязано 
съгласието на кандидатите да спазват изискванията на устава и другите вътрешни 
нормативни документи на КИИП.  Въпреки взетите мерки, все още  продължава да стои 
проблема с неспазването на изискванията на нормативните документи, имащи отношение 
към ПП. 

1. Все още съществуват случаите на подаване на неправилно попълнени и непълни 

комплекти документи, идващи от Регионалните колегии (РК) към Централен офис (ЦО). 

Непълни документи, неправилно попълнени или с лошо качество на копията, не трябва да се 

изпращат от РК към ЦО, респективно КР. 

2. Все още има становища на комисиите по регистри в  РК, които са в противоречие с 

мнението на КР в ЦО. Това усложнява вземането на решения от УС и забавя работата на УС. 

3. Все още има различия в  дипломите за висше образование, които се издават от 

висшите училища. Много университети изписват специализация или магистърска програма, 
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по която се е обучавал кандидата за ПП, различна от наименованието на специалността, 
която фигурира в дипломите им. Това затруднява Комисията и забавя издаването на 

удостоверения за проектантска правоспособност и понякога се стига до съда. Все още има 
висши училища, които не посочват в дипломите на кандидатите името на професионалното 

направление, в което е осъществено обучението на кандидата. Последното е изискване на  

влезлите в сила от 2017г. и валидирани с постановление № 318 на МС 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.  

4. Не са малко случаите, в които специалностите по диплома, не съответстват на 
инженерните части в инвестиционното проектиране. 

5. Въпреки влезлите в сила две процедури, приети с Решение на УС на КИИП на 
30.11.2018г. : „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“, все още има пропуски и кандидатстват лица за 
възстановяване на ПП, за което не е проведена санкция по спиране на правата им. Тези 

утвърдени процедури дават правно основание за отписване на проектанти от регистрите на 
КИИП, в зависимост от причините за това, както и законово възстановяване на членство, 

респективно проектантска правоспособност на проектанти, на които са спрени правата.     

6. Не рядко сме критикувани, че при запитване от различни институции за  проектанти, с 
конкретни специалности (например от професионална секция „Технологии“), независимо 

дали за участие в работна група, комисия, в обществена поръчка и т.н.,   липсата на достъп от 
страна на председателя на НПС до регистъра на проектантите в пълния му обем, с посочени 

специалности/раздели в съответната секция, се явява препятствие за бърз и точен отговор. До 

сега,  това се извършва изключително и само на база лични познанства. От възложители и 

други потребители на проектантски услуги се чуват много критики в това отношение. Това 
несъвършенство трябва да се оправи възможно най-скоро, с изработване и въвеждане на нов 

софтуер и актуализиране регистъра на лицата с ПП в КИИП. 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.  

 

2.1.4 Основни мерки, които ръководството предприе, с цел подобряване 

дейността на КР през 2022 година : 

Удостоверенията за ПП за 2022г., бяха своевременно генерирани на PDF, подписани с 

електронен подпис от Председателя на УС на КИИП и раздадени електронно на редовно 

отчетените проектанти по e-mail. 

През 2022г. трябва да заработи новия регистър на лицата с проектантска правоспособност.   
Ще се актуализират данните за проектантите с възможност за своевременна и точна 
информация, което ще облекчи работата по поддържане на регистъра и регулярно 

актуализиране. 



19/116 
 

Централното ръководство на КИИП продължава да води разговори с представители на 
Министерство на образованието и науката (МОН), дирекция "Висше образование" по 

отношение на очакваната подкрепа при внасяне на предложения за изменения на основните 
за КИИП закони - ЗКАИИП и ЗУТ. Проведоха се редица срещи с представители на 
парламентарно представените партии и бяха обсъдени несъответствията в ЗКАИИП и ЗУТ с 

изискванията към образованието за регулираната професия „Инженер в инвестиционното 

проектиране. Проведоха се и работни срещи със сродните на КИИП организации по същите 
теми. Всички те проявиха разбиране и очакваме съдействие за реализация на необходимите 
законови промени. 

 

2.1.5 Отчет за периода 01.01.2022 - 31.05.2022 

 

За периода 01.01.2022г до 31.05.2022г. са проведени 5 присъствени заседания на Комисия по 
регистрите, по едно всеки месец  съответствие с Годишния график за заседанията. 

През периода 01.01.2022 до 31.05.2022 в КР са  разгледани общо  476 броя заявления на 
български граждани за вписване в регистрите на КИИП за проектантска правоспособност. В 
това число :  

� 200 броя за Пълна проектантска правоспособност (ППП),  

� 276 броя за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП),  

от които 110 без членство   

 

За периода 01.001.2022 – 31.05.2022 с решения на УС, в регистрите на КИИП общо са 
вписани  454 души: 

� 190 души, инженер–проектанти в инвестиционното проектиране с ППП; 

� 264 души, инженер–проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП, в това число-
126 души ОПП-Без членство. 

За периода 01.01.2022 до 31.05.2022 бяха разгледани  и одобрени 5 заявления за вписване в 
регистъра на проектантските бюра в съответствие с изискванията на Наредба 2 и Инструкция 
№ 5 за регистрация на проектантски бюра в КИИП. По този начин общият брой на 
регистрираните проектантски бюра в КИИП към 31май  2022 година е  431 броя 
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2.2. Централна комисия за оправомощаване на лицата, упражняващи 

Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните 

проекти (ЦКТК) 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-039/29.10.2020 г. и е в състав: 

Председател:        инж. Иван Гешанов  - НПС КСС 
Членове:        инж. Неделчо Ганчовски - НПС КСС 

       инж. Филип Бучков  - НПС КСС 
инж. Кирил Кърлиев  - НПС КСС 
инж. Иван Терзиев  - НПС КСС 
инж. Иванка Пейковска - НПС КСС 
инж. Стела Кирова  - НПС КСС 
инж. Валентина Дикова - НПС КСС 
инж. Николай Рангелов - НПС КСС  
инж. Ангел Захариев  - НПС ВС 
инж. Константин Жипонов - НПС ТСТС 

Секретар:          инж. Маринела Цветкова - Експерт в ЦО 

За периода 01.09.2020 г. – 31.12.2021 г. Комисията, в състава, определен с цитираната 
заповед е провела общо 7 заседания, от които 4 неприсъствени през система Cisco Webex за 
онлайн видео-конферентна връзка, както следва: 

18.11.2020г. – неприсъствено 
20.01.2021г. – неприсъствено 
19.03.2021г. – неприсъствено 
19.05.2021г. – присъствено 
21.07.2021г. – присъствено 
15.09.2021г. – неприсъствено 
17.11.2021г. – присъствено 

В таблицата по-долу са отразени присъствията на заседанията на членовете на Комисията.  

Име, фамилия 
Брой 

заседания 

инж. Иван Гешанов 7 

инж. Неделчо Ганчовски 7 

инж. Валентина Дикова 7 

инж. Кирил Кърлиев 6 

инж. Николай Рангелов 6 

инж. Иван Терзиев 5 

инж. Иванка Пейковска 6 

инж. Стела Кирова 7 

инж. Филип Бучков 6 

инж. Константин Жипонов 4 

инж. Ангел Захариев 5 

Разгледани са 81 броя заявления на кандидати за ТК. От тях има един отказ и 18 броя 
кандидатури отложени за допълване, които след представяне на допълнителните документи 
са одобрени.   

Всички протоколи са публикувани на електронната страница на КИИП.   



21/116 
 

На заседанието на 18.11.2020 г. ЦКТК е предложила на централното ръководство и 
управителния съвет на КИИП да се предприемат мерки за уеднаквяване на 
административните практики на общините относно контрола върху спазването на 
изискванията на чл. 142, алинея 10 от ЗУТ за договор за технически контрол. 

На проведените на 19.03.2021 г. и 19.05.2021 г. заседания, ЦКТК е обсъдила изготвените от 
инж. Ганчовски и инж. Гешанов „Указания за техническа оценка за съответствие по част 
„конструктивна“ на инвестиционен проект“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. Документите са 
публикувани на електронната страница на КИИП. 

На заседанието на 21.07.2021 г. членовете на ЦКТК са обсъдили и единодушно подкрепили 
направеното от инж. Терзиев предложение за допълване на Устава на КИИП с нов чл.4.7., 
отнасящ се до дейността на техническия контрол в проектирането. 

На заседанието на 15.09.2021 г. са се обсъдили промени в Раздел ІІ на Наредба № 2 за 
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП. Всички членове на 
ЦКТК са се съгласили, че е необходимо да се прецизират критериите за доказване на 
проектантски стаж и единодушно са приели предложението на инж. Пейковска „Обектите 
VІ-та  категория по ЗУТ да не се включват в списъка-декларация на проектирани обекти“. 

На заседанието на 17.11.2021 г. се е приело във връзка с по-големия брой удостоверения за 
ТК, с изтичащ срок на валидност през 2022 г., заседанията да се провеждат всеки месец, с 
изключение на м. януари, м. август и м. декември.  

На същото заседание, във връзка с неясната епидемиологична обстановка в страната през 
2022 г. и вероятността да се наложи провеждане на неприсъствени (онлайн) заседания на 
ЦКТК се прие да се направи предложение пред УС на КИИП през 2022 г., освен на хартиен 
носител, регионалните колегии да изпращат в Централния офис на КИИП документите и в 
електронен формат (сканирани). 

През 2022 г. до м. май включително са проведени 5 заседания на ЦКТК, както следва: 

18.01.2022г. – присъствено 
15.02.2022г. – присъствено 
15.03.2022г. – присъствено 
19.04.2022г. – присъствено 
17.05.2022г. – присъствено 

През 2022 г. са разгледани 258 броя заявления на кандидати за ТК. От тях има три отказа и 4 
броя кандидатури отложени за допълване, които след представяне на допълнителните 
документи са одобрени.   

На заседанието на 19.04.2022 г. са се коментирали промени в Раздел ІІ на Наредба № 2 за 

проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП., които да излязат 
като предложение от ЦКТК. Обсъдило се е да се обърне внимание на регионалните комисии 
за ТК да следят за коректно и пълно попълване, от страна на кандидатите, на списъка-
декларация с изготвени конструктивни проекти и този за ТК. 

На заседанието на 17.05.2022 г. са направени две предложения:  

- Продължаването на ТК да става автоматично, по аналогия с това за ППП, като не се 
подават документи, а се заплаща членския внос за ТК. 

- През м. юни 2022 г. да няма заседание на ЦКТК, предвид насроченото ОС на КИИП. 
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По-долу са представени статистически данни до 31.12.2021 г. 
 

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 
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 
2019 23 1 1 25 

01.01.2020-31.08.2020 15 0 1 16 
01.09.2020-31.12.2021 29 1 0 30 

 

За по-ясна визуализация информацията от таблицата е представена със следващите графики. 
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Действащи ТК към 31.12.2021 година по специалности 

 

 

 

 

 

година КСС ТСТС ВС общо 

2021 841 30 26 897 
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Справка за броя на техническите контроли към 31.12.2021 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 

Си
л 

Сл См 
С.З

. 

Сф
-гр. 

Тщ Хс Шн Яб 

Бр. 

ТК 
21 42 52 4 16 11 11 11 7 11 9 5 77 10 10 16 5 27 17 9 10 10 36 431 5 18 8 8 
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2.3. 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-041/29.10.2020 г. на Председателя на 
УС на КИИП в състав: 

Председател:   инж. Марин Гергов  – Председател на УС на КИИП 
Секретар:   инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП 
Членове:   инж. Огнян Атанасов – Зам.-председател на КИИП, НПС ОВКХТТГ 

  инж. Антони Чипев –  Гл. Секретар на КИИПНПС ОВКХТТГ 
инж. Атанас Георгиев –  НПС КСС 
инж. Никола Чушков –  НПС МДГЕ 
инж. Иван Деянов  –  НПС ГПГ 
инж. Борис Камиларов –  НПС ЕАСТ 
инж. Михаил Толев –  НПС ОВКХТТГ 
инж. Надежда Парлъкова –  НПС ТСТС 
инж. Илка Симиджиева –  НПС ТЕХ 
инж. Соня Велева  –  НПС ВС 
инж. Ангел Марков –  НПС ВС 

За периода 01.09.2020г. – 31.12.2021 г. няма постъпили предложения за изменение и 
допълнение на Методиката за определяне размера на възнагражденията за 
предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране и Комисията не е заседавала. 

 

2.4. Експертна комисия по признаване на професионалните 

квалификации 

Органът по признаване на професионалните квалификации на инженерите в 
инвестиционното проектиране, съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации, е Председателят на УС на КИИП. Той създава експертна комисия като 
помощен орган, която работи по правила, утвърдени от него и се свиква при 
необходимост. 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-040/29.10.2020 г. на Председателя на 
УС на КИИП е в състав: 

Председател: инж. Марин Гергов  - Председател на УС на КИИП 
Секретар:  инж. Маринела Цветкова - експерт в ЦО на КИИП 

      Членове:  инж. Атанас Георгиев - Председател НПС КСС 
инж. Георги Франгов - Председател НПС МДГЕ 
инж. Иван Деянов  - Председател НПС ГПГ 
инж. Красимир Велинов - Председател НПС ЕАСТ 
инж. Михаил Толев  - Председател НПС ОВКХТТГ 
инж. Надежда Парлъкова - Председател НПС ТСТС 
инж. Райна Кожухарова - Председател НПС ТЕХ 
инж. Соня Велева  - Председател НПС ВС 
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За периода 01.09.2020 г. – 31.12.2021 г. са били разгледани и одобрени документите на 
7 кандидати – един от Р Чехия, трима от Австрия и трима от Р Хърватия. Призната им 
е професионалната квалификация, шестима са вписани служебно в регистъра на КИИП 
за ППП за конкретен обект и един е вписан служебно в регистъра на КИИП за ОПП за 
определен период от време. 

През 2022 г. са проведени 2 заседания, на 24.03.2022 г. и 08.04.2022 г., на които са 
разгледани документите на двама кандидати – един от Италия и един от Австрия. 

На кандидатът от Австрия е призната професионалната квалификация, а кандидатът от 
Италия е оставен за допълване.  

 

2.5. Комисия по нормативни актове (КНА) 

Комисията е създадена със Заповед № КИИП-ЦУ-037/29.10.2020г. на Председателя на 
УС на КИИП и е в състав: 
 
Председател: инж. Огнян Атанасов   -Зам.-председател на КИИП 
Членове:         инж. Марин Гергов    - Председател на УС на КИИП 

инж. Антони Чипев   - Гл. секретар на КИИП 
инж. Соня Велева    - Председател на НПС ВС   
инж. Дамяна Вълканова  - НПС ГПГ, РК Силистра  
инж. Георги Кордов   - НПС КСС, РК София-град  
инж. Стефан Кинарев  - Председател на РК София град  
инж. Методи Андреев  - НПС КСС, РК София град  
инж. Михаил Толев   -  Председател на НПС ОВКХТТГ 
инж. Елена Делева   - НПС ВС, РК София-град  
инж. Иван Деянов   - Председател на НПС ГПГ  
инж. Райна Кожухарова  - Председател на НПС ТЕХ  
инж. Георги Франгов  - Председател на НПС МДГЕ  
инж. Надежда Парлъкова  - Председател на НПС ТСТС  
инж. Гергана Кривошапкова - НПС ТСТС, РК Пловдив 
инж. Иван Терзиев   - НПС КСС, РК Бургас  
инж. Румен Иванов   - НПС ЕАСТ, РК Варна  
инж.Любомир Грънчаров  - НПС ЕАСТ, РК София-град  
инж. Снежана Милева  - Председател на РК Варна 
 

Секретар на Комисията по нормативни актове - инж. Бинка Михайлова. 

Задачата на комисията е да събира предложения за промяна на нормативните актове на 
КИИП, както и на нормативни актове от други ведомства, засягащи работата на КИИП, 
да ги разглежда и обобщава, като прави предложения пред УС и ОС на Камарата за 
промени в тях. 

През 2021г. комисията е провела 12бр. онлайн заседания за разглеждане на 
предложенията по Устава и 2 бр. онлайн заседания за разглеждане на предложенията 
по ЗУТ. 

Датите на провеждането на заседанията по Устава са: 
01.04.2021г.,07.04.2021г.,14.04.2021г.,21.04.2021г.,08.06.2021г.,15.06.2021г.,22.06.2021г
29.06.2021г., 05.07.2021г., 20.07.2021г., 27.07.2021г., 21.09.2021г. 
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На тези заседания се разгледаха всички внесени предложения за промени в Устава от 
нашите членове. Гласуваха се всички предложения, които отговарят на ЗКАИИП. 

Датите на провеждането на заседанията по ЗУТ са : 12.05.2021г. и 18.05.2021г. 
На първото заседание -12.05.2021 – се разгледаха предложенията и становищата на 
НАСП, КАБ, КСБ, КИГ, БААИК, КИИП и САБ за промени в ЗУТ като се гласуваха. 
На второто заседание за ЗУТ-18.05.2021 – се разгледаха членове чл.137,139,142,144,163 
и 229. 
През март 2022 г. инж. Дамяна  Вълканова - НПС „ГПГ“, РК Силистра  се оттегли като 
член на КНА по лични причини. 

През 2022 г. комисията е провела 4бр. онлайн заседания – на 23.02.2022г.; 26.04.2022г.; 
23.05.2022г.; 25.05.2022г. 

На 23.03.2022 г. се проведе заседание във връзка с предстоящата на 28.03.2022 г. среща 
между КНА на КИИП и КАБ. Разгледаха се предложения за промяна на ЗЕВИ,  
Приложение към чл.4 ал.2 от Наредба №4/2001 г. за ОСИП и ЗКАИИП – частта за 
оправомощаване с ПП (чл.7 и чл.13) 
Приложение към чл.4 ал.2 от Наредба №4/2001 г. за ОСИП беше изпратено на МРРБ. 

На 26.04.2022г. се проведе заседание, на което се разгледаха предложения за промяна 
на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони и Наредба № 4/2001 г. за ОСИП. 
След заседанието  предложенията на КИИП по НИД на Наредба № 4/2001 г.  за ОСИП 
и НИД на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ бяха изпратени до МРРБ. 
 
На заседанията на 23.05.2022г. и 25.05.2022 г. КНА разгледа всички постъпили до 
момента предложения за промяна на Устава. Гласуваха се всички предложения, които 
отговарят на ЗКАИИП. 
 
Прилагаме линк към  проекто-Устава, който да се разгледа на ОС на Камарата. 
http://kiip.bg/documents/rf/150_Predlojenia_ustav_25.05.2022.pdf  
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3. Регионални колегии 

Всяка РК е публикувала на интернет страницата на КИИП обява и дневен ред за Общото си събрание през 2022 г., съгласно 
изискванията на Устава.  

В таблицата по-долу са представени обобщени данни, взети от отчетните доклади на регионалните ръководства пред общите им 
събрания за дейността им през 2021 г. 

 

3.1. Обобщена таблица за дейността на Регионалните колегии 

 

№ 
Регионалн
а колегия 

Заседания на 

Регионалните 

ръководства 

Взаимоотношения с държавната с 

общинска администрация 
Участие в Експертни съвети 

Регистр. 

договори 

Регистр. 

проект. 

бюра 

Отчетени 

слабости 

 

1 
Благоевгра
д 

5 заседания  

Няма напредък в контактите с 
Областната и с Общинските 
Администрации. Досега няма покана 
или искане за ангажирането на КИИП 
при професионалното разглеждане на 
обществено значими проекти от местно 
или от регионално значение. 
Във връзка с приетия Национален план 
за намаляване на риска от облъчване от 
радон 2018-2022г.,  като представител 
на КИИП и член на учреждения 
Областен координационен съвет е 
включена инж. Донка Милкова, която 
участва в заседанията.  
 

Упълномощени лица от РК за участие в 
ЕСУТ са : 
инж. Пламен Бегъмов  -  общ. Благоевград 
инж. Лилия Филева      -  общ. Сандански 
инж. Валентин Тунев   -  общ. Кресна 
инж. Иван Илиев  -  общ. Банско; Белица; 
Якоруда; Гърмен 

 

 

0 

 

0 
няма данни  
 

2 Бургас 11 заседания 

Държавните и общински 
администрации търсят мнение и 
становище от КИИП единствено само 
когато има проблем. 
Представител на КИИП РК Бургас 

Представители на КИИП РК Бургас са 
участвали в специализирания експертен 
съвет по устройство на територията при 
Община Бургас, относно: 
- генерален план за организация на 

няма 
данни 

няма 
данни 

няма данни 
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№ 
Регионалн
а колегия 

Заседания на 

Регионалните 

ръководства 

Взаимоотношения с държавната с 

общинска администрация 
Участие в Експертни съвети 

Регистр. 

договори 

Регистр. 

проект. 

бюра 

Отчетени 

слабости 

 

участва в защити пред дипломни 
комисии в Университет „Професор Д-р 
Асен Златаров“. 

движението на гр. Бургас; 
- в комитет за подбор на проектни 
предложения по Приоритет 1 по програма 
„Развитие на регионите 2021 – 2027г. 

3 Варна 9 заседания 

В офиса на РК Варна се е получила 
покана за взимане на участие в 
публичното обсъждане на проекти, 
касаещи инфраструктурата, както и 
транспортната схема на града и 
областта.           

И през 2021г., въпреки ограниченията 
са продължили контактите с Областно 
Представителство на КСБ, както и с РК 
Варна на КСБ. Обменяна е информация 
за предстоящи изменения в 
нормативната  уредба, касаеща 
строителния процес. 

На 18.02.2021г. в залата на РК Варна  се 
е провела съвместна среща на членове 
на РК – Варна, РК на КАБ Варна и 
координатора за североизточна 
България на БААИК, на която са се 
обсъдили критериите за изготвяне на 
технически паспорти и са се обменили 
информация по темата. 

На 13 Април 2021г. е подписан рамков 
договор за сътрудничество между 
КИИП-РК Варна, КАБ – РК Варна и 
ВСУ „Черноризец Храбър“.  

И през тази година е продължило 
изграждането на стабилна и успешна 
партньорска връзка с КАМАРА НА 
СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ и 
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В 

Колегите, членове на РЕТС са 
продължили успешната работа по време 
на месечните общински териториални 
експертни съвети. 
 

0 
няма 
данни 

Регистрацията на 
договори не е 
популярна 
дейност сред 
колегите 
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№ 
Регионалн
а колегия 

Заседания на 

Регионалните 

ръководства 

Взаимоотношения с държавната с 

общинска администрация 
Участие в Експертни съвети 

Регистр. 

договори 

Регистр. 

проект. 

бюра 

Отчетени 

слабости 

 

БЪЛГАРИЯ. 

4 В. Търново Няма данни 

През м. май в РК се е получила покана 
от Камарата на строителите в България 
(КСБ) за участие на представители в 
тематични фокус групи за обсъждане 
на План за интегрирано развитие на 
Община Велико Търново (ПИРО) за 
периода 2021-2027 г.  
Заявление за участие са подали: 
инж. Валентин Петров – Председател 
на Секция ОВКХТТГ;  
инж. Евгени Тотев – Председател на 
Секция КСС;  
инж. Йордан Владев – Секция ТСТС и 
инж. Светозар Стоянов – Секция ТСТС. 
Колегите са взели участие в по едно 
заседание.  
Ръководството на Професионална 
гимназия по строителство, архитектура 
и геодезия (ПГСАГ) „Ангел Попов“ в 
лицето на техния директор д-р Евгения 
Илиева е отправило покана 
представител от секция ГПГ да вземе 
участие в Комисията по провеждане на 
задължителни държавни зрелостни 
изпити. Определен е инж. Тихомир 
Панов, проектант с ППП и член на 
Регионалния експертен технически 
съвет. 

Към Регионалната колегия има създаден 
Регионален експертен технически съвет 
(РЕТС). Съставът му се определя по 
предложение на професионалните секции 
и се утвърждава от Общото събрание на 
Регионалната колегия.  
Регионалното ръководство е взело 
решение да заплаща на колегите, които 
участват в експертните съвети към 
общините и областта, в случай, че не са 
получили друго възнаграждение. 
През 2021 г. експерти от РК са били 
канени на седем (7) Експертни съвета по 
устройство на територията (ЕСУТ). 

0 
няма 
данни 

няма данни 

5 Видин 1 заседание 

През изтеклата 2021 година РК е 
продължила партньорството в 
общински и държавни органи на 

Представители на колегията участват в 
Експертния архитектурен съвет към 
Община Видин, където има представител 

 

 

 

 

Основно 
затрудненията в 
организацията са 
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№ 
Регионалн
а колегия 

Заседания на 

Регионалните 

ръководства 

Взаимоотношения с държавната с 

общинска администрация 
Участие в Експертни съвети 

Регистр. 

договори 

Регистр. 

проект. 

бюра 

Отчетени 

слабости 

 

регионално ниво. 
 

от всички ПС, след направените 
изменения в ЗУТ. Има представители в 
експертните технически съвети на 
общините Белоградчик, Ружинци, Кула, 
Ново село и Брегово. Участва се в 
Областния съвет за ЕЕ на област Видин..  
 

 
0 

 
0  

от ограничените 
финансови 
възможности. 
Проектът за 
бюджет за 2022 г., 
който отразява 
минимума за 
функциониране на 
офиса на РК 
Видин, отново се 
крепи на 
очакваните 
средства от 
преразпределение 
от т.нар 
„Солидарен 
фонд”. 

6 Враца 8 заседания няма данни 

КИИП РК Враца е активна страна в 
комуникацията с държавната и други 
администрации. Членове на Колегията 
вземат активно участие в експертните 
съвети по устройство на територията 
/ЕСУТ/ към общинските администрации. 

няма 
данни 

няма 
данни 

няма данни 

7 Габрово Няма данни Няма данни Няма данни няма 
данни 

няма 
данни  

няма данни 

8 Добрич 3 заседания  

Представители на РК са участвали в 
работата, на временната комисия към 
Община Добрич, във връзка с ново 
оформление на централната градска 
част. 

През януари 2021, по искане на 
Общинската администрация, съвместно 
с инж. Димо Трифонов, е изготвена 
Експертиза, във връзка със системното 
наводняване на сутерена на дом „Дъга“ 

Представители на РК участват в работата 
на Общинските експертни съвети, когато 
се информират за тяхното провеждане. 

 
 
 

0 

няма 
данни 

няма данни 
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№ 
Регионалн
а колегия 

Заседания на 

Регионалните 

ръководства 

Взаимоотношения с държавната с 

общинска администрация 
Участие в Експертни съвети 

Регистр. 

договори 

Регистр. 

проект. 

бюра 

Отчетени 

слабости 

 

– гр.Добрич. 

През лятото, по искане на Кмета на 
Община Добрич-селска, във връзка с 
обявеното бедствено положение в село 
Стожер, представители на РК са 
участвали в експертна комисия, за 
разглеждане на предложения за 
водоснабдяване село Стожер. 

Изготвена е и предадена експертиза, за 
училище „Христо Ботев“ – Балчик, във 
връзка, с оголена армировка и 
установени пукнатини. 

През месец декември инж. Галина 
Жекова и инж. Пенко Русев са 
изготвили подробна експертиза за 
състоянието на „Нимфеума“ в двореца 
в Балчик, и за възможното развитие на 
щетите, ако не се отстранят 
нередностите по експлоатацията до 
момента. 

9 Кърджали 5 заседания няма данни 

Членове на ЕСУТ към общините в област 
Кърджали: 
Община Кърджали-инж. Рамзи Тахир, 
инж. Любен Бостанджиев 
Община Ардино-инж. Ваня Ангелчева 
Община Джебел-инж. Рамзи Тахир и инж. 
Димитрия Димитрова 
Община Крумовград-инж. Димитър 
Чавдаров, инж. Рамзи Тахир 
Община Черноочене-инж. Николай 
Душков, инж. Стефан Стоянов 
Община Момчилград-инж. Орхан 
Исмаил, инж. Аднан Али 
Община Кирково-инж. Димитър 
Чавдаров, инж. Ерджан Мехмед 

няма 
данни 

няма 
данни 

няма данни 
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№ 
Регионалн
а колегия 

Заседания на 

Регионалните 

ръководства 

Взаимоотношения с държавната с 

общинска администрация 
Участие в Експертни съвети 

Регистр. 

договори 

Регистр. 

проект. 

бюра 

Отчетени 

слабости 

 

10 Кюстендил  6 заседания няма данни 

Представители на РК периодично са 
канени и са се отзовавали за участие. 
Предстои изчистване на 
взаимоотношението Камара – Общини. 
ЦУ официално е заявило, че участието в 
тези съвети е възмездно. В РК-Кюстендил 
се поддържа Списък с експерти по 
съответните специалности. 

 

няма 
данни 

няма 
данни 

няма данни 

11 Ловеч 9 заседания няма данни 

Представители на РК участват в работата 
на Общинските експертни съвети, когато 
се информират за тяхното провеждане. 

0 0 

Тъй като колегия 
е малка, със 
скромни 
финансови 
възможности, то 
не са възможни 
по-големи изяви, а 
и 
епидемиологичнат
а обстановка не ги 
позволява. 

12 Монтана 

Редовно 

провеждани 

заседания 
(няма брой) 

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 9 заседания 

През 2022 г. Регионалното ръководство 

ще работи за продължаване на диалога 
с общинските и държавна 
администрации  - срещи с кметове, 
главни архитекти  за обсъждане на 
проблемите в инвестиционния процес, 
където проектантите инженери играят 
важна роля. За иницииране на 

няма данни няма 
данни 

няма 
данни 

няма данни 
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№ 
Регионалн
а колегия 

Заседания на 

Регионалните 

ръководства 

Взаимоотношения с държавната с 

общинска администрация 
Участие в Експертни съвети 

Регистр. 

договори 

Регистр. 

проект. 

бюра 

Отчетени 

слабости 

 

обществени обсъждания по конкретни 
инфраструктурни и транспортни 
проблеми в региона. 

14 Перник 8 заседания няма данни 

През изминалата година, членове на 
Регионална Колегия – Перник са взели 
участие като специалисти по отделните 
части на проекта в ОЕСУТ: 
- За община Радомир: инж.Тотка 
Златкова, инж. Ирина Манова, инж. Оля 
Панчева и инж. Зорница Иванова 
- За община Перник: инж. София 
Василева, инж. Румяна Велева, инж. 
Тотка Златкова, инж. Ирина Манова 
- За община Ковачевци инж. Ирина 
Манова, инж. Тотка Златкова, инж. 
Зорница Иванова и инж. Калин Рангелов 

 
 
 

0 
 
 
 

0 няма данни 

15 Плевен 8 заседания    

През 2021 г. съвместно с КАБ РК 
Плевен и САБ Дружество Плевен е 
съгласувано, разработено и 
представено СТАНОВИЩЕ на КИИП, 
относно: изграждане на ПЪТ II-35 
“Плевен-Ловеч-Кърнаре“- Югоизточен 
обход на гр.Плевен. РК няма други  
съвместни инициативи с КАБ, САБ и 
КСБ. 
По инициатива на Председателя на РК 
е предложена безвъзмездна експертна 
помощ на Медицински университет 
Плевен, след опожаряване на покрива 
на 29 септември 2021 г. 
 

За поредна година, в Експертния съвет по 
устройство на територията към Община 
Плевен, влиза инженер-конструктор с 
пълна проектантска правоспособност от 
колегията. През 2021г. това беше инж. 
Анелия Цонкова Петрова - без заплащане. 
Срокът за участие на представителя по 
част КСС от РК на КИИП Плевен е една 
календарна година, след което ще 
представяме ново предложение.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

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 
недоокомплектова
ни проекти.  
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16 Пловдив 11 заседания 

В отговор на отправено искане от 
Областна администрация-Пловдив 
относно обект “Водоснабдителна 
система за водоснабдяване на 
гр.Пловдив и населени места от област 
Пловдив от каскада „Доспат-Въча“ за 
излъчване на представител на КИИП-
Пловдив, е посочен инж. Иван Наков-
експерт към секция “Водно 
строителство“ . 

Постъпило искане от Окръжен съд-
Пловдив за призоваване на вещо лице 
със специалност “Топлотехника“ за 
изготвяне на експертиза във връзка с 
гр.дело №2069/2020 г. Информацията е 
изпратена до членовете на 
секция“ОВКХТГ“, няма желаещ 
лицензиран инженер, който по 
собствено желание да изготви 
експертиза съобразно разпореждането 
на Окръжен съд-Пловдив. 

В отговор на запитване от Община 
Пловдив е изпратено писмо изх.№ 
КИИП-Пд-019/19.04.2021 г. съдържащо 
компетентно мнение на експерти с 
пълна проектантска правоспособност 
от секция “Транспортно строителство и 
транспортни съоръжения“ към КИИП-
Пловдив относно обхвата и 
необходимостта от разработване на 
„План за устойчива градска 
мобилност“/ПУМГ/ за нуждите на 

Във връзка с приемане и одобряване на 
ПУП-парцеларен план за обект: „Уличен 
водопровод Ø 90 от землището на 
гр.Карлово,община Карлово/ от имот 
36498.9.96/до поземлен имот 
68080.406.207 в землището на гр.Сопот, 
община Сопот“ като участник в 
заседанието на ОЕСУТ е предложен инж. 
Иван Наков-експерт към секция“Водно 
строителство“. 

С писмо КИИП-Пд-06/01.02.2021 г. са 
излъчени експерти за участие в Общински 
експертен съвет /ОЕСУТ/ на Община 
Съединение: инж.Никола Кърнолски – 
експерт към секция „ВС“ и инж.Недка 
Дражева – експерт към секция „ТЕХ“ 
 По искане на Районен съд – Пазарджик  
за вещо лице – строителен инженер със 
специалност "Промишлено и гражданско 
строителство-конструкции“ за изготвяне 
на комплексна съдебно-техническа 
експертиза, с писмо КИИП-Пд-
009/29.03.2021 г. е посочена инж. Стела  
Божинова,рег.№07163 с ППП от секция 
„КСС“. 

По повод отправено искане е излъчен 
представител на КИИП-Пловдив, инж. 
Недка Дражева - експерт към секция 
“Технологии“, за участие в работата на 
Експертния съвет по устройство на 
територията при Община Стамболийски. 

В отговор на отправено искане от Община 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 

 

 

Няма данни 
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Община Пловдив. 

По повод покана от Професионална 
гимназия по архитектура, строителство 
и геодезия “Арх.Камен Петков“ , 
инж.Радостина Богданова,Председател 
на секция „КСС“ към РК на КИИП-
Пловдив е предложена  като член в 
жури на конкурс „Красива и 
съвременна жизнена среда“, 
организиран от ПСАСГ “Арх. Камен 
Петков“ и фирма „Пашов Билдинг 
строй“.  

Писмо КИИП-Пд-025/03.06.2021 г. 
относно идейни проекти за изграждане 
и реконструкция на улична мрежа – 
бул.“Санкт Петербург“, ул.“Лев 
Толстой“, ул.“Богомил“ и ул.“Радко 
Димитриев“ 

С писмо КИИП-Пд-029/21.06.2021 г. 
във връзка с искане на Областна 
администрация Пловдив е включен 
инж.  Никола Цветков-Председател на 
секция „ОВКХТГ“ като член в 
Областния съвет за устойчиво 
енергийно развитие. 

С писмо КИИП-Пд-032/02.08.2021 г.,     
инж. Радостина Богданова-Председател 
на секция „КСС“ е определена като 
представител на КИИП-Пловдив в 
Обществения съвет за контрол върху 
разходването на средствата от 

Пловдив, с писмо КИИП-Пд-
034/05.08.2021 г. относно забелязани 
пропуквания в скална маса в склона на 
„Таксим Тепе“ над имоти на ул. 
„Съединена България“ № 5-7 и „Хълм на 
освободителите“ на ул.“ Никола Петков“ 
№45 за участие в работна група за 
експертна намеса, състояща се в 
инженерно-геоложка оценка и становище 
за предприемане на по-нататъшни 
дейности по укрепване на скалната маса и 
защита на населението са излъчени: 
проф.д-р инж.Николай Добрев- 
ръководител на секция “Геоложки 
опасности и рискове“ към Геологически 
институт на БАН  и инж. Нейко Нейков-
експерт към секция “МДГЕ“. 
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дългосрочен общински дълг. 

Писмо изх.№КИИП-Пд-037/15.12.2021 
г. изпратено до Община Родопи и 
Общи-на Марица относно правото на 
безвъзмездно водовземане до 10,0 
м3/ден за собствени потребности на 
физическите лица съгласно чл.43, ал.2 
от Закона за водите (ЗВ). 

17 Разград няма данни  

През 2021 г. инж. Петър Петров и инж. 
Светлана Христова са взели участие в 
предварително обсъждане на общия 
устройствен план на община Исперих. 

Няма данни 

 

35 

 

няма 
данни 

През 2021 г. не са 
провеждани 
курсове и 
семинари, поради 
усложнената 
епидемиологична 
обстановка. 
 

18 Русе 5 заседания 

 
 

няма данни 
 

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. 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

Поради създалата 
се обстановка с 
Covid-19 и 
ограниченията 
наложени от 
правителството и 
здравното 
министерство през 
2020 г. РК нямаше 
възможност за 
провеждане на 
квалификационни 
курсове, 
обучителни 
семинари,  
презентации на 
нови продукти и 
иновационни 
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технологии. 

19 Силистра 12 заседания 

През 2021 г. са се провели две срещи с 
Кмета на Община Силистра,  който е 
оказал пълно съдействие по въпроса за 
намиране на нов офис на РК, но 
размерът на наемите са се оказали 
значително над финансови 
възможности на колегията. 

Все повече се затвърждава участието на 
представители на РК в експертните 
съвети към общините. 
Най-често се е налагало участие в ЕСУТ 
на: инж. Пламен Петров, инж. Марияна 
Дачева, инж. Владимир Айдемирски, за 
съжаление напълно безвъзмездно.  

Няма 
данни 

няма 
данни 

По причина 
наложените през 
по-голяма част от 
годината 
противоепидемич
ни мерки, основна 
тежест в 
обучението на 
колегите се е 
паднало на редица 
уебинари и 
онлайн семинари. 

20 Сливен 12 заседания няма данни няма данни няма 
данни 

няма 
данни 

няма данни 

21 
 
 

Смолян 

 
 

10 заседания 

 
 

По покана от Научно - технически съюз 
по строителство в България, 
териториална организация – Смолян, на 
04 и 05 ноември 2021г. се е състояла 
онлайн научна конференция с 
международно участие.           
На конференцията са участвали инж. 
Иван Стоянов – председател на РПС 
„КСС“ при РК на КИИП – гр. Смолян и 
инж. Георги Кабасанов – председател 
на КИИП – РК Смолян. 

 
няма данни 

няма 
данни 0 

няма данни  
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22 
София-

град 

14 заседания 

 

През краткия отчетен период са 
направени стъпки към подновяване на 
положителната практика на полезно 
сътрудничество между КИИП София-
град и МРРБ в следните направления: 

Министерството да ползва експертния 
потенциал на КИИП София-град при 
изготвяне на нормативната база, 
касаеща инвестиционния процес; 

Представяни са становища на работни 
групи за обсъждане и приемане на 
Наредби за технически правила и 
норми при проектиране и др.;  

Съдействие при хармонизиране на 
норми за проектиране с европейските; 

Министерството да разчита на КИИП в 
т.ч. на КИИП София-град при 
разрешаване на проблемите, 
възникващи в хода на инвестиционния 
процес. 

 

Във връзка с изпълнение на задълженията 
по чл. 5 ал. 4 на ЗУТ за участие на 
представители на КИИП в Общински 
експертен съвет по устройство на 
територията на Столична община 
(ОЕСУТ-СО), са определени инженери-
проектанти от КИИП София-град, които 
са включени  като членове на 
специализираните състави на ОЕСУТ-СО, 
както следва: 

1. Специализиран състав на общинския 
експертен съвет по устройство на 
територията за разглеждане на проекти за 
подробни устройствени планове и на 
техни изменения: инж. Димитър Димов и 
инж. Иван Деянов 

2. Специализиран състав за разглеждане 
на инвестиционни проекти в зависимост 
от спецификата на разглежданите 
въпроси:инж. Михаил Цанков, инж. Иван 
Гешанов, инж. Балчо Балчев, инж. Дарина 
Нитова, инж. Ирена Колева, инж. Славея 
Денева, инж. Илка Симиджиева, инж. 
Антонио Лаков  

3. Специализиран състав за разглеждане 
на проекти за обекти на техническата 
инфраструктура: инж. Владимир Костов, 
инж. Дарина Нитова, инж. Димитър 
Димов, инж. Радослав Върбанов  

4. Специализиран състав за разглеждане 
на проекти, свързани с архитектурно-
историческото и културно наследство, 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

няма данни 
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художествено-пластични проблеми на 
монументалното изкуство и проекти за 
преместваемите обекти, рекламни 
елементи и реклама: инж. Антон Малеев   

5. Специализиран състав по кадастъра за 
разглеждане и приемане на геодезически 
работи, свързани с поддържането на 
кадастралния план и прилагането на 
подробните устройствени планове и на 
специализирани кадастрални карти за 
устройствено планиране: инж. Димитър 
Пенев    

6. Специализиран състав за разглеждане 
на проекти, свързани с озеленяване инж. 
Димитър Пенев 

Участие на представители на КИИП РК 
София-град в работата на Районни 
Експертни Съвети за Устройство на 
Територията (РЕСУТ) както следва: 

Район ''Възраждане'', Район ''Лозенец'', 

Район ''Младост''- инж. Грета Рафаилова 
ОВКХТТГ 
Район ''Изгрев'', Район ''Искър'' – инж. 
Магдалина Йоцова ОВКХТТГ 
Район ''Красна поляна'' – инж. Илка 
Симиджиева ТЕХ  
Район ''Красно село'' – инж. Анита 
Йончева КСС 
Район ''Оборище'' – инж. Лиляна 
Каменова КСС 
Район ''Овча купел'' – инж. Мария 
Атанасова ВС и инж. Лиляна Каменова 
КСС 
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Район ''Подуяне'' – инж. Мария 
Атанасова ВС 
Район ''Средец'' – инж. Димитър 
Георгиев Димитров КСС  

23 
София-

област 

Периодични 

заседания 
(няма брой) 

Няма данни Няма данни 

 

няма 
данни 

 

няма 
данни 

 
Няма данни 

 
 

 

24 
Стара 

Загора 
4 заседания 

Регионалното ръководство поддържа 
връзки с Камарата на Архитектите и 
Строителите на местно ниво.  

При сформирането на експертни 
технически съвети към всички Общини в 
областта се ползва експертния потенциал 
на колегията.За миналата година 
Регионалната колегия е имала 
представители само в  община Гълъбово. 

  
 

0 

 
 

0 
Опитите за 
контакт с 
общинските 
администрации 
боксува. Трябва 
по-настоятелен 
подход, може би 
да се организира 
кръгла маса на 
областно ниво по 
проблема. 

25 Търговище 9 заседания 

КИИП Търговище присъства в 
работата на Общините и 
Експлоатационните дружества  чрез 
членовете си: инж. Митко Панайотов 
зам. кмет на Община Търговище,  инж. 
Милчо Михайлов  е  гл. инженер в  
Община Омуртаг, инж. Петинка 
Николова е гл. инженер на общ. 
Антоново, 

Инж. Христо Иванов е член на експертния 
съвет на Община Попово, инж. Марина 
Дойчев, инж. Лидия Миланова и инж. 
Момчил Алексиев са членове на 
експертния съвет в Община Търговище. 

няма 
данни 

няма 
данни 

няма данни 

26 Хасково 6 заседания няма данни 
Продължава работата с общини за 
привличане членове на КИИП за участие 
в експертните съвети по ЗУТ 

няма 
данни 

няма 
данни 

няма данни 
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27 Шумен 10 заседания Няма данни 

РК на КИИП Шумен е уведомила всички 
общини от Област Шумен, че е готова да 
изпраща свои членове за участие на 
експертни съвети срещу съответното 
заплащане. Получили са се покани за 
експертни съвети от общини от област 
Шумен, с уточнението, че на 
представителя на КИИП експертния съвет 
няма да се заплаща. 

 
 
 

няма 
данни 

 
 
 
 

0 Няма данни 

28 Ямбол 

Не е посочен 

брой 

заседания 

През миналия отчетен период са били 
проведени разговори  със заместник-
кметовете, отговарящи за 
строителството на общините Ямбол и 
Тунджа за заплащане на участниците в 
експертен съвет. Получило се е  
обещание, че за 2021 г. ще бъдат 
предвидени средства за това, но не е 
било изпълнено.  
Все още не се развиват връзки с 
общините Стралджа, Елхово и 
Болярово, за което се предвижда тази 
година да се осъществи.  

В експертните съвети по устройство на 
територията през 2021 г. регионалната 
колегия е имала представители в 
областната администрация и в общините 
Ямбол и Тунджа. 

0 0 

Страницата на 
регионалната 
колегия в сайта на 
КИИП 
практически не се 
използва. 

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

РК Благоевград - Важно място в работата на КИИП е комуникацията и връзката с нейните 
членове. РК има собствена страница на централния сайт на КИИП.  

- Изпращане на съобщения и информации до членовете за: чл. внос, Общи събрания, 
промени в Устава, ЗУТ, съществени дати и пр.  

- На 29.09.2021г., с поздравление до всички членове във в.Струма и по личната Е-поща,  бе 
отбелязана 18-тата годишнина от учредяването на КИИП. 

- перманентно са изпращани писма до членовете на РР с въпроси и становища, на 
вниманието на ЦУ и на Председателя на КИИП. 

РК Бургас – Предстои провеждане на обучения във връзка с повишаване на 
информираността за напредъка на дигитализация на строителния сектор и въвеждане на BIM 
на национално ниво. 

 Предстои сериозна и отговорна работа по важния за колегите проектанти въпрос – 
определяне и прилагане на работещи механизми за спазване на определените в „Методика за 
възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги“, както и изпълнение от страна на 
Камарата на задължението, да намерим механизми за контрол на качеството на 
предоставяните от нейните членове проектантски услуги. 

 РК Варна През изминалата година, на интернет-страницата на РК Варна редовно са качвани 
съобщения и новини относно предстоящи мероприятия и събития организирани от 
ръководството на колегията, проведени в залите на РК Варна и касаещи дейността на 
членовете.  

Визията на действащата интернет-страница на РК Варна www.kiip-varna.com е обновена и ще 
продължи да се обновява.  

Официалната страница на РК Варна в социалната платформа Facebook също е активна и 
редовно се обновява с актуална информация.  

РК Велико Търново – През отчетния период са направени някой дребни промени по сайта. 
Вече към имената на всеки проектант има отбелязана проектната част, която има право да 
проектира, съгласно полученото удостоверение. Това ще помогне на възложителите по-лесно 
да търсят необходимите им специалисти. 

През м. март 2021 г. Регионалното ръководство е взело решение в сайта да се създаде опция 
свързана с Техническите паспорти на сградите. В нея има вече имената на двама колеги. 
Може да се допълни и с други желаещи. 

Продължава и работата по Фейсбук страницата на РК. Публикуват се обяви за уебинари, 
както и материалите от тях. Събират се и се публикуват интересни в професионално 
отношение материали и ново публикувани нормативни документи, а също и актуални 
новини от строителния сектор в областта.  

Създадена е затворена група за секция КСС, където колегите ще имат възможност да 
споделят помежду си материали представляващи интерес за тях. Това е и чудесна 
възможност да осъществяват по-непосредствени контакти по между си и при нужда да си 
оказват съдействие. 

РК Видин – РР се стреми експедитивно да обслужва членовете в административната и 
регистрационна дейност. Предоставя се информация в удобен вид за работата на Камарата и 
ръководните й органи.  
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РК Враца - Организационната дейност 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. 

Подновен е абонаментът за  „Бюлетин на БСА“, където се публикуват много нормативни 
документи, касаещи проектантската работа.  

РК Габрово - Закупен е лицензиран пакет на MS Office, за нуждите на регионалния офис. 

Поддържа се сайт на РК на КИИП Габрово с адрес: kiip-gabrovo.com. В него е публикуван 
актуалният регистър от членовете на РК Габрово с телефонни номера и имейл адреси. 
Посочени са бързи връзки към закони, наредби и др. нормативи. Качва се информация за 
предстоящи събития. 

РК Добрич – Изминалата под знака на пандемията година, не даде възможност да се съберат 
колегите в по-празнична обстановка, но се надяват, че в кратък срок ще може да се 
организира пролетен бал, евентуално с колегите-архитекти, за да се възстановят традициите.    

РК Кърджали – РК има споразумение със Застрахователно дружество „Дженерали” за 
големи отстъпки при сключването и ежегодното подновяване  на задължителната 
застраховка „Професионална отговорност”. Получават се 15 % отстъпка за обектите от първа 
да трета категория по ЗУТ. Тази година договорът е подновен при досегашните условия. 

РК Кюстендил – Запазила се е традицията за сътрудничество с РК-София град. Колеги от РК 
имат възможността и реално посещават интересуващи ги курсове и семинари организирани 
от тях. При заявено желание за обучение, РК покрива транспортните разходи. През отчетния 
период основно са се предлагали курсове-онлайн. 

РК Ловеч – Преподписан е договор за сътрудничество и съвместна дейност с РК София-
град. За всички курсове и семинари може да се следи и интернет страницата на София-град в 
секция „новини” и да се участва в тях при интерес проявен от членовете  на  нашата  колегия. 
Регионалната колегия поддържа интернет страница, която се актуализира своевременно. Има 
и Фейсбук страница за по-бърз достъп до новостите, които касаят нашата професионална 
реализация. 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 за провеждането за уебинари, 
семинари, онлайн курсове и изяви, свързани с КИИП, основно чрез електронна поща, 
понякога чрез  мобилни обаждания  или личен контакт. 

РК Пазарджик – Своевременно са обявявани и отправяни покани  чрез сайта и  Фейсбук 
страницата на Колегията за провеждането на онлайн курсове и презентации .  

РК Перник – През 2021 година в РК Перник не са организирани обучителни курсове и 
семинари, поради пандемичната обстановка в страната и ограничителните мерки. Членове на 
колегията са взели участие само в проведени онлайн уебинари, свързани с представяне на 
нови продукти, материали, иновационни технологии, семинарни обучения и др., за които 
всички са били информирани по електронната им поща своевременно, в т.ч. и 
председателите на секции. 

РК Плевен – Дейността на регионално ниво е насочена изцяло в посока на повишаване на 
квалификацията на членовете ни. Плевен като утвърден териториален обучителен център 
продължи да кани на обучителни мероприятия, освен своите членове и всички колеги от РК 
Видин, Монтана, Враца и Ловеч, както и колеги от КАБ, общини, надзорни фирми, макар и с 
по-разредени покани пред вид обстановката и предпочитания в този период дистанционна и 
онлайн форма на работа. 
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Членовете на колегията се информират своевременно по всички възможни начини за 
предстоящите събития, чрез:  
� Обяви на публични места – на таблото;  
� сайта на КИИП: www.kiip.bg; 
� сайта на РК на КИИП Плевен: www.kiip-pleven.com и Фейсбук страницата на РК на 

КИИП-Плевен: https://www.facebook.com/kiip.plev 
� По електронната поща; 
� Чрез председателите на осемте професионални секции; 
� При посещение на офиса; 
� Персонално, при бизнес контакти; 
� По мобилните телефони на председателя и техническия сътрудник. 
� Индустриалния бюлетин Инженер.бг и сп. Инженеринг ревю 
През 2021 г. при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки е създадена 
организация и проведено представително събитие за награждаване на общо около трийсет 
юбиляри за 2019, 2020 и 2021 – членове на РК Плевен. 
През 2021 година беше направен абонамент за нормативната база – Бюлетин „Строителство 
и архитектура”. 

РК Пловдив – Редовно участие в заседания на Управителния съвет, Контролния съвет, 
Комисията по дисциплинарно производство и другите комисии на КИИП и в събранията на 
националните професионални секции от пловдивските представители в тези органи. 

Своевременно информиране на членовете на Регионалното ръководство и на Регионалната 
колегия за решения от заседанията на Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по 
дисциплинарно производство и другите комисии на КИИП. 

Организационни сбирки на регионалните професионални секции. 

Участие с активна позиция на представителите на Регионална колегия Пловдив в комисиите 
на КИИП на национално ниво. 

Активно сътрудничество със сродни браншови организации. 

Обсъждания на проекти на вътрешно организационни документи на КИИП, даване на 
становища по тях. 

Сътрудничество с регионални, местни и национални специализирани медии в областта на 
инвестиционното проектиране и в строителството 

Поддържане и актуализиране на информацията в интернет страницата на Регионална 
колегия - Пловдив http://www.kiip.bg/a/region/plovdiv.  

Поддържане и актуализиране на информацията във Фейсбук страницата на Регионална 
колегия- Пловдив https://www.facebook.com/KIIP.Plovdiv/  

Информиране на всички членове на Регионалната колегия за конкретни теми чрез 
електронната поща - за състояли се и за предстоящи регионални, местни и национални 
специализирани прояви, курсове за професионална квалификация, семинари и др. 

 

РК Разград – През месец юли 2021г. инж. Иван Иванов от секция ТСТС е взел участие в 
курс по прилагане Наредбата за управление на строителните отпадъци, с лектор от УАСГ – 
Катедра строителни материали. Курсът се е провел в гр. Варна. 

РК Русе – На заседанията на РР са обсъждани и взети решения по всички въпроси касаещи 
дейностите, залегнали в ЗКАИИП и Устава на КИИП, както и решения приети от Общото 
събрание на РК Русе и възложени на РР за изпълнение. 

За улесняване работа на колегията: 
� Съдейства се за повишаване на проф. квалификация и информираност. 
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� Съдейства се при осигуряване на техническа информация и литература. Организиране на 
архив на стари и действащи в момента строителни системи и технологии, които биха 
били необходими при разработка на нови и реконструкция на съществуващи обекти. 

� Работи се за популяризиране на „Методиката за определяне на възнагражденията на 
инженерите в инвестиционното проектиране” и нейното прилагане в региона – 
едновременно с това анализиране на ценовите нива за проектиране в други региони в 
страната и извън нея. 

� Осъществяване контакти и сътрудничество със сродни организации и РК в страната. 
� Подобряване организацията на архива и кореспонденцията със завеждане в ЦУ на КИИП 

входящи номера на получените от РК писма, протоколи и други материали. 
� Усъвършенстване на сайта на РК Русе, като помагало както на колегията, така и на 

възложителите в региона. 

РК Силистра – Ръководството се е старало да търся и препраща на колегите по ПС покани 
за провеждането на уебинари и онлайн семинари. 

С успех е преминало представянето на книгата на инж. Господин Иванов „Мостът Силистра-
Кълъраш“, което се е провело присъствено. На представянето са били поканени и са 
присъствали Председателят на УС на КИИП инж. Гергов, Областният управител на Област 
Силистра адв. Ели Тодорова и представители на Община Силистра. На автора са били 
връчени поздравителни адреси и парична награда в размер на 200 лв.  

РК Сливен – няма данни 

РК Смолян – На 23 и 25 септември 2021г., комисия назначена със заповед на председателя 
на РК на КИИП – гр. Смолян, е присъствала на защита на дипломни работи – випуск 2021г. в 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Физико-технологичен факултет – база 
Смолян. На заседание на 29 септември 2021г. комисията  е взела решение да се учредят 
четири еднократни стипендии по 150 лева, които да се изплатят на четирима дипломирани 
студенти през 2021г. Сумата от 600 лева е предвидена в бюджета за основна дейност за 
2021г. за разходи - раздел „ІV. Стипендии и награди”. През месец декември 2021г. 
еднократните стипендии на четирима изявени дипломанти са били изплатени. 

От офиса на РК на КИИП – гр.Смолян през 2021г. всички членове на РК са получавали 
своевременно важни съобщения и информация за предстоящи срещи, курсове за обучение и 
други мероприятия. 

РК София-град – Организационния живот на КИИП РК София-град се характеризира с: 

� Гъвкаво административно обслужване за членовете на колегията, при спазване на 
ограниченията, във връзка с епидемиологичната обстановка в страната 

� Гладък процес на работа на Комисиите по оправомощаване с проектантска 
правоспособност, при тежката епидемиологична обстановка 

� Нова форма на онлайн комуникация чрез собствена електронна платформа – виртуално 
пространство на КИИП София-град за провеждане на заседания на РР, обучения и 
дискусии и обсъждания по професионални секции. Работа в среда на ZOOM. 

� Онлайн Обучения и Семинари 
� Провеждане на онлайн Анкети по важни за професионалните секции теми 
� Продължава подготовка на нова, съвременна интернет страница 
� Изготвяне на алгоритми за бъдещо дигитализиране на инвестиционните проекти. 
� Връзки с държавна и общинска администрация, ОЕСУТ, РЕСУТ 
� В момента се изготвя нова интернет страница, която да отговаря на съвременните 

тенденции, да е с адаптивен мобилен дизайн, да работи с всички необходими 
инструменти за реализиране на база данни. Стремежът е да бъдат реализирани нови 
функционалности, осигуряващи по-голяма интерактивност при ползване на страницата с 
форма за обратна връзка, възможност за online попълване и подаване на документи за 
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правоспособност; модули за провеждане на анкети, реализиране на вграден „магазин“ за 
менажиране на курсове, продажби на книги, дори заплащане на членски внос и др. 

� Поради необичайната епидемиологична обстановка, не са били проведени мероприятия, 
свързани с подновяване на контактите на РК с колегите от инженерните камари, с които 
КИИП София-град е имала добро сътрудничество още в ранните години след създаване 
на организацията.  

� Израз на добрите партньорски отношения с европейските камари на инженерите, е 
успешно проведената Международна конференция по сеизмично инженерство, 21-22 
октомври. 

� През изтеклата година РК София-град продължи да използва собствената платформа за 
онлайн обучения и събития. Платформата позволява видео- и аудио-връзка в реално 
време чрез видеоконферентен софтуер от типа виртуална класна стая. 

� Дейност по сключване застраховки „Професионална отговорност” съгласно договор със 
ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД за преференциални застраховки за членовете на КИИП РК 
София-град, сключен през 2015 г и продължен за 2021 г. 

� РК София-град продължава да отпуска средства за стипендии на студенти, дипломиращи 
се в българските Технически Университети, показали високи успехи в курса на обучение. 
През 2021 г. бяха учредени 12 стипендии за студенти от УАСГ, ТУ-София и МГУ. 
Стипендиите са годишни, за 10 месеца в размер на 120 лв, считано от 01.11.2021 г. 

� Традиционният конкурс  „Най - добра дипломна работа“ към катедра „Масивни 
конструкции“, Строителен факултет на УАСГ продължи и през 2021 г. с решение на РР 
на КИИП София-град от 23.11.2021 г. В конкурса са взели участие  8 /осем/ дипломанти. 

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

Досиетата на членовете на РК на КИИП София област се съхраняват подредени в класьори и 
в отделно помещение, което се заключва. Строго се спазва Закона за защита на личните 
данни. Достъп до личните данни на членовете на РК на КИИП София област имат само 
Председателя на РК и техническия сътрудник на РК. 

РК Стара Загора – РК е продължила договора със застрахователна компания „Армеец” за 
сключване на задължителното застраховане на проектантите като компанията прави 
отстъпка на застрахования.  

Продължава договорът с фирма „Информационни системи” за ползване на отстъпки за 
членове на КИИП Стара Загора при  изваждане на електронен подпис.  

Организирането на „Фейсбук” групи по секции е стъпка напред в комуникацията между 
колегите и секциите. Регионална професионална секция КСС организира страница във 
„Фейсбук”. 

РК Търговище – През 2021г. възможностите за провеждане на организационни мероприятия 
бяха ограничени поради извънредната ситуация. Не е било възможно да се проведе 
превърналия се в традиционен 8 декемврийски семинар. 

Тази година РР смята да организира посещение на едно от инженерните чудеса – мостът над 
Дарданелите „Чанаккале“. Предвижда се КИИП да участва финансово в мероприятието. 
Същото ще се реализира след утвърждаване на бюджета на РК от ОС на КИИП. 

Създадения предната година интернет сайт се подържа редовно, като на него се публикуват 
новини  и събития отнасящи се до РК Търговище.  
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РК Хасково - Регионалната Колегия традиционно организира Коледен бал – среща на 
членовете инженери от колегията на гр. Хасково съвместно с Камарата на архитектите в гр. 
Хасково. През 2021г. не се състоя, поради забрана за провеждане на събирания на закрито.  

По повод задължителната застраховка за проектиране Регионалното ръководство е 
договорило рамково споразумение при изгодни за членовете на Колегията условия, които 
остават в сила и за тази година. При застраховане по рамковия договор членовете получават 
15% отстъпка от ЗК Уника АД.  

В Регионалния регистър е създаден и се поддържа  прегледен и пълен архив. 

РК Шумен – През изминалата година офисът на РК на КИИП  е функционирал редовно 

всеки  работен ден, без периода на отпуската през месец август. 

Разработен е сайт на РК Шумен. В него са публикувани списъците с проектантите и техните 
актуализирани телефони. В сайта се публикуват съобщения и обяви. 

РК Шумен  планира организиране на самостоятелни курсове и/или семинари или да се 
посетят такива, организирани във съседни градове през 2021 год. 

На проведено Извънредно общо събрание на колегията на 07.12.2021 г. единодушно се е 
приело решение за закупуване на офис. Сделката е изповядана на 23.12.2021 г. 

РК Ямбол – Връзката с проектантите се осъществява чрез Фейсбук страницата и по 
електронна поща.  

И през 2021 г. е подновен абонаментът за изданията на Бюлетина за строителство и 
архитектура и справочник за цените в строителството. Събират се материали от 
провежданите квалификационни курсове в Ямбол и на други места, както и изданията на 
Бюлетина за строителство и архитектура от 2008 г. досега. 

Остават непроменени договорените от предишното ръководство отстъпки от 
застрахователните премии при сключването на застраховки за членовете на РК – Ямбол от 
ЗАД „Армеец“. 

През отчетната 2021 г. се е организирала екскурзия на членовете на колегията до 
археологически обекти в района на Кърджали. 

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

посочения формат. 
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4. Национални професионални секции (НПС) 

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 

За отчетния период, поради ограниченията, наложени от епидемиологичната обстановка в 
страната, се блокира провеждането на предварително планирани мероприятия. 

 
В Приложение 1 към доклада са изнесени таблиците в обобщен вид по РК и по НПС 
проведените курсове и семинари, участието в презентации, през 2021 г., както и планираните 
мероприятия за обучение през 2022 г. Включени са само данни на регионални колегии, които 
са попълнени в предварително обявения формат. 
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5. Централно управление (ЦУ) 

Дейността на Централно управление се осъществява в Централния офис (ЦО) в София, бул. 
„Христо Смирненски“ №1, вход откъм бул. „Драган Цанков“, 4-ти етаж на Геодезическия 
факултет на УАСГ. Отчетният период премина в условията на тежка епидемиологична 
обстановка в страната. Независимо от това, нямаше прекъсвания на работата на ЦО. 

5.1. Служители и дейности 

Служителите в ЦО на КИИП са, както следва:  

• инж. Маринела Цветкова – експерт  
• инж. Маргарита Станоева  - експерт 
• маг. Светлана Божашка – експерт  
• инж. Бинка Михайлова – експерт (напуска през 06.2022) 
• Евгения Ставрева – координатор и технически сътрудник. 

Ще посочим част от задълженията, изпълнявани от служителите в ЦО през периода: 

� Подготвят се всички материали, организира се провеждането на УС на КИИП и се 
подготвят протоколите от тези заседания, 

� Извършва се цялата подготовка за ОС на Камарата на инженерите, 

� В ЦО на КИИП се организират и осъществяват заседанията на всички постоянни 
комисии, освен това се обезпечава дейността на КС и КДП. Подготвя се и се осигурява 
работата на всички временни комисии към ЦУ. 

� Провеждат се поредица срещи за съгласуване на становища, експертни доклади и много 
други мероприятия.  

� Паралелно с това се води и обработва все по-нарастващата по обем текуща 
кореспонденция.  

� Извършват се писмени справки от всякакъв характер относно ПП и ТК. 

� Поддържа се сайта на Камарата и Фейсбук страницата, на сайта на КИИП редовно се 
публикуват материали и съобщения, свързана с инвестиционния процес, публикуват се 
покани за семинари, конференции и др. събития, публикуват се мнения, публикации и 
интервюта на членове на КИИП. 

� Изготвят се сертификати на английски език за работа в държавите от Европейския съюз, 
различни служебни бележки, в т.ч. и за участие в обществени поръчки.  

� Експертите в офиса на ЦУ съдействат за навременното подготвяне на материалите за 
участие в многократно нарасналия брой комисии към Народното събрание, към 
Министерския съвет и Министерствата, Общинската администрация, свързани с 
инвестиционното проектиране,  

� В ЦУ се извършва и организация по разпространението на техническа литература, 
издадена от КИИП. 

� ЦУ изготвя становища и писма с разяснения към питания на граждани и институции. 

� Изготвят се отчетни документи за движението по сметката на Централен офис. 
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5.2. Основна изходяща кореспонденция на ЦУ 

Представяме списък- извадка за някои становища и други материали, изготвени в ЦУ през  
периода 01.09.2020 г. -  31.12.2021 г. с посочване на конкретната институция, за която са 
предназначени: 

2020 
КИИП-ЦУ-199/15.10.2020 – Комисия по регионална политика към НС – становище на  

   КИИП по ЗИД на ЗУТ, № 002-01-49, внесен от МС на 12.10.2020 г. 
КИИП-ЦУ-202/28.10.2020 – РД ПБЗН Бургас – за проектантската правоспособност (ПП) 
                           по част „Пожарна безопасност“ 
КИИП-ЦУ-203/28.10.2020 – Комисия по регионална политика към НС – становище на  
                           КИИП по ЗИД на ЗУТ, № 002-01-39, внесен от МС на 25.08.2020 г. 
КИИП-ЦУ-204/28.10.2020 – Комисия по регионална политика към НС – становище на 
                           КИИП по Общ законопроект за ИД на ЗУТ, № 053-04-31, внесен от  
                           Комисията по регионална политика, благоустройство и местно 
                           самоуправление към НС на 22.10.2020 г. 
КИИП-ЦУ-205/28.10.2020 - Комисия по регионална политика към НС – становище на  
                           КИИП по ЗИД на ЗОП, № 002-01-50, внесен от МС на 14.10.2020 г. 
КИИП-ЦУ-213/11.11.2020 – ДЕКЛАРАЦИЯ  на професионалните камари в сектор 
                           Строителство (КАБ, КИГ, КИИП, КСБ) 
КИИП-ЦУ-221/24.1.2020 – АПИ, ДА „Безопасност на движението по пътищата“ – сигнал 
                           относно продължаващите проблеми с пътната безопасност в района на  
                           Кресненското дефиле 
КИИП-ЦУ-223/01.12.2020 – Комисия по регионална политика към НС – ново становище  
                           на КИИП по Общ законопроект на ИД на ЗУТ, № 053-04-31, внесен от 
                           Комисията по регионална политика, благоустройство и местно   
                           самоуправление към НС на 22.10.2020 г. 
КИИП-ЦУ-224/03.12.2020 – Комисия по регионална политика към НС – становище на  
                           КИИП  по Общ законопроект  за ИД на ЗУТ, № 053-04-31/22.10.2020 г.  
 

2021  
КИИП-ЦУ-005/12.01.2021 – Министерски съвет/ МРРБ/ Комисия по регионална политика  
                            към НС/ ГД ПБЗН – относно готовността за действие по време и след    
                            земетресения и експресната инженерна оценка 
КИИП-ЦУ-009/21.01.2021 – НС/ Комисия по регионално развитие, благоустройство и  
                            местно самоуправление  - становище за изменение и допълнение на  
                            отделни параграфи в ЗУТ, изразено от САБ, КАБ, КИИП, САПЗАП и  
                            БААИК 
КИИП-ЦУ-014/04.02.2021 – Комисията по енергетика към НС – становище  по ЗИД на  
                            Закона за енергийна ефективност, № 002-01-74, внесен от МС на  
                            30.12.2020 г. 
КИИП-ЦУ-015/04.02.2021 – Президента на Р. България – искане за връщане за ново  
                            обсъждане на ЗИД на ЗУТ – Обща декларация от КИИП, БААИК, СЛА,  
                            САБ, КАБ и САПЗАПА 
КИИП-ЦУ-020/15.02.2021 – МРРБ – становище по Продукт 2 Доклад за анализа на  
                            състоянието на строителния сектор в България. Договор  
                            REFORM/SC2020/089 за изпълнение на рамков договор №  
                            SRSS2018/01/FWC/002-06, 22.01.2020г. 
КИИП-ЦУ-027/04.03.2021 – МОН – относно прилагането на изискванията на Наредбите за 
                            държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС  
                            „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната професия  
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                            „Инженер в инвестиционното проектиране, приети с Постановление  
                            № 318/2016 г. на  МС 
КИИП-ЦУ-029/04.03.2021 – МРРБ/ НСОРБ/ДНСК/БААИК – становище на НПС „ТЕХ“  по  
                            повод случаи, в които проектанти проектират части на инвестиционните  
                            проекти, неотговарящи на тяхната компетентност 
КИИП-ЦУ-030/09.03.2021 – Зам.-министър председателя на РБ/ МРРБ /Изпълнителна  
                            агенция по горите  - доклад на проф.д-р инж. Д.Даков във връзка с  
                            прилагането на Наредба РД-02-20-1/2015г. за условията и реда за влагане 
                            на строителни продукти в строежите на Р. България  в областта на  
                            дървените конструкции 
КИИП-ЦУ-034/19.03.2021 – Президента на Р. България – искане за обявяване на отделни  
                            разпоредби от ЗУТ за противоконституционни и накърняващи основни  
                            права и свободи на гражданите  - Обща декларация  от КИИП, КИГ,  
                            САПЗАПА, СЛА, БААИК, САБ в подкрепа на КАБ 
КИИП-ЦУ-035/19.03.2021 – Омбудсмана на Р. България - искане за обявяване на отделни  
                            разпоредби от ЗУТ за противоконституционни и накърняващи основни  
                            права и свободи на гражданите  - Обща декларация  от КИИП, КИГ,  
                            САПЗАПА, СЛА, БААИК, САБ в подкрепа на КАБ 
КИИП-ЦУ-036/19.03.2021 – Висшия адвокатски съвет - искане за обявяване на отделни  
                            разпоредби от ЗУТ за противоконституционни и накърняващи основни  
                            права и свободи на гражданите  - Обща декларация  от КИИП, КИГ,  
                            САПЗАПА, СЛА, БААИК, САБ в подкрепа на КАБ 
КИИП-ЦУ-043/25.03.2021 – ГД ПБЗН – коментар на инж. Толев – председател на НПС  
                           „ОВКХТТГ“ относно прилагането на Наредба 1971-Iз 
КИИП-ЦУ-044/25.03.2021 – Министерство на икономиката - доклад на проф.д-р инж. 
                           Д.Даков във връзка с прилагането на Наредба РД-02-20-1/2015г. за  
                           условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на  
                           Р. България  в областта на дървените конструкции 
КИИП-ЦУ-048/06.04.2021 – МРРБ – становище по структурата на проект на нова наредба  
                           за проектиране, изпълнение и приемане на топлинни изолации на сгради –  
                           съвместно с КАБ 
КИИП-ЦУ-049/13.04.2021 – МРРБ – становище на НПС „КСС“ относно Наредба  
                           № РД-02-20-....от 2021 г. за изпълнение , контрол и приемане на бетонни и  
                           стоманобетонни конструкции 
КИИП-ЦУ-067/13.05.2021 – НСОРБ – становище по прилагането на Наредба № 4/2010 г.  
                           за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства –  
                           за високи сгради 
КИИП-ЦУ-068/13.05.2021 – МРРБ - становище по прилагането на Наредба № 4/2010 г. за  
                           мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства – за  
                           високи сгради 
КИИП-ЦУ-078/26.05.2021 – МРРБ – становище на КИИП, КАБ и КСБ относно писмо с  
                           вх. № 03-08-220/29.04.2021 в МРРБ (подобряване на съществуващите  
                           алтернативни регулаторни подходи) 
КИИП-ЦУ-092/23.06.2021 – НАСП – предложения на КИИП за промени в ЗУТ, актуални 
                            към 22.06.2021 г.  
КИИП-ЦУ-093/23.06.2021 – МРРБ - предложения на КИИП за промени в ЗУТ, актуални 
                           към 22.06.2021 г.  
КИИП-ЦУ-094/24.06.2021 – АПИ – относно пътната безопасност в района на  
                           Кресненското  Дефиле 
КИИП-ЦУ-107/13.07.2021 – МРРБ – относно дигитализацията на сектор строителство и 
                           въвеждането на СИМ в България 
КИИП-ЦУ-114/19.07.2021 – МРРБ – становище по постъпило в МРРБ писмо от арх. 
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                           Милков  – председател на УС на КАБ  относно изработването на ПУП –  
                           План за регулация от архитекти с ППП 
КИИП-ЦУ-117/02.08.2021 – МРРБ – предложения на КИИП по проект на НИЗ на Наредба 
                           №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите  
КИИП-ЦУ-125/18.08.2021 – Министър-председателя на РБ/ Зам. министър-председателя  
                           по управление на европейските средства/ Министъра на икономиката –  
                           становище от БАВ, КИИП и КСБ относно текущо обществено обсъждане  
                           на Национален План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ) и  
                           Приложение № 26 към него  
КИИП-ЦУ-128/20.08.2021 – Заместник-министъра на икономиката – относно  
                           предприемане на действия във връзка с предложения на ЕК за намаляване  
                           на изискванията документите за признаване на професионалните  
                           квалификации 
КИИП-ЦУ-130/10.09.2021 – МРРБ – предложения на НПС „ВС“ за допълване на  Наредба        
                           № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на  
                           водоснабдителни системи. 
КИИП-ЦУ-131/10.09.2021 – МОН – относно инициативата на КИИП за промени в ЗУТ – 
                           глава 22 „Техническа правоспособност“, в съответствие на Наредбите за  
                           държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС  
                          „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната професия  
                          „Инженер в инвестиционното проектиране“ 
КИИП-ЦУ-144/14.10.2021 – Министерство на финансите/Министерство на правосъдието/ 
                           МРРБ – за включване на КАБ и КИИП  при изработването на проекта за  
                           ИД на ЗОП 
КИИП-ЦУ-154/25.10.2021 – МРРБ – предложения на КАБ и КИИП за промени в ЗОП 
КИИП-ЦУ-160/17.11.2021 – МРРБ – становище на КИИП по  проект на Наредба за  
                           проектиране, изпълнение и приемане на топлинни изолации на сгради 
КИИП-ЦУ-164/25.11.2021 – МРРБ/АПИ - предложение за помощ относно оценка на 
                           проектите за АМ „Струма“ 
КИИП-ЦУ-169/22.12.2021 – Център за научни изследвания и проектиране – УАСГ – 
                           предложения на НПС „ВС“ за допълване на Наредба № РД-02-20-8/2013 г. 
                           за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи 
 

2022  
КИИП-ЦУ-007/14.01.2022 – УАСГ – писмо за подкрепа на УАСГ за европейски проект  
                           CHARM’SI 

КИИП-ЦУ-002/10.10.2022 – МРРБ – предложения на КИИП по проект за ИД на ЗУТ, 
                           публикуван за обществено обсъждане на 10.12.2021 г. 
КИИП-ЦУ-005/13.01.2022 – Министерски съвет - предложения на КИИП по проект за ИД  
                           на  ЗУТ, публикуван за обществено обсъждане на 10.12.2021 г. 
КИИП-ЦУ-010/25.01.2022 – Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия  
                          „Христо Ботев“ – становище относно предложение на СГСАГ „Хр.Ботев“  
                           за държавен план-прием за учебната 2022/2023 
КИИП-ЦУ-013/28.01.2022 – МГУ „Св. Иван Рилски“ – становище на КИИП за подкрепа на  
                            автономията на МГУ „Св. Иван Рилски“ 
КИИП-ЦУ-023/16.02.2022 – КАБ – писмо за подкрепа на КАБ за европейски проект за  
                            електронен хъб 
КИИП-ЦУ-028/01.03.2022 – общ. Раковски, обл. Пловдив/МРРБ/НСОРБ/АОП – относно 
                           постъпил в КИИП сигнал за некоректни ценови ограничения в  
                           публикувана от АОП обява за възлагане на проектиране в община 
                           Раковски  
КИИП-ЦУ-033/08.03.2022 – ДНСК – относно строежа и присъединяване на фотоволтаични  
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                           електрически централи  
КИИП-ЦУ-036/10.03.2022 – ГД ПБЗН – относно инициатива за безвъзмездно обследване на 
                            наличните бомбоубежища и укрития в България  
КИИП-ЦУ$043/18.03.2022 – община Добричка/ МРРБ/НСОРБ/АОП – относно постъпил в  
                            КИИП сигнал за некоректни ценови ограничения в публикувана от АОП  
                            обява за възлагане на проектиране в община Добричка 
КИИП-ЦУ-044/21.03.2022 – Комисия по енергетика към НС – становище на НПС „ЕАСТ“  
                           по ЗИД на ЗЕВИ, № 47-254-01-27/11.03.2022 г. 
КИИП-ЦУ-052/11.04.2022 – МОН – относно въвеждане на информация относно взетите 
                           решения за признаване на регулирана професия в Базата данни за  
                           регулираната професия на ЕК и описание на основните проблеми,  
                           свързани с прилагането на Директива 2005/36/ЕО 
КИИП-ЦУ-057/27.04.2022 – МРРБ – предложения на КИИП по НИД на Наредба № 4/2001 
                           за ОСИП и НИД на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ 
КИИП-ЦУ-060/03.05.2022 – МРРБ – предложения на КИИП за краткосрочни изменения на  
                           ЗУТ  
КИИП-ЦУ-061/04.05.2022 – община Пловдив – относно молба за предоставяне на  
                           становище от КИИП във връзка с рязкото завишаване на цените в  
                           строителството през последните месеци 
КИИП-ЦУ-069/12.05.2022 – ДНСК/МРРБ/КАБ – относно запитване по отношение 
                           правомощията на проектантите да изготвят проекти по част „Пожарна  
                           безопасност“ 
КИИП-ЦУ-078/26.05.2022 – МРРБ – становище на КИИП по проект на ЗИД на ЗУТ,  
                           публикуван за обществено обсъждане на 27.04.2022 г.  
КИИП-ЦУ-079/30.05.2022 – Народно събрание/ Комисия по конституционни и правни 
                           въпроси/ Комисия по регионална политика /Комисия по електронно  
                           управление и информационни технологии – становище на НПС „ГПГ“ по 
                           проект за Закон за Държавна агенция по вписванията,  
                           вх. № 47-254-01-55/ 18.05.2022  
КИИП-ЦУ-083/02.06.2022 – кмета на район „Красно село“, СО – писмо на КИИП,  
                           САПЗАПА и други браншови организации  и относно начина на работа 
                           на администрацията в район „Красно село“, СО 
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5.3. Организационна работа и мероприятия на ЦУ – хронологично 

• Работа по промени в ЗУТ – 13.10.2020, писмено становище 15.10.2020, становище пред 
НС 21.10.2020, писмено становище 28.10.2020, , становище пред НС 03.12.2020 
http://www.kiip.bg/korespondencia/zidzut002-01-39-2746 
http://www.kiip.bg/korespondencia/zidzut002-01-49-2745 
http://www.kiip.bg/korespondencia/ob6tzidzut053-04-31-2743  

• Разговори с фирма „Артекс“ относно становищата на КИИП за „Златен век“ – 13.10.2020 
• Представяне на безплатен уебинар на тема "Параметрично 3D проектиране на 

инфраструктурни обекти със софтуерните решения от Аутодеск. Новости, 
предизвикателства, решения. " – 14.10.2020 

• Покана към членовете за събитие в дигитален формат "Обнови България - спести 
енергия!" - 15.10.2020 

• Представяне на калкулатор на цени за проектиране по част „Електрическа“ на „Ел. 
Проект“ (инж. Иван Иванов) – 15.10.2020 http://www.kiip.bg/novina/Calc-2738  

• Покана към членовете на КИИП за курс "Противопожарни врати" - 15.10.2020 
• Информация на КИИП кой документ в инвестиционния проект трябва да се съгласува 

http://www.kiip.bg/novina/koesesaglasuva139-2741 19.10.2020 
• Представяне на ZOOM семинар "Интегрирани техники за сеизмично усилване и 

енергийна ефективност на съществуващи сгради" / "Integrated techniques for the seismic 
strengthening and energy efficiency of existing buildings" 20.10.2020 

• Представяне на събитие „Building Innovation Forum” в София, Ивент Център - 22.10.2020 
• Представяне пред колегията и отговори на анкета на ECEC за въздействието на Ковид 

върху проектантската професия – 23.10.2020 
• Призив на НПС "КСС" за набиране на доброволци за участие в случай на организиране от 

страна на България на инженерна помощ за огледи и оценка на последствията от 
земетресението в Гърция и Турция – 30.10.2020 
http://www.kiip.bg/novina/zemetresenie30.10.2020-2747  

• Пълномощните на председателите на РК вече съдържат възможност за онлайн банкиране 
– 03.11.2021 

• Участие на инж. М. Гергов в журито на конкурса „Сграда на годината“ – 04.11.2020 до 
08.12.2020 

• Онлайн дискусия във връзка с изявлението на Президента на България за готовност за 
реакция от страна на инженерите за земетресението в Хърватия 

• Обща декларация на КИИП, КАБ, КСБ и КИГ за алтернативните регулаторни подходи – 
13.11.2020 http://www.kiip.bg/novina/deklaraciakamaristroitelstvo-2750  

• Среща-разговор с KPMG за BIM и пускане на анкета до колегията – 16.11.2020 
• Интервю на инж. М. Гергов за в-к „Строител“ – 18.11.2020 
• Писмо до АПИ и ДА "Безопасност на движението по пътищата" относно пътната 

безопасност в района на Кресненското дефиле – 25.11.2020 
http://www.kiip.bg/korespondencia/zakresnenskotodefile-2753  

• Заседание на УС, което за пръв път се провежда онлайн – 27.11.2021 
• Онлайн среща на НПС „КСС“ - „Промени в ЗУТ 2" – 01.12.2021 
• Начало на работа по промяна на Устава – 10.12.2020 
• Отговор на „Кой има право да проектира ПБЗ и ПУСО?“ – 15.12.2020 
• Представяне на анкета от ECEC за BIM – 23.12.2020 
• Публикуване на страницата на НПС "КСС" на "Второ допълнено издание на книгата БДС 

EN 1992-1-1: Указания" – 04.01.2021 
• Събиране на оферти за застраховка „Професионална отговорност“ – 05.01.2021 до 

04.06.2021 
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• Представяне на ценово предложение от фирма „Информационно обслужване“ с 
преференциални цени за електронни подписи – 08.01.2021 

• Участие на инж. О. Атанасов в предаване на БНР с представяне на новото ръководство на 
КИИП – 11.01.2021 http://www.kiip.bg/novina/intervu_o.atanasov_bnr-2761  

• Онлайн среща на председателите на НПС с уточняване на разпределенията на бюджета за 
2020 – 11.01.2021 

• Писмо на КИИП до МС, НС, МРРБ, ГДПБЗН относно готовност за действие по време и 
след земетресения – 15.01.2021 
http://www.kiip.bg/korespondencia/pismo_gotovnost_za_zemetresenia-2762  

• Писмо на КИИП до ECEC с инициатива за общ европейски документ за бърза оценка на 
състоянието на сградите след земетресение – 15.01.2021 

• Актуализация на превод от английски на български на анкета на ECEC за BIM – 
24.01.2021 

• Проучване във връзка участие на КИИП в европейски проект ENGINEHUBS – 22.01.2021 
до 16.04.2021 

• Интервю на инж. М. Гергов за в-к „Строителство-имоти“ – 25.01.2021 
• Изготвяне на задание, проучване на потенциални изпълнители за нов регистър на КИИП и  

организиране на получаване на оферти – 27.01.2021 до 16.07.2021 
• КИИП се включи в общата декларация с искане към Президента за вето на ЗИД на ЗУТ – 

04.02.2021 
• Активиране на нова секция „Сигнали/Похвали“ на сайта на КИИП – 10.02.2021 
• Информиране на колегията за Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и 

комбинирани конструкции - 11.02.2021 
• Онлайн среща с представители на ECEC във връзка с инициатива за общ европейски 

документ за бърза оценка на състоянието на сградите след земетресение – 15.02.2021 
• Информиране на колегията за нова версия на много полезния софтуер Calcpad на 

„Проектсофт“ (инж. Неделчо Ганчовски)– 19.02.2021 
• Участие на инж. О. Атанасов в предаване на БНР за промените в ЗУТ – 22.02.2021 

http://www.kiip.bg/novina/intervu_o.atanasov_bnr_zut-2775  
• Участие на инж. О. Атанасов в предаване на БНР за техническите паспорти – 04.03.2021 

http://www.kiip.bg/novina/intervu_o.atanasov_bnr_04032021-2779  
• Предложение за коментари по вътрешния документ на КИИП „Критерии за обследване и 

съставяне на технически паспорт за съществуващи сгради“ – 05.03.2021 
• Инициатива за подпомагане на работната група на КИИП за BIM - 05.03.2021 
• Участие на инж. О. Атанасов в предаване на БТВ за техническите паспорти – 04.03.2021 
• Обща декларация до Президент, Омбудсман и Висш адвокатски съвет с искане за отмяна 

от КС на някои членове от ЗУТ – 11.03.2021 
• Онлайн среща на BIM групата на КИИП – 24.03.2021 
• Обява за работа в Съвместния изследователски център към Европейската комисия – 

31.03.2021 
• Проучване за възможност за участване на КИИП в ЕЦИХ (Европейски цифрови 

информационни хъбове) – 31.03.2021 до 12.05.2021 
• Заседания на КНА по предложения за промени в Устава на КИИП – 01.04.2021 до 26.07.2021 

• Купуване на устройства за гласуване от Китай, фирма „Sunvote“ - 10 000 лв – 02.04.2021 
• Обява за работа за инженер-химик – 07.04.2021 
• Разпространяване на информация за онлайн събитие на ECEC – 13.04.2021 
• Становище на инж. Атанас Георгиев относно проект на Наредба за изпълнение, контрол и 

приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции – 13.04.2021 
• Избор на независим одитор на годишния финансов отчет -  г-жа Камелия Савова – 22.04.2021 
• Становище на КИИП относно подготвяна от КСБ Наредба за топлоизолации – 27.04.2021 
• Разпространяване на информация за безплатен уебинар за BIM – 28.04.2021 
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• Покана за онлайн обучение за влаганите в строежите строителни продукти, организирано от 
БААИК – 28.04.2021 

• Спонсорство  от 1500 лв. за Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и 
комбинирани конструкции - 28.04.2021 

• Изготвяне от НПС на списъци от хора, готови да участват в медийни събития – 29.04.2021 
• Участие на инж. О. Атанасов в предаване на БНР за отлагане на техническите паспорти – 

30.04.2021 http://www.kiip.bg/novina/intervu_oatanasov_bnr_30042021-2797  
• Разпространяване на информация за онлайн събитие на ECEC – 07.05.2021 
• Интервю на инж. М. Гергов за списание „Строители“ – 11.05.2021 

http://www.kiip.bg/novina/intervu_gergov_sp.stroiteli-2804  
• Становище на КИИП и БААИК за временната мълниезащита за строежи с височина над 25м – 

11.05.2021 http://www.kiip.bg/novina/vremenna_mulnieza6tita_visoki_sgradi-2805  
• Писмо до МРРБ по предложение на инж. Христина Петрова за актуализация на информация 

за цените на КИИП – 12.05.2021. 
• Писмо до МРРБ относно наредбата за достъпна околна среда – 13.05.2021  ????? 

• Разпространяване на информация за уебинар "Енергийната ефективност в България" – 
18.05.2021 

• Отчет на инж. Радостина Богданова от заседание на работната група по BIM към МРРБ – 
21.05.2021 

• Извършена проверка на членове на ръководството на КИИП от КРДОПБГДСРСБНА – 
21.05.2021 

• Писмо на КИИП до УниКредит Булбанк относно намаляване на такса за съхранение на 
парични средства – 26.05.2021 

• Покана за участие в X-тата международна научна конференция по Архитектура и 
Строителство ArCivE 2021 – 26.05.2021 

• Разпространяване на информация за XXI Международна научна конференция строителство 
и архитектура ВСУ’2021 – 27.05.2021 

• Награждаване на участник в събитие на Европейската академия за архитектура – 31.05.2021 
• Разпространяване на информация за симпозиум на MASE в Охрид – 14.06.2021 

• Кръгла маса, организирана от КИИП по време на Архитектурно-строителната седмица, с 
предаване на живо във Фейсбук (streaming) – 17.06.2021 
https://www.facebook.com/kiipbg/videos/1196112180833906  

• ЦКТК изготви и представи формуляри за оценки за съответствие по част „Конструктивна“ 
– 17.06.2021 http://www.kiip.bg/suobshtenie/formuliari_doklad_TK-2839  
http://www.kiip.bg/documents/rf/146_146_dokladi_TK_v1.rar  

• Организиране за получаване от НПС „ОВКХТТГ“ на софтуер на Ауер – 18.06.2021 
• Предложения на КИИП пред МРРБ за промени в ЗУТ – 22.06.2021 
• Подготовка на пакети със стандарти на НПС „КСС“ и НПС „ТСТС“ – 23.06.2021 
• Онлайн запознаване с Наръчник по строително право – 24.06.2021 

http://www.kiip.bg/suobshtenie/online_avtori_napu4nik_24062021-2840  
• Интервю на инж. А. Чипев за обучението на инженерите и изискванията за регулираната 

професия по програма "Хоризонт" - 29.06.2021 
http://www.kiip.bg/novina/intervu_achipev_29062021-2844  

• Среща в АПИ – 29.06.2021 
• Договор с х-л „Самоков“,КК „Боровец“,  за поетапно възстановяване на 10 000 лв. аванс за ОС 

2020 
• Среща с представител на ОББ и обсъждане на възможност за банкиране – 30.06.2021 
• Сигнал до Министерство на икономиката относно нарушения на Устава на БИС при 

провеждане на общото събрание на БИС – 01.07.2021 

• Разпространяване на информация за "Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени 
покриви и паркинг-покриви" с автор инж. Орлин Илиев – 01.07.2021 
http://www.kiip.bg/suobshtenie/rukovodstvo_zeleni_pokrivi_OVasilev-2843  
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• Участие на инж. М. Гергов в общо събрание на САБ – 03.07.2021 
• Среща в МРРБ за ЗУТ – 09.07.2021 
• Писмо до МРРБ във връзка с работата на BIM групата – 13.07.2021 
• Участие на инж. М. Гергов в IX Национална среща на главните архитекти и експертите по 

устройствено планиране от общините, организирана от НСОРБ – 15.07.2021 
• Онлайн анкета на КИИП на английски към членовете на ECEC – 16.07.2021 
• Възобновяване на инициативата на НПС „КСС“ за изготвяне на "Указания към 

изготвянето на проект за метални конструкции във фази ТП и РП“ – 16.07.2021 
• Продължаване на лиценза за Cisco Webex с 1000 участници – 29.07.2021 
• Писмо до МРРБ с коментари по предложенията за промяна на наредбата за паспортите - 

29.07.2021 
• Монтиране на охранителни камери в ЦУ на КИИП – 02.08.2021 
• Участие в анкета на KPMG за BIM – 04.08.2021 
• Писмо до Министерство на икономиката относно НПВУ за проектантски хонорар – 

07.08.2021 
• Формиране на работна група във връзка с предложения на УАСГ за промяна на наредбите 

за бакалавър и магистър в частта „Конструкции и ОИС“ – 09.08.2021 
• Сключване на договор за изработване на нов регистър на КИИП – 24.08.2021 
• Среща на работната група на КИИП за BIM – 25.08.2021 
• Писмо във връзка с избор на членове на КИИП за ОЕСУТ – 27.08.2021 
• Приключване на финансовия одит на КИИП – 31.08.2021 
• Награждаване на инж. Господинов от РК Силистра и представяне на книгата му „Мостът 

Силистра-Калъраш (опит за обосновка)“– 08.09.2021 
• Посещение на инж. М. Гергов на събитие на КАБ София-област в гр. Брацигово – 

09.09.2021 
• Представяне на електронна платформа на НАГ от арх. Здравко Здравков – 09.09.2021 
• Участие на представители на НПС „ОВКХТТГ“ в конференция ЕМФ-2021  - 18-21.09.2021 
• Разширена среща на НПС „КСС“ и изготвяне на "Указания към изготвянето на проект за 

метални конструкции във фази ТП и РП“ – 23.09.2021 
http://www.kiip.bg/novina/kss_pazesnenie_konstrukcii-2864  

• Поздравление на инж. М. Гергов до вестник „Поглед“ на Инженерната камара на Черна 
гора – 14.10.2021 

• Онлайн курс ПУСО на КИИП РК Варна – 15.10.2021 
• Отговор на НПС „КСС“ относно ПБЗ с осигурителни въжета - 15.10.2021 
• Становище на работната група относно въвеждане на СИМ - 22.10.2021 
• Среща на КАБ и КИИП в МРРБ относно промени в ЗОП – 21.10.2021 

http://www.kiip.bg/novina/rabotna_sre6ta_mrrb__21102021-2876  
• Участие на представителите на КИИП инж. Д. Куманов и инж. М. Гергов на Българо-

Японски-Западни балкани семинар на тема „Предизвикателства, породени от риска от 
земетресения“ във Велико Търново, 08-11.11.2021 

• Участие на инж. М. Гергов в онлайн Общо годишно събрание на ECEC – 19.11.2021 
• Становище на КИИП относно проект за „Наредба за изпълнение, контрол и приемане на 

строителни и монтажни работи за топлоизолация на сгради“ – 17.11.2021 
• Участие на инж. О. Атанасов в журито на конкурс „Сграда на годината 2021“ – 19.11.2021 
• Участие на инж. М. Гергов в Urban Development Forum – 29.11.2021 
• Писмо до МРРБ и АПИ с предложение за помощ относно оценка на проектите за АМ 

„Струма“ – 25.11.2021 
• Участие на инж. Ст. Кинарев на съдебно заседание в гр.Бургас във връзка с 

удостоверенията на КИИП за „Пожарна безопасност“– 07.12.2021 
• Писмо с въпроси към ECCE относно възможно членство на КИИП – 08.12.2021 
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• Писмо с покана за среща до новия министър на МРРБ – 14.12.2021 
• Проверка на възможност за ползване на виртуален ПОС-терминал – 15.12.2021 
• Закупуване на офис на РК Шумен – 15.12.2021 
• Започване на издаване на удостоверения във формат PDF, подписан електронно – 

21.12.2021 
• Среща с министър Караджов – 07.01.2022 

 http://www.kiip.bg/novina/sre6ta_kiip_karadjov_mrrb_-2895  
• Писмо за подкрепа на УАСГ за европейски проект CHARM’SI – 14.01.2022 
• Ценово предложение за издаване на електронен подпис за членове на КИИП – 14.01.2022 

http://www.kiip.bg/suobshtenie/predlojenie_kukep_2022-2891  
• Пресконференция на Координационния съвет на браншовите организации в 

строителството - 
http://www.kiip.bg/novina/za_preskonferenciata_na_koordinacionnia_suvet_19012022-2896 
http://www.kiip.bg/novina/preskonferencia_19012022_%20youtube-2900 19.01.2022 

• Отговор от ECCE за възможност само за асоциирано членство на КИИП – 20.01.2022. 
НПС „КСС“, „ВС“ и „ТСТС“ бяха информирани и би трябвало да разгледат тази 
възможност на техните общи събрания. 

• Писмо в подкрепа на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия 
„Христо Ботев“ – 26.01.2022 

• Интервю на инж. М. Гергов пред радио „Христо Ботев“ за инженеринга в строителството 
– 31.01.2022 http://www.kiip.bg/novina/intervu_gergov_bnr_31012022-2898  

• Писмо до р-н „Слатина“, общ. София относно предаване на проектите – 14.02.2022 
• Писмо за подкрепа на КАБ за европейски проект за електронен хъб – 16.02.2022 
• Отговор, съгласуван с инж. И. Гешанов и инж. Р. Богданова до инж. Н. Михайлов относно 

ТК при конструктивно обследване – 23.02.2022 
• Информиране от КИИП и участие в семинар за ЗОП, организиран от фирма „Tender 

Service BG“ с участие на „ЗОП Про“ 01.03.2022 http://www.kiip.bg/novina/forum_OP-2903  
• Участие на представители на КИИП в работна среща, организирана от МЗ, относно 

задължителната вентилация при проектиране на нови детски градини – 03.2022 
• Писмо до ДНСК относно фотоволтаичните централи – 03.2022 
• Представяне на покана на Басейнова дирекция към заинтересуваните нашите членове за 

обсъждане  на риска от наводнения - 07.03.2022 http://www.kiip.bg/suobshtenie/proekt_karti-
zaplaha-i-riska_ot_navodnenia-2904  

• Инициатива на КИИП за безвъзмездно подпомагане на ГД ПБЗН за оглед и техническа 
оценка на бомбоубежищата – 08.03.2022  
http://www.kiip.bg/suobshtenie/iniciativa_obsledvane_bomboubeji6ta-2905  
http://www.kiip.bg/suobshtenie/iniciativa_prieta_pbzn-2920  

• Участие на инж. М. Гергов в работна среща на ECEC във Виена, Австрия  – 11-12.03.2022 
• Покана до членовете на КИИП за участие във уебинар за чистотата на въздуха, 

организиран от Френското посолство – 15.03.2022 
• Участие на инж. С. Велева – председател на НПС „ВС“ в комисии по дипломни защити 

във ВСУ „Любен Каравелов“ за специалност „Пожарна безопасност“– 24-25.03.2022 
• Общо заседание на комисиите по нормативни актове на КАБ и КИИП с обсъждане на 

промени в ЗКАИИП – 28.03.2022 
• Участие на инж. М. Гергов и инж. А. Чипев в среща с представители на Световната банка 

за програмата за енергийна ефективност – 29.03.2022 
• Интервю на инж. М. Гергов за в-к „Взор“ на Студентския съвет на УАСГ - 29.03.2022 
• Среща на инж. М. Геров с министъра на МЕУ Божидар Божанов – 29.03.2022 
• Участие на инж. Р. Кожухарова – председател на НПС „ТЕХ“ във форум „Кариери 2022“ – 

30.03.2022 
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• Провеждане на Кръгла маса на тема "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството" в 
ИЕЦ 
Презентации и протокол: http://www.kiip.bg/novina/protokol_krugla_masa_zop_310302022-
2927  
Запис: https://www.facebook.com/kiipbg/videos/3201110603495880 - 31.03.2022 

• Информация за Указателно писмо от МРРБ до главните архитекти на общини чрез 
РДНСК – 07.04.2022 http://www.kiip.bg/novina/ukazatelno_pismo_mrrb_4l145al2ZUT-2926  

• Възобновяване на инженерната инициатива на балканските Камари на инженерите – 
11.04.2022 

• Участие на КИИП като партньор в „Home design and architecture breakfasts“ - 13-14.04.2022 
• Участие на инж. М. Гергов в Career Show Engineering – 19.04.2022 
• Въвеждане на такса за разглеждане на документи за ПП и ТК – 01.05.2022 
• Писмо до ДНСК относно правоспособността по част „Пожарна безопасност“ – 10.05.2022 
• Участие на петима членове от КИИП в 2-дневен въвеждащ курс по СИМ, организиран от 

МРРБ – 12-13.05.2022. Ще бъде представен запис. 
• Уебинар "Бетонови настилки" от инж. Тодор Анастасов - 10.05.2022 

запис: http://www.kiip.bg/suobshtenie/zapis_webinar_nps_tsts-2955  
• Онлайн заседание на НПС „ОВКХТТГ“-  18.05.2022 
• Среща на  Координационен съвет на организациите, свързани с геодезия и кадастър – 

25.05.2022 
• Край на работа по промяна на Устава и публикуването му на сайта на КИИП – 25.05.2022 
• Среща с председателката на Македонската камара инж. арх. Кристинка Радевски – 25-

26.05.2022 
• Участие на КИИП като съорганизатор в събитие на БАИС - представяне на книгата на д-р 

инж. арх. Петар Николовски „Градежна физика“  – 26.05.2022 
• Участие на инж. Н. Ганчовски в церемония по връчване на дипломи във ВСУ „Любен 

Каравелов“ – 27.05.2022 
• Участие на инж. М. Гергов и инж. Н. Парлъкова в Международна конференция "Визия 

Нула за Балканите", организирана от ББА "Пътна безопасност" – 01-02.06.2022 
• Участие на инж. М. Гергов в Общо събрание на БИС – 17.06.2022 
• Участие на инж. М. Гергов в Общо събрание на ECEC в гр.Брюксел, Белгия – 20.06.2022 
• Участие на инж. М. Гергов в Европейски ден на инженера, организирана от ECEC, ECCE 

и FEANI в гр. Брюксел, Белгия – 21.06.2022 
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5.4. Работа на ръководството на ЦУ по нормативни документи 

От избирането ни на 26.09.2020 до момента в сферата на нормативните дейности работихме 
по следните нормативни актове и дейности. 
� Организирахме срещи с комисията по Регионално развитие в Парламента и с МРРБ, като 

обсъдихме приоритетите на бранша.  
� Внесен бе законопроект чрез народни представители ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ с които се цели да се 
прецизират случаите, при които строителният инвестиционен процес може да се 
изпълнява чрез инженеринг, като се гарантира независимостта между проектант, надзор, 
строител и технически контрол по част "Конструкции". 

� Подготвихме и внесохме в междуведомствена работна група по ЗУТ, изменения на 
Наредба 4 за обем и съдържание на инвестиционни проекти, Наредба 7 от 22.12.2003г. за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 
ЗУТ. 

� В работна група сме предложили изменение на чл.229 и отпадане на параграф 13 от ЗУТ. 
� При последните изменения на ЗУТ от 2021г. успяхме да убедим народните 

представители, че не е в интерес на обществото да се издава разрешение за строеж на 
база само конструктивно становище за всички постройки на допълващото застрояване, а 
само за гаражи и летни кухни в имоти с жилищно предназначение. Също така не 
допуснахме обособяването на жилища при ремонт на покрива без изготвянето на 
инвестиционни проекти. Също така, защитихме тезата, че при смяна на предназначението 
на самостоятелни обекти без СМР – 147а от ЗУТ, се допуска представяне на становища от 
контролните органи. Взехме участие при разработването на Наредба РД-02-20-21 за 
изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетони системи.  

� С браншовите организации създадохме консултативен съвет, който единодушно прие 
декларация с, която изпратихме до МС несъгласието ни със Стандартите за прилагане на 
алтернативни регулаторни подходи в икономиката на страната. Към момента всички 
проекти на нормативни актове ги разглеждаме в съвета и ако имаме общи позиции 
излизаме с единно становище. 

� Изготвихме декларация заедно с другите браншови организации с която възразихме през 
февруари 2021 относно начина на приемане на законопроекта в комисия без обществено 
обсъждане с бранша за приемането на ЗИД на ЗУТ. Поискахме налагане на вето от 
президента, което вето в последствие бе преодоляно от народните представители. В 
последствие приетите предложения обжалвахме чрез Президента, Омбудсмана на Р. 
България и Висшия адвокатски съвет пред Конституционния съд измененията и същите 
бяха отменени. 

� Заедно с камара на архитектите изготвихме становища срещу приемането на Наредба за 
проектиране, изпълнение и приемане на топлинни изолации в сгради предложена от КСБ. 
Направихме предложение КСБ да разработи добри практики в строителството, вместо 
наредба.  

� Успяхме да направим корекция в Закона за Енергийна ефективност относно сградите с 
близко до нулата потребление на енергия. 
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5.5. Юридически активности 

През месец 10.2020 изтече договорът за юридическа помощ на адв. Албена Драганова и той 
не беше подновен. Беше сключен нов договор при подобни условия с адв. Мариана Якимова. 
Делата, които бяха водени от адв. Драганова бяха оставени на нея да ги довърши. 

Показани са две отделни справки за водените дела. 

5.5.1 Справка за водените дела, изготвена от адв. Албена Драганова 

№ ИМЕ ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЛОТО/АТА 

ПОДРОБНОСТИ 

1 Иван Петров 
Мишев - 

секция 
ОВКХТТГ,  

РК Габрово,  

заявление от 
12.02.2018 

Жалба от  
м.07.2018г. срещу 
решение на УС за 
отказ да му бъде 
призната ОПП 

Отказ от УС 146/30.03.2018 

Решение № 6386 /05.11.2018 на АССГ – отменя 
Решение на УС за отказ от вписване в регистъра 
в полза на инж. Мишев и връща на УС за ново 
произнасяне. 

Подадена е касационна жалба от КИИП срещу 
решението. 

Решение № 2501/17.02.2020 на ВАС – 
потвърждава решението на АССГ и отменя 
отказа на УС да му се признае ОПП. 

МОТИВИ :  

1. Отмененият от административния съд отказ 
е формално мотивиран. 

2. Правилни са решаващите изводи на 
административния съд, обосноваващи 
пороци на акта на УС на КИИП, свързани с 
неговото мотивиране и изясняването на 
фактите по случая. Допуснатите нарушения 
са процесуални, съществени и пораждат 
основанията за отмяна. 

УС 168/04.08.2020 му признава ОПП по 
газоснабдяване. 
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№ ИМЕ ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЛОТО/АТА 

ПОДРОБНОСТИ 

2 Красимир 
Георгиев 
Костадинов 

за ППП, 

секция ТСТС,  

РК София- 
град,  
заявление от 
24.07.2018 

Жалба от 
м.12.2018г. срещу 
решение на УС за 
отказ да му бъде 
призната ППП - 
ТСТС, без да има 
ОПП  

Отказ на УС 151/12.10.2018 

Решение № 1943/21.03.2019 на АССГ – 
отхвърля жалбата на инж Костадинов - Делото е 
спечелено на първа инстанция  

По касационна жалба на Красимир Костадинов, 
ВАС отменя решението на АС.  ВАС (от 
11.03.2020) отменя решението на АССГ от 
първата инстанция. Решение № 4035/21.07.2020 
- Втората инстанция на АССГ осъжда КИИП) и 
изпраща преписката на административния орган 
със задължителни указания по тълкуването и 
прилагането на закона.  Не са представени и 
допълнителни документи, които да съдържат 
фактически и правни основания за издаване на 
оспорения отказ.  

Касационна жалба от КИИП  -м. 09.2020 

Решение № 3474/16.03.2021 - ВАС от 16.03.2021 
оставя в сила решение 4035/21.07.2020 на АССГ 
и осъжда КИИП. 

МОТИВИ :  

- преписката не е окомплектована със 
списъка на разгледаните заявления на 
заседанието на УС.това е нарушение на 
разпоредбата по чл.171, ал.4 АПК.   

- към отказа липсват каквито и да е мотиви. 
КИИП получава преписка със задължителни 
указания по тълкуването и прилагането на 
закона – съгласно решението от 21.07.2020 на 
АССГ  

УС 180/02.06.2021 отново дава отказ 
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№ ИМЕ ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЛОТО/АТА 

ПОДРОБНОСТИ 

3 Дечко Матеев 
Фратев 

за ОПП  
секция 
ОВКХТТГ, РК 
Пловдив, 

заявления от 
февруари 2016 
и 2017 

Жалба от 2017 
срещу решение на 
УС за отказ да му 
бъде призната ОПП 

Завежда дело в съда на 19.05.2017 

Определение № 1069/31.05.2017 на АС-Пловдив 
– прекратява  

производството и връща преписката в КС на 
КИИП по подведомственост.  

УС 139/30.06.2017 дава отказ. 

Жалба на Д. Фратев до АС- Пловдив през 
м.12.2017 

Спечелено дело  от КИИП при АС Пловдив – 
Определение №1676/19.07.2018г.. – АС 
отхвърля жалбата на Д.Фратев  

Жалба на инж.Фратев пред ВАС през 09.2018.  

Решение № 9637/15.07.2020 на ВАС   ВАС 
отменя решение 1676/19.07.2018 на АС-Пловдив  
и отменя решение на УС 142/27.10.2017 и връща 
преписката към УС с мотиви : 

- за произнасяне по същество по исканията 
на Д. Фратев .  

- изводите на първоинстанционния съд в 
обратния смисъл са неправилни и 
необосновани.  

УС 168/04.08.2020 г. дава отказ. 

Д.Фратев подава нова жалба до АС Пловдив 
през м.01.2021.  

Решение №285/10.02.2021  на АС Пловдив - 
осъжда КИИП-  

- отменя решение на УС 168/04.08.2020 за 
отказ 

- изпращам преписката на УС за 
постановяване на решение за вписване в 
регистъра и дава срок от 3 месеца за 
издаване на акта 

ПОСЛЕДВАЩА ИНФОРМАЦИЯ -  от 
адв.Якимова 
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№ ИМЕ ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЛОТО/АТА 

ПОДРОБНОСТИ 

4 Недьо 
Михайлов 
Недев, 

ОПП в секция 
ОВКХТТГ 

ЦУ  

Заявление от 
15.11.2018 

Жалба срещу 
решение на УС за 
отказ да му бъде 
призната ОПП 

УС 152/30.11.2018  дава първи отказ. 

Жалба на Н.Недев до АС -Пловдив през 
м.01.2019 

Определение № 184/28.01.2019 на АС – Пловдив 
– оставя без разглеждане жалбата и изпраща 
жалбата  на КС на КИИП по подведомственост . 

УС 156/31.05.2019 дава втори отказ. 

Жалба на Н. Недев до АС-Пловдив  през 
м.08.2019 

Решение №2781/30.12.2019 на АС Пловдив - 
отменя отказа на УС 156/31.05.2019 и връща на 
УС за ново произнасяне по заявление от 
15.11.2018  

По наша касационна жалба е образувано дело 
пред ВАС- 29.09.2020 

Решение №2314/19.02.2021 на ВАС -оставя в 
сила решението на АС Пловдив и е осъдил 
КИИП. 

УС 180/02.06.2021  дава отново отказ. 

Жалба от Н. Недев до АС-Пловдив  от м.06.2021 

ПОСЛЕДВАЩА ИНФОРМАЦИЯ  от адв. 
Якимова 

5 Борис 
Николов 
Прешелков 

ППП секция 
ВС-ПБ, 

РК София град 

заявление от 
2019 г. 

Жалба от м. 07.2019 
срещу решение на 
УС за отказ да му 
бъде призната ППП 

УС  156/29.03.2019 - дава отказ. 

Жалба от Б. Прешелков през м.07.2019 до 
АССГ. 

Делото е спечелено от КИИП пред АССГ  с 
решение № 7621 от 05.12.2019 – отхвърля 
жалбата на Б. Прешелков 

Не е обжалвано, което означава, че  е влязло в 
сила от 20.01.2020. 
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№ ИМЕ ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЛОТО/АТА 

ПОДРОБНОСТИ 

6 Иван 
Желязков 
Пачов 

ОПП секция 
ВС,  

РК Хасково ,  

заявление от 
19.12.2019 

Жалба срещу 
решение на УС за 
отказ да му бъде 
призната ОПП 

УС 161/21.01.2020 дава отказ. 

Решение № 581/23.09.2020 на АС-Хасково - 
отменя отказа на УС и връща преписката на УС  
-тъй като :  Мотивите са общи и неясни и не са 
ясни, кои от нормативно изискуемите 
дисциплини  Пачов не е изучавал. Не са 
очертани дължимите квалификационни 
характеристики на ПС ВС в съпоставка с 
професионалната квалификация на кандидата , а 
отказът за вписване в регистъра почива на 
необосновано общо заключение.  

Решението подлежи на касационно обжалване, 
но не е обжалвано.  

УС 175/29.01.2021 дава на инж. Пачов ОПП по 
„ВиК-сградни инсталации“ 

7 Деница 
Видева 
Йовчева 

ОПП секция  
ТЕХ,  

РК Хасково 

заявление от 
27.12.2019г.  

Жалба срещу 
решение на УС за 
отказ да му бъде 
призната ОПП 

УС 161/31.01.2020 дава първи отказ. 

УС 171/16.10.2020 дава втори отказ. 

Жалба на Д. Йовчева до АС Пловдив. 

АС Пловдив не разглежда жалбата и връща 
преписката към  КС на КИИП по 
подведомственост. 

Жалба през м.02.2021 от Деница Йовчева до 
ВАС. ВАС оставя в сила определение № 
2128/16.12.2020 на АС Пловдив – преписката е 
изпратена на КС на КИИП. 

ПОСЛЕДВАЩА ИНФОРМАЦИЯ от адв. 
Якимова  
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№ ИМЕ ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЛОТО/АТА 

ПОДРОБНОСТИ 

10 Детелин 
Валентинов 
Христов 

ОПП секция 
ОВКХТТГ,  

РК Велико 
Търново 
заявление от 
2019 

Жалба срещу 
решение на УС за 
отказ да му бъде 
призната ОПП 

УС 155/29.03.2019 г. дава отказ .  

Жалба от Д.Христов до АС В. Търново през м. 
08.2019 

Решение № 378/04.10.2019 г.  на 
Административен съд В. Търново– отменя 
решение на УС  ( поради липса на мотиви от 
фактическа и правна страна) и връща 
преписката към УС за ново произнасяне. 

По наша касационна жалба е образувано дело 
пред ВАС за 20.10.2020 

Решение 13470/29.10.2020 на ВАС потвърждава 
решението на  АС В. Търново.  

УС 172/27.11.2020 дава отказ. 

Жалба на Д.Христов от м. 02.2021 до АС В. 
Търново 

ПОСЛЕДВАЩА ИНФОРМАЦИЯ от адв. 
Якимова 

11 Ефтимия 
Стоилова 
Йордванова-
Вулджева 

ППП секция 
ТЕХ,  

РК Пловдив  

заявление от 
14.01.2019 

Жалба срещу 
решение на УС за 
отказ да му бъде 
призната ППП 

УС  154/28.02.2019 дава отказ.  

Жалба на Е.Вулджева през 05.2019 до АССГ, 
препратена през м. 07.2019 към АС Пловдив. 

Решение 1801/02.10.2019 г. на АС Пловдив - 
отменя отказа на УС – „поради неизлагане на 
ясни мотиви, вкл. недостатъчността на мотиви 
препятства възможността на съда да извърши 
проверка на законосъобразността на оспорения 
административен акт“ и връща преписката към 
УС за ново произнасяне по заявление от 
14.01.2019. 

По наша касационна жалба е образувано дело на 
28.04.2020 на ВАС, който потвърждава  
решението  на АС Пловдив , което влиза в сила 
от 30.06.2020.  

МОТИВИ: Решението на УС ,както и 
протоколът от заседанието на РК Пловдив и 
решението на КС не съдържат съображения за 
причините за поставения отказ.  

УС 171/16.10.2020 гласува, дава отново отказ. 
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№ ИМЕ ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЛОТО/АТА 

ПОДРОБНОСТИ 

12 Пламен 
Добромиров 
Добрев 

ОПП секция 
ЕАСТ 

РК Пловдив 

заявление от 
14.01.2021 

Жалба срещу 
решение на УС за 
отказ да му бъде 
призната ОПП 

УС 176/26.02.2021 дава отказ. 

Жалба от П. Добрев през м.05.2021 до АС 
Пловдив. 

На 14.07.2021 е насрочено дело. 

ПОСЛЕДВАЩА ИНФОРМАЦИЯ от адв. 
Якимова 

13 Георги Кордов Срещу  Заповед на 
тогавашния 
председател на 
КИИП инж.И. 
Каралеев за 
уволнението му. 

Делото е прекратено, не е допуснато обжалване, 
в полза на КИИП.  Определението е обжалвано 
пред ВАС.  

ВАС оставя в сила определението на АССГ от 
22.07.2020. 

14 Георги Кордов  Трудово дело, иска 
се възстановяване на 
работа от инж. 
Кордов на 
длъжността 
председател на РК – 
София град и 
обезщетение 

Решение на СРС  от 22.02.2021, че признава за 
незаконно и отменя  уволнението . Възстановява 
инж. Кордов на заеманата длъжност и осъжда 
КИИП да заплати обезщетение. 

15 Светослав 
Дренски 

Срещу  Заповед на 
тогавашния 
председател на 
КИИП 
инж.И.Каралеев за 
уволнението му. 

Делото е прекратено, не е допуснато обжалване, 
в полза на КИИП.   

Не е обжалвано определението. 

16 Светослав 
Дренски 

Трудово дело, иска 
се възстановяване на 
работа от инж. 
Дренски  на 
длъжността 
зам.председател на 
РК – София град и 
обезщетение за 
оставане без работа 

 

Решението на СРС – отменя уволнението на 
инж. Дренски като незаконосъобразно и 
отхвърля исканията за възстановяване на работа 
и исканията за обезщетение. 

Решението е обжалвано от инж. Дренски пред 
СГС - през м.12.2020 е подал въззивна жалба 

КИИП подава насрещна въззивна жалба  през м. 
02.2021. 
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5.5.2 Справка за водените дела през периода 09.10.2020 - 16.06.2022, 

изготвена от адв. Мариана Якимова 

Приключили дела: 

1. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
адм. дело 
№3015/2020 година, 
VIII състав, 
Административен 
съд – град Пловдив 

Инж. Деница 
Видева Йовчева 

Обжалва се решение 
на УС, с което е 
отказано вписването 
в РПОПП. 

Съдът с 
определение №2128 
от 16.12.2020 год. 
остави без 
разглеждане 
жалбата на инж. 
Деница Видева 
Йовчева, поради 
процесуална 
недопустимост и 
прекратява 
производството по 
делото.  

Адм. д. №3997 от 
2021 год. на Второ 
отделение на ВАС  

Инж. Деница 
Йовчева 

Срещу 
определението за 
прекратяването 
инж. Деница  
Йовчева е подала 
частна жалба. 

ВАС с определение 
№ 6098 от 
20.05.2021 год. 
остави в сила 
определението на 
Пловдивския АС. 

 

2. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
адм. дело №65/2021 
година, 
Административен 
съд – град Велико 
Търново 

Инж. Детелин 
Валентинов 
Христов 

Обжалва се решение 
на УС за вписване в 
Регистъра на 
проектантите с 
ОПП, секция 
„ОВКХТПГ“. 

С решение от 
27.04.2021 година, 
Административен 
съд – град Велико 
Търново, отмени 
решението на УС на 
КИИП. 

адм. дело 
№8061/2021 година, 
Второ отделение, 
Върховен 
административен 
съд 

Инж. Детелин 
Валентинов 
Христов 

Срещу решението е 
предявена 
касационна жалба 
от КИИП. 
 

Върховен 
административен 
съд оставя в сила 
решение на 
Административен 
съд - Велико 
Търново. 
Окончателно 
решение. 
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3.  

№ на дело Страна Предмет Фаза 
адм. дело №78/2022 
година, 
Административен 
съд – Велико 
Търново 

Инж. Детелин 
Валентинов 
Христов 

Обжалва се решение 
на УС за вписване в 
Регистъра на 
проектантите с 
ОПП. 

С определение 
производството по 
делото е 
прекратено. 
Определението е 
влязло в сила. 

 

4. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
адм. д. №1799/2021 
година, ХХV 
състав, 
Административен 
съд – град Пловдив 

Инж. Недьо 
Михайлов Недев 

Обжалва се решение 
на УС, потвърдено с 
решение на КС, с 
което се отказва 
вписване в 
регистъра на 
инженерите 
проектанти с ОПП, 
в секция 
„ОВКХТТГ“. 

Административен 
съд – град Пловдив, 
отменя решение, 
прието с Протокол 
№180 на УС, с 
което е отказано 
вписването.  
 

Адм. дело №1391 
година, Второ 
отделение, 
Върховен 
административен 
съд. 

Инж. Недьо 
Михайлов Недев 

Срещу решението е 
предявена 
касационна жалба 
от КИИП. 
 

Върховен 
административен 
съд оставя в сила 
решението на 
Административен 
съд – град Пловдив. 
 

 

5. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
адм. дело 
№1445/2021 година, 
VIII състав, 
Административен 
съд – град Пловдив 

Инж. Пламен 
Добромиров Добрев 

Обжалва се решение 
на КС, с което е 
потвърдено 
решение на УС, с 
което се отказва 
вписване в 
регистъра на 
инженерите 
проектанти с ООП. 

Административен 
съд – град Пловдив, 
отмени решение по 
т.9, прието с 
Протокол №176 на 
УС, потвърдено с 
Решение по т.3, 
прието с протокол 
№3 на КС. 

Адм. дело №66/2022 
година, Върховен 
административен 
съд 

Инж. Пламен 
Добромиров Добрев 

Срещу решението е 
подадена 
касационна жалба. 

Върховен 
административен 
съд отменя изцяло 
решението на първа 
инстанция в полза 
на КИПП и така 
отказът на УС влезе 
в законна сила. 
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6. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
адм. дело 
№941/2021 година, 
38 състав, 
Административен 
съд София – град 

Инж. Рангел 
Любомиров 
Христов 

Обжалва се решение 
на УС, с което е 
определена 
ограничена ООП, в 
секция „ВС“. 
 

Административен 
съд София – град 
остави без 
разглеждане и върна 
жалбата, предявена 
от инж. Рангел 
Любомиров 
Христов. Спорът е 
решен окончателно. 

 

Висящи дела: 

1.  

№ на дело Страна Предмет Фаза 
адм. дело №11/2021 
година, VIII състав, 
Административен 
съд – град Пловдив 

Инж. Дечко Матеев 
Фратев 

Обжалва се решение  
на УС на КИИП, с 
което е отказано 
вписване в 
регистъра за ООП – 
секция 
“ОВКХТТГ“. 

Административен 
съд – град Пловдив, 
постанови решение, 
с което е отмени 
решението на УС на 
КИИП. 

адм. дело 
№4427/2021 година, 
Второ отделение,  
Върховен 
административен 
съд 

Инж. Дечко Матеев 
Фратев 

Предявена е 
касационна жалба 
от КИИП. 

Делото разглеждано 
в открито съдебно 
заседание на 
06.06.2022 година, 
чака решение. 

 

2. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
гр. дело 
№48348/2020 
година, 177 състав, 
Софийски районен 
съд 

Инж. Димитър 
Милков Начев 

Образувано по 
искова молба на 
инж. Димитър 
Начев, срещу КИИП 
и инж. Марин 
Гергов Маринов, в 
която се твърди, че 
изборът на 
Председател на 
КИИП е незаконен. 

Софийски районен 
съд отхвърля 
исковете в полза на 
КИПП и инж. 
Гергов. 

гр. дело 
№13484/2021 
година, II в състав, 
Софийски градски 
съд 

Инж. Димитър 
Милков Начев 

Срещу решението 
инж. Димитър 
Начев е подал 
въззивна жалба. 

С решение № 1266 
от 31.05.2022 год. Е 
потвърдено 
решението на СРС в 
полза на КИПП и 
инж. Гергов. В 
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едномесечен срок от 
получаване на 
съобщението за 
решението инж. 
Начев може да 
подаде жалба пред 
ВКС 

 

3. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
гр. дело 
№22040/2021 
година, 151 състав, 
Софийски районен 
съд 

Инж. Стефан 
Иванов Кинарев 

Образувано по 
искова молба на 
инж. Стефан Иванов 
Кинарев срещу 
КИИП и Георги 
Йорданов Кордов за 
прогласяване за 
нищожно решение, 
постановено по гр. 
дело №17591/2020 
година, 144 състав, 
Софийски районен 
съд, с което е 
отменено 
уволнението на 
инж. Кордов, 
осъдена е КИИП да 
му плати 
обезщетение за 
времето, през което 
е стоял без работа, 
както и разноските 
по делото. 

Софийски районен 
съд оставя без 
разглеждане 
предявените от инж. 
Стефан Иванов 
Кинарев искове като 
недопустими, 
поради липса на 
правен интерес на 
инж. Кинарев и 
прекратява 
производството по 
делото. 

СГС- чака номер Инж. Стефан 
Иванов Кинарев 

Срещу решението 
инж. Стефан Иванов 
Кинарев е подал 
въззивна жалба, 
която се 
администрира. 
КИПП е внесъл 
отговор на 
въззивната жалба 

Предстои 
образуване на 
делото в СГС и 
насрочване в 
открито съдебно 
заседание 
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4. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
адм. дело 
№1384/2022 година, 
VIII състав, 
Административен 
съд – град Пловдив 

Инж. Тодор 
Здравков Ангелов 

Обжалва се решение 
на КС, с което е 
постановен отказ за 
вписване в 
регистъра за ОПП, 
секция „ЕАСТ“. 

Делото е 
разглеждано в 
открито съдебно 
заседание на 
13.06.2022 година и 
е обявено за 
решаване. 
Няма постановено 
решение. 
 

 

5. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
адм. дело 
№4852/2022 година, 
35 състав, 
Административен 
съд София – град 
 

Инж. Павлин 
Стефанов Статев 

Обжалва се решение 
на УС, с което е 
отказано вписване в 
регистрите на ОПП 
в секция  
„ОВКХТТГ“. 

Делото чака 
насрочване. 

 

6. 

№ на дело Страна Предмет Фаза 
Преписка в СДВР По жалба на инж. 

Кинарев срещу инж. 
Гергов. 

Действия на инж. 
Гергов като 
Председател на УС. 

Разпит на инж. 
Гергов и други 
членове на КИИП. 
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5.6. Финансови въпроси на ЦУ 

Финансовите отчети за 2020 и за 2021 г. са изготвени от Счетоводна къща „Прециз“ и са 
проверени от одитор Савова. Отчетите отговарят на Националните стандарти за финансови 
отчети за малки и средни предприятия. Отчетът за 2021 е приложен към документите за 
настоящото Общо събрание. Отчетът за 2020 е приложен към документите за предишното 
Общо събрание, което не се състоя поради Ковид обстановката. 

Както е заявявано от предишното ръководство: 

Централното ръководство, въпреки изключително ограничения си финансов ресурс, който е 
само 25% към момента от всички постъпления осигурява следните дейности, които са най-
важните за функционирането на КИИП: 

� поема разходите за всички управителни съвети на КИИП; 
� поема разходите за провеждането на всички комисии, съвети и други мероприятия; 
� поема разходите на ОС на КИИП; 
� поема разходите за издаване на всички удостоверения за ПП; 
� поддържа и осигурява функционирането на сайта на ЦУ на КИИП; 
� поддържа и осигурява функционирането на техниката с необходимите консумативи и 

сервиз; 
� поддържа целия архив на КИИП и изплаща редовно наем за ползваните помещения; 
� осигурява финансовото осигуряване на дейностите и покрива разходите при извършване 

на задължителния одит на Камарата; 
� извършва наложителните ремонти в помещенията на ЦУ. 
� поддържа и осигурява функционирането на охранителната система (консумативи и 

сервиз). 

 

5.6.1 Резултати от стопанска дейност на ЦУ за 2021 

Стопанската дейност не е основна за КИИП и не се планира. Стремежът е тя задължително 
да излезе на печалба или на нула. 

Разходите от стопанска дейност за 2021 = 52 167 лв 

Приходите от стопанска дейност за 2021 = 24 961 лв 

Загуба = 27 206 лв 

Загубата основно се дължи на бракуваните и отписаните книги по решение на УС на обща 
стойност 47 673 лв. 

Повече подробности - във файла „Резултати от  стопанска дейност на ЦУ за 2021”. 
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5.6.2 Изпълнение на бюджета на ЦУ за 2021 за основна дейност 

Основните дейности на ЦУ през този период бяха изключително ограничени в рамките на 
минимално нужните за функциониране на регистър и органи за оправомощаване разходи. За 
2021 имаше някои специфични разлики: 

� Бяха закупени устройства за гласуване – 7 000 лв за сметка на ЦУ, 3 000 лв за сметка на 
София-град. Вкарани са в „Непредвидени”. 

� Беше платен аванс за новия електронен регистър – 12 000 лв (в „Капиталови разходи”) 

� Бяха проведени много заседания на КНА във връзка с промяната на устава – 25 000 лв 
(около 50% от разходите на Мероприятия). От позиция „Мероприятия” 51 000 лв са 
заседателните разходи, които се заплащат на другите постоянни органи на КИИП – 
Контролен съвет, КДП, Комисия по регистрите, ЦКТК, Комисия по нормативните актове. 
Останалите 15 000 са други мероприятия. 

� Не беше проведено Общо събрание. Приблизителният му разход при нормална 
обстановка е около 65-70 000 лв. 

За сравнение се използват разходите на предните два периода – 2020 и 2021 година и плана 
за бюджет, представен на Общото събрание през 2020. Нямаше одобрен план за бюджет за 
2021, понеже не се проведе Общо събрание. 

Повече подробности - във файла „Изпълнение на бюджета на ЦУ за 2021”. 

 

Наименование 
Изп. 
2021 %  

Изп. 
2020 

Изп. 
2019 

План 
2020 

А. Общо приходи от основна дейност  458 457   463 582 490 753 471 338 

Б. Разходи от основна дейност       

1. Разходи за материали 10 894 1.9  17 762 17 362 18 000 

2. Разходи за външни услуги  173 522 30.8  170 438 174 684 175 000 

3. Разходи за персонал  272 324 48.4  280 348 280 224 285 000 

4. Други разходи 24 103 4.3  22 634 24 530 25 000 

I. Общо административни/постоянни разходи 483 230 85.9  492 168 498 129 505 600 

ІІ.Мероприятия (вкл. комисии и УС) 67 488 12.0  112 635 141 278 141 000 

V. Непредвидени 8 971 1.6  90 210 300 

VІ. Финансови разходи 2 806 0.5  3 426 2 382 3 400 

Б. Общо разходи от основна дейност 562 494 100.0  608 318 642 651 650 300 

В.Общо резултат (+/-) от основна дейност  -104 037   -144 736 -151 898 -178 962 

VІII. Амортизации 7 513 1.3  6 882 8 346 10 000 

Д. Капиталови разходи (вкл. софтуер) 21 428 3.8  3 242 24 555 1 000 

Е. Финансов резултат след капит. разходи -125 465   -147 979 -176 453 -179 962 

Ж. Финансов резултат и след амортизации -132 978   -154 861 -184 798 -189 962 

Парична наличност - към 31.12.2021 – мин. 101 845      

 
Макар и с по-големи капиталови разходи и непредвидени, изпълнението на бюджета за 
основна дейност през 2021 е по-пестеливо в сравнение с 2020 и още повече в сравнение с 
2019, която беше нормална не-Ковид година. Независимо от това финансовият резултат след 
амортизации е отрицателен с близо 133 000 лв. При очакваните разходи към края на годината 
може да се наложи да се ползва заем. Макар и с някаква парична наличност добрата 
финансова практика е финансовия резултат да е поне на нула. 
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5.6.3 Проект за бюджет на ЦУ за 2022 за основна дейност 

Подобни ограничени разходи като за изпълнения бюджет през 2021 са предвидени за 
бюджета за 2022 и показани в таблицата по-долу. Приходите са разгледани в 4 варианта: 

� Вариант 1 – подобна на изпълнението през 2021 с някои целесъобразни промени 

� Вариант 2 – към Вариант 1 са добавени очакваните приходи от такси за разглеждане на 
документи - 75% от 125 лв. без ДДС (общо такса 150 лв с ДДС). Очаквана бройка 
разглеждания до края на годината – 400 бр. Т.е. добавени приходи 400*125*0.75 = 37 500 
лв. 

� Вариант 3 (само за сравнение, може да се ползва чак през следващата 2023 година) – към 
Вариант 2 е добавено евентуално увеличение на членския внос от 120 лв на 20% от МРЗ 
(710 лв) или 142 лв. Увеличени са и очакваните приходи от такси за разглеждане на 
документи – 800 бр. 

Повече подробности - във файла „Проект за бюджет на ЦУ за 2022”. 

 

Наименование Изп. 2021 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

А. Общо приходи от основна дейност  458 457 455 000 492 500 613 417 

Б. Разходи от основна дейност     

1. Разходи за материали 10 894 11 000 11 000 11 000 

2. Разходи за външни услуги  173 522 175 000 175 000 175 000 

3. Разходи за персонал  272 324 280 000 280 000 280 000 

4. Други разходи 24 103 30 000 30 000 30 000 

I. Общо административни/постоянни разходи 483 230 496 000 496 000 496 000 

ІІ.Мероприятия (вкл. комисии, УС и ОС) 67 488 100 000 100 000 100 000 

V. Непредвидени 8 971 500 500 500 

VІ. Финансови разходи 2 806 3 000 3 000 3 000 

Б. Общо разходи от основна дейност 562 494 599 500 599 500 599 500 

В.Общо резултат (+/-) от основна дейност  -104 037 -144 500 -107 000 13 917 

VІII. Амортизации 7 513 7 500 7 500 7 500 

Д. Капиталови разходи (вкл. софтуер) 21 428 48 000 48 000 48 000 

Е. Финансов резултат след капиталови разходи -125 465 -192 500 -155 000 -34 083 

Ж. Финансов резултат и след амортизации -132 978 -200 000 -162 500 -41 583 

Парична наличност - към 31.12.2021 - минимална 101 845    

 

При първите 2-те варианта на бюджет дори при силно орязани разходи и на оптимистични 
приходи се забелязва, че бюджета на ЦУ остава на сериозен минус. За да функционира 
нормално ЦУ има нужда от преразпределение различно от предвиденото до момента 5% 
НПС, 65% РК, 25% ЦУ, 10% солидарен фонд. 

При Вариант 3 (увеличение на чл. внос от 120 на 142 лв и броя на таксите за разглеждане) 
бюджетът излиза на по-малък минус. Това увеличение може да се ползва чак за по-
следващия период –2023 година. 

При повече мероприятия (подобни на тези, организирани през 2019) разходите на ЦУ биха се 
увеличили с още между 50 000 и 70 000 лв. В момента до края на 2022 мероприятия, 
организирани от ЦУ, различни от УС, ОС и комисиите на КИИП, не се предвиждат. 
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6. Финансова дейност на КИИП 

Дейностите на ЦУ през този период бяха изключително ограничени в рамките на минимално 
нужните за функциониране на регистър, органи за оправомощаване и разходи за регионално 
представителство – заплати и осигуровки на служители на РК, наеми, консумативи за 
офисите. Мероприятията бяха ограничени заради Ковид. 

 

6.1.1 Резултати от стопанска дейност на КИИП за 2021 

Стопанската дейност не е основна за КИИП и не се планира. Стремежът е тя задължително 
да излезе на печалба или на нула. 

Разходите от стопанска дейност за 2021 = 81 910 лв 

Приходите от стопанска дейност за 2021 = 59 457 лв 

Загуба = 22 453 лв 

Загубата основно се дължи на бракуваните и отписаните книги по решение на УС на обща 
стойност 47 673 лв. 

Повече подробности - във файла „Резултати от  стопанска дейност на КИИП за 2021”. 
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6.1.2 Изпълнение на бюджета на КИИП за 2021 за основна дейност 

За сравнение се използват разходите на предните два периода – 2020 и 2019 година. 
Допълнително е сложен плана за бюджет, представен на Общото събрание през 2020. 
Нямаше одобрен план за бюджет за 2021, понеже не се проведе Общо събрание. Добавена е 
аналитична колона, показваща процента на отделните разходи спрямо общите разходи. 

Повече подробности - във файл „Изпълнение на бюджета на КИИП за 2021”. 

 

Наименование Изп. 2021 %  Изп. 2020 Изп. 2019 План 2020 

А. Общо приходи от основна дейност  1 697 988   1 724 295 1 740 013 1 679 956 

Б. Разходи от основна дейност       

1. Разходи за материали 44 833 2.9%  83 535 53 896 64 753 

2. Разходи за външни услуги  317 495 20.4%  313 604 327 791 342 328 

3. Разходи за персонал  993 743 63.9%  972 736 988 419 1 062 237 

4. Други разходи, в това число: 33 427 2.1%  46 334 75 870 63 880 
I. Общо административни/постоянни 
разходи 1 400 370 90.0% 

 
1 447 473 1 457 707 1 533 198 

ІІ.Мероприятия (вкл. комисии, УС и ОС) 97 896 6.3%  180 949 256 590 238 093 

ІІІ.Обучение на членовете и персонала 5 925 0.4%  2 218 21 239 29 711 

ІV. Стипендии и награди 16 462 1.1%  17 620 16 600 22 601 

V. Непредвидени 11 534 0.7%  896 1 851 7 201 

VІ. Финансови разходи 23 955 1.5%  17 766 13 121 17 020 

Б. Общо разходи от основна дейност 1 556 141 100.0%  1 666 922 1 767 107 1 847 824 

В.Общо резултат (+/-) от основна дейност  141 847   57 373 -27 094 -167 868 

VІII. Амортизации 144 318 9.3%  141 590 146 122 140 811 

Д. Капиталови разходи (вкл. софтуер) 87 061 5.6%  19 748 55 793 38 731 
Е. Финансов резултат след капиталови 

разходи 54 785  
 

37 625 -82 887 -206 599 

Ж. Финансов резултат и след 

амортизации -89 532  

 

-103 965 -229 009 -347 410 

Парична наличност - към 31.10.2021 мин. 2 520 737      

Парична наличност - към 31.12.2021 макс. 3 925 296      

 
Макар и с по-големи капиталови разходи, изпълнението на бюджета през 2021 е по-
пестеливо в сравнение с 2020 и още повече в сравнение с 2019, която беше нормална 
не-Ковид година. Независимо от това финансовият резултат след амортизации е отрицателен 
с близо 90 000 лв. Макар и с добра минимална парична наличност добра финансова практика 
е финансовият резултат след амортизации да е поне на нула. 

Като структура 90% от общите разходи за дейността (без капиталови разходи и амортизация) 
са общо административни/постоянни разходи. Мероприятията (вкл. комисии, УС и ОС) са 
6.3% в приемливи граници. Най-големи са разходите за персонал 63.9% и за външни услуги 
(вкл. наеми и режийни) 20.4%. Амортизациите са 9.3%, а капиталовите разходи са 5.6% 
върху общите разходи. 
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6.1.3 Проект за бюджет на КИИП за 2022 

Проектобюджетът на КИИП е разгледан в 3 варианта: 

� Във Вариант 1 са обединени очакваните приходи и разходи на РК и ЦУ (Вариант 1 на 
ЦУ), показани в техните проектобюджети. 

� Вариант 2 – към Вариант 1 са добавени очакваните приходи от такси за разглеждане на 
документи - 125 лв. без ДДС (общо такса 150 лв с ДДС). Очаквана бройка разглеждания 
до края на 2022 – 400 бр. Т.е. добавени приходи 400*125 = 50 000 лв. 

� Вариант 3 – към Вариант 1 е добавено евентуално увеличение на членския внос от 120 лв 
на 20% от МРЗ (710 лв) или 142 лв и такса за разглеждане за 800 човека. Това увеличение 
би могло да се ползва за 2023. Вариантът е показан във връзка с предложение за промяна 
на Устава за формирането на членския внос. 

Повече подробности - във файла „Проект за бюджет на КИИП за 2022”. 

 

Наименование Изп. 2021 Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 

А. Общо приходи от основна дейност  1 697 988 1 693 060 1 743 060 2 004 454 

Б. Разходи от основна дейност     

1. Разходи за материали 44 833 72 335 72 335 72 335 

2. Разходи за външни услуги  317 495 353 173 353 173 353 173 

3. Разходи за персонал  993 743 1 092 283 1 092 283 1 092 283 

4. Други разходи, в това число: 33 427 67 460 67 460 67 460 

I. Общо административни/постоянни разходи 1 400 370 1 618 052 1 618 052 1 618 052 

ІІ.Мероприятия (вкл. комисии, УС и ОС) 97 896 199 251 199 251 199 251 

ІІІ.Обучение на членовете и персонала 5 925 24 120 24 120 24 120 

ІV. Стипендии и награди 16 462 21 600 21 600 21 600 

V. Непредвидени 11 534 12 479 12 479 12 479 

VІ. Финансови разходи 23 955 32 324 32 324 32 324 

Б. Общо разходи от основна дейност 1 556 141 1 907 825 1 907 825 1 907 825 

В.Общо резултат (+/-) от основна дейност  141 847 -214 765 -164 765 96 629 

VІII. Амортизации 144 318 109 840 109 840 109 840 

Д. Капиталови разходи (вкл. софтуер) 87 061 73 720 73 720 73 720 

Е. Финансов резултат след капиталови разходи 54 785 -288 485 -238 485 22 909 

Ж. Финансов резултат и след амортизации -89 532 -398 325 -348 325 -86 931 

 
В обобщените очаквания за разходи се забелязва увеличение на сумите за външни услуги, 
други разходи и финансови разходи. На тези увеличения може да се гледа като на нормални, 
тъй като от началото на годината в България има сериозна инфлация. 

Увеличени сериозно са планираните разходи за мероприятия, което също би трябвало да е 
нормално, защото след две години с Ковид очакванията за активности са се увеличили. 

При Вариант 3 (увеличение на чл. внос + такса за разглеждане) финансовите резултати се 
приближават към нулата. Такъв вариант може да се разглежда през следващата 2023 година. 
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7. Приложение 1 

Курсове и семинари за квалификация на инженери, проведени от ПС към РК на КИИП през 2021 г. 

Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Разработване на план за безопасност и здраве /ПБЗ/ и 
координатор по безопасност и здраве в инвестиционния 
строителен процес онлайн 

проф. Ф. Рангелова и д-р Ангел 
Геренски 

за всички 
РПС 2.12.2022 Благоевград 

Съвременни тенденции при системите за 
пожароизвестяване, пожарогасене и интегрирани 
решения уебинар ТЕКРА ЕАСТ 15.1.2021 Бургас 
ЕCOSISM системи за изграждане на екологични сгради, 
енергийна ефективност и сеизмично укрепване на 
съществуващи сгради       25.2.2021 Бургас 

Отводняване на сгради, хидравлични таблици за 
водоприемници уебинар HL ВС 10.5.2021 Бургас 

ВиК решения за сгради и инфраструктура презентация Пайплайф България ВС 27.5.2021 Бургас 

Хилти уебинари    КСС 

27.5.2021 
24.6.2021 
7.10.2021 Бургас 

Защита на атмосферни и комутационни пренапрежения уебинар Шрак Техник ЕАСТ 15.6.2021 Бургас 

Представяне на продуктите на GREE презентация GREE ОВКХ 1.7.2021 Бургас 

Курс по ПУСО онлайн курс   всички 15.10.2021 Бургас 

Среща с авторите на наръчника по строително право       1.7.2021 Бургас 

Актуални изменения в ЗУТ  онлайн семинар   всички 12.10.2021 Бургас 

Шнайдер Електрик КNX системи онлайн семинар   ЕАСТ 1.12.2021 Бургас 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

ИРМ  - ВIM софтуер Allplan уебинар инж. Йоана Димитрова КСС 10.11.2021 Бургас 

ИРМ - ALLPLAN Global Summit уебинар     20-21.10.2021 Бургас 

Обнови България, спести енергия 
онлайн 
конференция     14.10.2021 Бургас 

Шрак Техник - защита от атмосферни и комутационни 
пренапрежения уебинар   ЕАСТ 15.6.2021 Бургас 

Pureco 
онлайн 
презентация       Бургас 

ECOSISM системи за изграждане на екологични сгради. 
Енергийна ефективност и сеизмично укрепване на 
съществуващи сгради- 2 проблема с 1 решение 

онлайн събитие 
Българската асоциация по 
управление на проекти в 
строителството  

КСС 25.2.2021 В. Търново 

Ново в PSCAD и Design Expert 2020 онлайн събитие Проектсофт КСС 24.3.2021 В. Търново 

Фокус-група  в сферата „Населени места, 
инфраструктура комуникации“, гр. Елена 

Среща Община Елена ТСТС 20.5.2021 В. Търново 

Уебинар 1 - Въведение в изчислението на анкери Уебинар Хилти 
КСС; 
ТСТС 

27.5.2021 В. Търново 

БДС EN 1992—1-1: Указания, Второ допълнено издание онлайн събитие Велинов, Ангелов, Георгиев КСС 1.6.2021 В. Търново 

Уебинар на Шрак техник Уебинар Шрак техник ЕАСТ 15.6.2021 В. Търново 

Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и 
комбинирани конструкции 

онлайн събитие - КСС 18.6.2021 В. Търново 

Уебинар 2 - Основни технически разлики между ETAG и 
БДС EN 1992-4:2018 за изчисление на анкери 

Уебинар Хилти КСС 24.6.2021 В. Търново 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Характеристика на сеизмични аварии онлайн събитие 

Международната асоциация за 
мостово и строително 
инженерство (IABSE) и 
Европейският съвет на 
строителните инженери (ECCE) 

ТСТС; 
КСС 

3.7.2021 В. Търново 

Уебинар 3 - Изчисляване на анкерни планки по МКЕ Уебинар Хилти КСС 7.10.2021 В. Търново 

Строителен инженерен форум, Международна 
конференция по сеизмично инженерство 

онлайн събитие   КСС 20-21.10.2021  В. Търново 

Глобална онлайн конференция на ALLPLAN онлайн събитие   КСС 20-21.10.2021 В. Търново 

Инфилтрационни и ретензинни системи за управление на 
отпадни води 

онлайн събитие BauAcademy ВС 13.7.1905 В. Търново 

Семинар на тема: " Представяне на Pureco" семинар 
Светослав Обретенов - 
представител на фирмата 

ВС 25.11.2021 В. Търново 

Разработване на план за безопасност и здраве (ПБЗ), 
управление на риска и изпълнение на функциите на 
координатор по безопасност и здраве в инвестиционния 
строителен процес 

онлайн събитие   всички 2.12.2021 В. Търново 

Вечер на мостовете 2021 г. Уебинар 
Катедра „Пътища и 
Транспортни съоръжения” 

ТСТС 2.12.2021 В. Търново 

Дигитализация на строителния процес онлайн събитие   всички 9.12.2021 В. Търново 

HL-WEBINAR. Отводняване на сгради. Хидравлични 
таблици за водоприемници. 

Уебинар Красимир Георгиев ВС 10.05.2021 Варна 

ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ EООД 
ВиК решения за сгради и инфраструктура 

Семинар Тодор Найденов ВС 26.05.2021 Варна 

Х-та международна научна конференция по Архитектура 
и Строителство ArCivE 2021 

On-line 
конференция 

*-* всички ПС 29.05.2021 Варна 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Моделиране на армировка и създаване на армировъчни 
чертежи с Allplan 2021 

Уебинар инж. Йоана Димитрова всички ПС 29.06.2021 Варна 

ОН-ЛАЙН КУРС – ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ /ПУСО/ 

курс 
Доц. д-р инж. Румяна 

Захариева 
всички ПС 15.10.2021 Варна 

КУРС – ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ОТПАДЪЦИ /ПУСО/ 

курс 
Доц. д-р инж. Румяна 

Захариева 
всички ПС 23.07.2021 Варна 

Civil 3D Grading Optimization Уебинар *-* ГПГ 16.12.2021 Варна 

„Системи за непрекъсваеми захранвания (UPS)“ Уебинар Вероника Раденкова ЕАСТ 28.04.2021 Варна 

Комуникационни шкафове S-RACK Уебинар Лозан Радев ЕАСТ 27.04.2021 Варна 

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУТАЦИОННИ 
ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ 

Уебинар инж. Георги Георгиев ЕАСТ 15.06.2021 Варна 

Шинопроводи Canalis Уебинар *-* ЕАСТ 19.10.2021 Варна 

KNX системи – въведение, дизайн и практическо 
изпълнение. 

Уебинар *-* ЕАСТ 01.12.2021 Варна 

Revit с BIM Collaborate Pro. удобствата при използване 
на BIM Collaborate Pro от проектните екипи. 

Уебинар *-* КСС 22.11.2021 Варна 

 „ECOSISM системи за изграждане на екологични 
сгради. “ 

Уебинар инж. Марко Мангеналло 
КСС 

ОВКХТТГ 
25.02.2021 Варна 

„Хилти България“ ЕООД и РК София-град 
Уебинар 1 – „Въведение в изчислението на анкери“. 

Уебинар инж. Емануил Джевизов 
КСС 
ТСТС 

27.05.2021 Варна 

„Хилти България“ ЕООД и РК София-град 
Уебинар 2 – „Основни технически разлики между ETAG 
и БДС EN 1992-4:2018 за изчисление на анкери“. 

Уебинар 

инж. Емануил Джевизов 
КСС 
ТСТС 

24.06.2021 Варна 



 

84/116 

Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

„Хилти България“ ЕООД и РК София-град 
Уебинар 3 – „Изчисляване на анкерни планки по МКЕ“. 

Уебинар 

инж. Емануил Джевизов 
КСС 
ТСТС 

07.10.2021 Варна 

Hoval Bulgaria представя  
Курсът към бъдещата газова технология с UltraGas® 2 

Уебинар 

*-* ОВКХТТГ 17.05.2021 Варна 

„КЕЪРОКС БЪЛГАРИЯ“   
Gree Electric Appliances /  France Air / HiDEW-Италия 

Семинар 

Емил Пенков ОВКХТТГ 09.06.2021 Варна 

Управление на енергийната ефективност. 
Ефективни и Ефикасни Обучения ДЗЗД Обучение 

Емил Пенков ОВКХТТГ 16.06.2021 Варна 

Онлайн конференция „Обнови България – спести 
енергия“ 
„Ден на обновяването“(Renovation daу – REDay). 

Среща 

инж. Йордан Николов 
В. Николов 

Ивайло Алексиев  
ОВКХТТГ 14.10.2021 Варна 

Моделиране на стоманени конструкции Онлайн семинар Канисско  ЕООД 
КСС и 
ТСТС 19,01,2021 Ловеч  

Електронни обществени поръчки Онлайн семинар ЦАИС- ЕОП 
Всички 
секции 27.1.2021   

ПЪТНО  ПРОЕКТИРАНЕ Онлайн семинар КАД пойнт ТСТС 12.3.2021 Ловеч 

Системи за гласово оповестяване в сгради УЕБИНАР   ЕАСТ 7.5.2020 Ловеч 

Дигитална трансформация в строителството 
Обучителен 
семинар 

инж.Коста Върбанов и Марио 
Капути КСС  

11 -12. 06. 
2021  Ловеч 

Устойчиви решения за пречистване на питейни води Онлайн семинар ВИЛО България ВС 25.7.2021 Ловеч 

Външно В и К проектиране HUDRA CANALIS Онлайн семинар Каниско ЕООД , София ВС 6.9.2021 Ловеч 

Анкериране с ХИЛТИ УЕБИНАР инж.Джевизов КСС 8.10.2021 Ловеч 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Уебинар: Моделиране на армировка и създаване на 
армировъчни чертежи с Allplan 2021 уебинар   КСС 29.6.2021 Плевен 

Уебинар: „Изчисления на анкери“                                    
Уебинар 1 – „Въведение в изчислението на анкери“. 
Уебинар 2 – „Основни технически разлики между ETAG 
и БДС EN 1992-4:2018 за изчисление на анкери“. 
Уебинар 3 – „Изчисляване на анкерни планки по МКЕ“. 

уебинар   КСС 7.10.2021 Плевен 

Представяне на марката GREE  презентация   ОВКХТТГ 2021 Плевен 

 Уебинар на тема: „ECOSISM системи за изграждане на 
екологични сгради. Енергийна ефективност и сеизмично 
укрепване на съществуващи сгради- 2 проблема с 1 
решение.“ уебинар инж.Марко Манганелло КСС 25.2.2021 Пловдив 

Уебинар на тема: ”Представяне на геотехнически 
софтуер GEO5 издание 2021”  уебинар представител на фирмата КСС 6.5.2021 Пловдив 

Серия Уебинари от HILTI- на тема „Изчисления на 
анкери“-„Въведение в изчислението на анкери“ уебинар1 лектор от фирмата КСС,ТСТС 27.5.2021 Пловдив 

Серия Уебинари от HILTI- на тема „Изчисления на 
анкери“-„Основни технически разлики между ETAG и 
БДС EN 1992-4:2018 за изчисление на анкери“. уебинар2 лектор от фирмата КСС,ТСТС 24.6.2021 Пловдив 

Серия Уебинари от HILTI- на тема „Изчисления на 
анкери“-„Изчисляване на анкерни планки по МКЕ“ уебинар3 лектор от фирмата КСС,ТСТС 7.10.2021 Пловдив 

Седми Национален симпозиум по стоманени, дървени и 
комбинирани конструкции  

Национален 
симпозиум 

практикуващи инженери и 
представители на индустрията КСС 18.6.2021 Пловдив/ЦО 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Презентация на фирма "Букон София" ЕООД, 
представител за България и Европа на Импретив 
Украйна презентация представител на фирмата КСС 13.10.2021 Пловдив 

Уебинар на тема : "Отводняване на сгради", 
организиран от фирма HL Hutterer Lechner,Австрия  уебинар представител на фирмата ВС 23.3.2021 Пловдив 

Организирано посещение на строителен обект 
"Водопроводна връзка бул. "Хр.Ботев" -ул. "Модър".  посещение отговорник инж.А.Марков ВС 30.6.2021 Пловдив 

Организирано посещение на ПСОВ ”Карлово” и ВПС 
“Дъбене“ посещение отговорник инж.А.Марков ВС 29.9.2021 Пловдив 

Презентация на фирма PURECO Унгария  презентация представител на фирмата ВС 15.10.2021 Пловдив 

Онлайн семинар на Телетек Електроникс семинар представител на фирмата ЕАСТ 28.1.2021 Пловдив 

Презентация на LED - продуктите на ESPICA – Bulgaria презентация представител на фирмата ЕАСТ 13.5.2021 Пловдив 

Уебинар за енергийна ефективност. С подкрепата на 
Limacon уебинар представител на фирмата 

ЕАСТ, 
ОВКХТГ 27.5.2021 Пловдив 

Уебинар на тема: „ECOSISM системи за изграждане на 
екологични сгради. Енергийна ефективност и сеизмично 
укрепване на съществуващи сгради- 2 проблема с 1 
решение.“ уебинар инж.Марко Манганелло  ОВКХТГ 25.2.2021 Пловдив 

Уебинар на тема: :” Комфортна жилищна вентилация”  уебинар 
представител на „Hoval 
България” ОВКХТГ 11.3.2021 Пловдив 

Уебинар на тема:”Индустриални системи”  уебинар 
представител на „Hoval 
България” ОВКХТГ 25.3.2021 Пловдив 

Семинар на тема:”Практически решения за управление 
на отоплението в помощ на инсталаторите и 
проектантите” семинар представител на фирмата ОВКХТГ 30.9.2021 Пловдив 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Курс по наредбата за строителните отпадъци 
присъствено, 
организирано от 
РК Варна 

Доц. Д-р инж. Румяна 
Захариева ТСТС 23.7.2022 Разград 

Онлайн обучение: Моделиране на стоманени 
конструкции с Advance Steel - Каниско Технолоджи 
ЕООД; онлайн семинар      2021 Русе 

  Онлайн семинар за машинно конструиране на 28 януари 
2021 – КАД Пойнт ЕООД; онлайн семинар      2021 Русе 

Семинар на тема „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА 
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ“ – Атлас 
Копко България ЕООД; онлайн семинар      2021 Русе 

Уебинари - Проектиране на ОВК системи за индустрията 
и дома – Hoval Bulgaria; уебинар     2021 Русе 

Webinar: Ново в PSCAD и Design Expert 2020 rev 3; уебинар     2021 Русе 

Уебинар от Hoval - Курсът към бъдещата газова 
технология | UltraGas® 2; уебинар     2021 Русе 

Уебинар 1 – „Въведение в изчислението на анкери“ – 
Хилти България ЕООД; уебинар     2021 Русе 

Уебинар 2 – „Основни технически разлики 
между ETAG и БДС EN 1992-4:2018 за изчисление на 
анкери“ - Хилти България ЕООД; уебинар     2021 Русе 

Уебинар 3 – „Изчисляване на анкерни планки по МКЕ“ - 
Хилти България ЕООД уебинар     2021 Русе 

Уебинар  Армиране в Allplan 2021 уебинар     2021 Русе 

On-line  семинар на тема: „Проектиране на PV 
централи“ - Лектор: проф. д-р инж. Христо Василев; онлайн семинар      2021 Русе 

HILTI Уебинар - Изчисляване на анкерни планки по 
МКЕ; уебинар     2021 Русе 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Курс по " Наредбата за управление на строителни 
отпадъци". онлайн семинар      2021 Русе 
Същност и роля на мониторинга за подобряване на 
качеството в строителството и експлоатацията семинар 

проф. д-р инж. Чавдар Колев 
КСС, ВС 23.4.2021 Смолян 

Изпълнение на стоманобетонни конструкции, 
проектирани по Еврокод - изисквания на действащите 
БДС 

семинар 

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев 

КСС, ВС 23.4.2021 Смолян 

Уебинар "Строително Информационно Моделиране 
(СИМ) подкрепя цифровизацията на стандарти за 
строителния сектор. Първи елементи за Строително 
Информационното Моделиране (СИМ)" 

 уебинар:   КСС 15.2.2021 София-гр. 

Строителен Инженерен Форум Международна 
конференция по сеизмично инженерство, 
под патронажа на Министър на МРРБ  
Организатор: КИИП София-град и ССИБ 
Партньори на събитието: Европейският съвет на 
строителните инженери (ECCE) и Европейският съвет на 
инженерните камари (ECEC).  

виртуална 
конференция  
онлайн 

26 лектора – седем от България 
и 19 от чужбина – JRC 
(Съвместен Научен Център на 
Европейската комисия), 
Гърция, Хърватия, Турция, 
Португалия, Северна 
Македония, Австрия, Кипър.  

всички 20-21.10.2021  София-гр. 

Международна Конференция по сеизмично инженерство: 
Законодателни рамки при прилагане на интегрирани 
техники при реконструкция и обновяването на сградния 
фонд и на сградите, обявени за недвижими културни 
ценности. 

Дискусионен 
Панел 
ОНЛАЙН 

Модератор: инж. Димитър 
Начев инж.Стефан Кинарев,     
проф.Борислав Борисов,  
арх. Петър Петров, 
доц. инж. Емад Абдулахад, 
арх. Константин Пеев 

всички 1.11.2021 София-гр. 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

„Интегрирани техники за сеизмично усилване и 
енергийна ефективност на съществуващи сгради“. 

онлайн 
УЪРКШОП  

Научният център към 
Европейската комисия 
(JRC) публикува междинен 

доклад за работата си  

КСС 16 -19.11.2020  София-гр. 

за комфортна жилищна вентилация  уебинар  HOVAL България ОВКХТТГ 11.3.2021 София-гр. 

за индустриални системи  уебинар  HOVAL България ОВКХТТГ 25.3.2021 София-гр. 

Системи за непрекъсваеми захранвания (UPS). онлайн  Шнайдер Електрик България  ЕАСТ  28.4.2021 София-гр. 

„Отводняване на сгради. Хидравлични таблици за 
водоприемници“. 

онлайн  
Фирма HL Hutterer Lechner, 
Австрия HL-WEBINAR ВС 6.4.2021 София-гр. 

Филтриращи операционни тавани FranceAir   
присъствен 
семинар Кеърокс България  ОВКХТТГ 19.5.2021 София-гр. 

Проектиране на PV централи онлайн  

проф. д-р инж. Христо Василев 
– ТУ София ЕАСТ 10.6.2021 София-гр. 

„Изчисления на анкери“Основни технически разлики 
между ETAG и БДС EN 1992-4:2018 за изчисление на 
анкери 

уебинар  

Хилти България ЕООД“ КСС 24.6.2021 София-гр. 

 Представяне на продуктите на GREE. присъствен 
семинар Фирма Cairox ОВКХТТГ 2.7.2021 София-гр. 

Мълниезащитна система с мълниеприемник с 
изпреварващо действие - съгласно европейската наредба 
NFC 17102 

уебинар  испанска компания AIDITEC 
SYSTEMS ЕАСТ 10.8.2021 София-гр. 

„Инфраструктура” и „ВиК сградни инсталации” 
присъствена 
презентация 

ПАЙПЛАЙФ 
БЪЛГАРИЯ  ЕООД  ВС 5.10.2021 София-гр. 

Изчисления на анкери.Изчисляване на анкерни планки 
по МКЕ Уебинар 3 - Хилти България ЕООД КСС 7.10.2021 София-гр. 
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обучение 
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Дата на 

провеждане 

Отчетени 
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Енергийната ефективност през новият програмен период 
2021-2030 г.  

обучителен 
Семинар  

Камара на енергийните одитори 
в България и Българският 
национален комитет по 
осветлени ЕАСТ 10.11.2021 София-гр. 

„Актуални изменения в ЗУТ“. 
on-line 
обучителен курс адвокат Емилия Александрова ГПГ  21.10.2021 София-гр. 

Комуникационна платформа за въвеждане на иновативни 
технологии в строителството Уебинар  BAU Academy 

ОВКХТТГ 
и ЕАСТ 25.11.2021 София-гр. 

Инфилтрационни и ретензионни системи за управление 
на отпадъчни води Уебинар  BAU Academy ВС 30.11.2021 София-гр. 

Въздух за хората Уебинар  BAU Academy 

ОВКХТТГ, 
ВС и 
ЕАСТ 10.12.2021 София-гр. 

„Чист въздух за нашите деца – лукс или отговорност във 
време на пандемия“. Уебинар  

Сдружение „Въздух за хората“, 
Технически 
университет  София, фирми 
„Cairox”, “Тангра“ и „Белимо“. ОВКХТТГ 10.12.2021 София-гр. 

Разработване на план за безопасност и здраве /ПБЗ/ и 
координатор по безопасност и здраве в инвестиционния 
строителен процес семинар 

проф. д-р инж. Фантина 
Рангелова и ас.инж.Ангел 
Геренски всички 1.10.2021 София-обл. 

Запознаване с дейността на фирма PURECO, Унгария лекция PURECO-България ВС 16-17.10.2021 Ст. Загора 

Международна конференция по сеизмично инженерство онлайн лекции български и чуждестранни  КСС 20-21.10.2021 Търговище 

Две презентации на програмни продукти на ХИЛТИ Уебинари инж.Джевизов КСС   Търговище 

Презентация на композитна армировка Присъствено инж. Гълъбов КСС   Търговище 

фирма "Ритал" ЕООД Презентация   ЕАСТ 1.10.2021 Хасково 
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Наименование 
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обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

„Хилти България“ ЕООД - тема „Изчисления на анкери“ Уебинар   
КСС и 
ТСТС 7.10.2021 Хасково 

ФИРМА "PURECO" Презентация   ВС 21.11.2021 Хасково 

Системи за непрекъсваеми захранвания (UPS), 
организиран от РК-София-град и секция ЕАСТ 

онлайн, 
организиран от 
РК Сф-гр 

фирма „Шнайдер Електрик 
България“ 

ЕАСТ 

28.4.2021 Ямбол 

Проектиране на РV централи 
онлайн, 
организиран от 
РК Сф-гр проф. д-р инж. Хр.Василев 

ЕАСТ  10.06.2021  
15.06.2021 Ямбол 

Мълниезащитна система с мълниеприемник с 
изпреварващо действие 

онлайн 

„ДИКОМ“ ООД и Испанската 
компания AIDITEC SYSTEMS 

ЕАСТ 

10.8.2021 Ямбол 

Енергийната ефективност през новия програмен период 
2021-2030 г онлайн 

 Българския Национален 
комитет по осветление  

ЕАСТ 
10.11.2021 Ямбол 

Интегрирана система с изкуствен интелект, включваща 
ведно осветление – сигурност – комуникации - HIMARC 
– Италия и PHILIPS 

онлайн 
презентация 

д-р инж. Дочка Василева и г-н 
Ивайло Алексиев 

ЕАСТ 

2021 Ямбол 

Обсъждания и становища по нормативни актове, 
свързани с устройственото планиране, инвестиционното 
проектиране и строителството. онлайн 

в РПС ГПГ - Ямбол ГПГ 

2021 Ямбол 

Хилти уебинар   КСС 2021 Ямбол 

Обсъждане на промените по Наредба 2 за 
водоснабдителните системи.  онлайн   

ВС 
2021 Ямбол 

Обсъждане  предстоящите промени в Наредба 1з-1970 за 
Пожарната безопасност. онлайн   

ВС 
2021 Ямбол 

Обсъждане и представяне промените в Методиката за 
ценообразуване на проектантските хонорари по част 
„Водно строителство“. онлайн   

ВС 

2021 Ямбол 
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провеждане 

Отчетени 

от РК/ЦО 

Среща на младите проектанти с колеги от РК на КИИП с 
дългогодишен опит. среща   

ВС 
1.2.2022 Ямбол 

Проведено е присъствено представяне продуктите на 
фирма „Салус България“ ООД – юли 2021г. презентация 

„Салус България“ ООД ОВКХТТГ 
1.7.2021 Ямбол 

 

 

 

 

 

Курсове и семинари за квалификация на инженери, планирани от ПС към РК на КИИП за 2022г. 

Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 

от РК 

Курс за прилагане на ограничителни системи     ТС   Бургас 

Курс за оразмеряване на бетонови настилки     ТС 10.5.2022 Бургас 

IRM SCIA Engineer Проектиране на алуминиеви 
конструкции онлайн   КСС 30.3.2022 Бургас 

IRM SCIA Engineer линеен анализ на етапи на 
строителството онлайн   КСС 5.4.2022 Бургас 

Курс ФВЕИ онлайн инж. Румен Иванов ЕАСТ   Бургас 

Семинари на Хилти онлайн       Бургас 

Пайплайф презентация   ВС 15.6.2022 Бургас 
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обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 
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НЕС  презентация   
ВС,ЕАСТ,
ОВКХ 5.5.2022 Бургас 

Проектсофт ЕООД  уебинар     28.4.2022 Бургас 

IRM виртуална онлайн конференция онлайн     4.5.2022 Бургас 

MAPEI възстановяване и усилване на стоманобетонни 
конструкции онлайн   КСС 27.4.2022 Бургас 

КАД Пойнт - BIM работни процеси за инфраструктура онлайн     31.3.2022 Бургас 

Autodesk - сградно и инфраструктурно проектиране онлайн   КСС 29.3.2022 Бургас 

КАД Пойнт - редактор Dynamo за Revit онлайн     2.3.2022 Бургас 

Кръгла маса по ЗОП и инженеринг в строителството онлайн     31.3.2022 Бургас 

Представяне на продуктите на GREE презентация   ОВКХ 20.5.2022 Бургас 

Пожарозащитни решения с Мултипор и Итонг в 
контекста на изменение на Наредба Iз-1971 и Еврокод 6 семинар „КСЕЛА България“ ЕООД КСС 2022 г. В. Търново 

Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни 
конструкции според Еврокод 4 лекция 

д-р инж. Иван Гешанов или 
проф. д-р инж. Борислав Белев КСС 2022 г. В. Търново 

Практически примери за усилване на сгради и 
съоръжения в Република България лекция доц. д-р инж. Емад Жоржос КСС 2022 г. В. Търново 

Презентация на фирма за изработка на дървени 
конструкции презентация инж. Пламен Колев КСС 2022 г. В. Търново 
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Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 

от РК 

Особености при проектиране на стоманени конструкции лекция проф. Рангелов КСС 2022 г. В. Търново 

Основни проблеми при проектирането на изкопи и 
насипи с цел подобряване на тяхното качество курс доц. Чавдар Колев ТСТС 2022 г. В. Търново 

Одит по пътна безопасност курс генерал проф. Румен Миланов  ТСТС 2022 г. В. Търново 

Изграждане на автомагистрали в България представяне инж. Василев ТСТС 2022 г. В. Търново 

Участие в обучения и мероприятия организирани от 
НПС ТСТС курс - ТСТС 2022 г. В. Търново 

Участие в обучения и мероприятия организирани от РК 
КИИП В. Търново представяне - ТСТС 2022 г. В. Търново 

Посещение на корекцията на река Паничарка – обходен 
път Габрово беседа - ВС 2022 г. В. Търново 

Беседа за малки и средни   ПСОВ представяне  представители на фирми ВС 2022 г. В. Търново 

Беседа за  поливни  системи в паркове и други зелени  
площи представяне  представители на фирми ВС 2022 г. В. Търново 

Участие в мероприятия  на  секция ВС от регионално и 
републиканско ниво,съвместно с други областни секции курсове - ВС 2022 г. В. Търново 

Оптимизиране на работата с Общински, Областни и 
държавни администрации дискусия 

представители на 
администрацията ГПГ 2022 г. В. Търново 

Представяне на новости в геодезическите инструменти; 
Представяне на безпилотни летателни системи за 
картиране презентация представители на фирми ГПГ 2022 г. В. Търново 
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Дата на 

провеждане 

Планиран 
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Провеждане на курс по ЗУТ курс представители на МРРБ; УАСГ ГПГ 2022 г. В. Търново 

Участие в мероприятия на РК КИИП В. Търново курсове - ГПГ 2022 г. В. Търново 

Презентация на RAK шкафове уебинар фирма Шрак ЕАСТ 2022 г. В. Търново 

Катодни отводители уебинар фирма Шрак ЕАСТ 2022 г. В. Търново 

фирма Шрак - презентация на дейността уебинар фирма Шрак ЕАСТ 2022 г. В. Търново 

Представяне на фирма „Павел и Синове“, гр. Шумен представяне представители на фирма ЕАСТ 2022 г. В. Търново 

Презентации на водещи фирми в нашата област представяне представители на фирми ОВКХТ 2022 г. В. Търново 

Обсъждане на добри и лоши примери от практиката семинар членове на сек. ОВКХТТГ ОВКХТ 2022 г. В. Търново 

Среща на членовете на секция ОВКХТТГ към РК В. 
Търново дискусия членове на сек. ОВКХТТГ ОВКХТ 2022 г. В. Търново 

Участие в мероприятията на РК КИИП В.Търново курсове - Технологии 2022 г. В. Търново 

Участие в мероприятията на НПС”Технологии” на 
КИИП. семинар - Технологии 2022 г. В. Търново 

Информиране на членовете на ПС по актуални въпроси семинар - Технологии 2022 г. В. Търново 

Представяне на фирма произвеждаща машини и апарати 
за технологично обзавеждане представяне представители на фирми Технологии 2022 г. В. Търново 

Онлайн Семинар – Графичен редактор Dynamo за Revit семинар   

всички 
проф. 
секции 02.03.2022 г. Варна 
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„Проектиране на комбинирани плочогредови сечения с 
Хилти софтуер“ - Уебинар 1 
 „Хилти България“ ЕООД в сътрудничество с КИИП – 
РК СОФИЯ ГРАД уебинар   КСС, ТСТС 19.04.2022 г. Варна 

Най-новите SLAM технологии в лазерното сканиране. 
 ГЕОЗОНА ЕООД и GEOSLAM презентация 

Мирослав Атанасов,  
 Лукаш Лоула,  
  Стела Илиева 

ГПГ, 
МДГЕ, 
КСС, ТСТС 28.04.2022 г. Варна 

Фирмена и продуктова презентация на НЕС 
 на Burnit и  Sunsystem презентация   

ЕАСТ, 
ОВКХТТГ, 
ВС 04.05.2022 г. Варна 

Представяне на съвременни решения за управление на 
осветлението "Бегели България" Презентация Иван Димов ЕАСТ 05-09.2022 Варна 

Представяне на актуални продукти на фирма 
"Weidmuller" Презентация Радостин Чугреев ЕАСТ 05-09.2022 Варна 
Представяне на актуални продукти на фирма "Шнайдер 
Електрик България" Презентация   ЕАСТ 05-09.2022 Варна 

Представяне на продукти на фирма "ПАЙПЛАЙФ 
БЪЛГАРИЯ" EООД Презентация инж. Тодор Найденов ВС 14.06.2022 г. Варна 

Представяне на продукти на фирма „Wilo”   Презентация    ВС 10.06.2022 г. Варна 

Запознаване с част от програмите, предлагани от 
AutoDESK; Advance Steel; Advance и Design BricsCAD Обучение   КСС м. юни Варна 

Съвременни технологични методи за получаване на 
енергия от биомаса и оползотворяване на промишлени/ 
индустриални отпадъци. 

Лекция, 
 семинар 

Лектор - ТУ 
 Варна ТЕХ м. Юни Варна 
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"Възобновяеми енергийни източници" Лекция проф. д-р инж. Христо Василев 
ЕАСТ, 
ОВКХТТГ 

м. Юни - м. 
Юли Варна 

Запознаване с BIM технологиите Семинар   КСС 
м. Юни -  
 м. Декември Варна 

Запознаване и обсъждане на Наредба №  РД-02-20-3 от 
02.12.2020 г. за технически изисквания за проектиране, 
монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета 
(ДВ, бр. 105 от 2020 г.) Семинар   КСС м. Юли Варна 

Представяне на продукти на фирма “ДМ Арматурен” 
ЕООД    Презентация   ВС м. Септември Варна 

Обучение за проектиране по част План за управление на 
строителните отпадъци (ПУСО) Курс   

всички 
проф. 
секции м. Септември Варна 

Пре-сертифициране на проектанти за СКС R&M 
"Сертифициране за 2022 - 2024 г." Обучение   ЕАСТ м. Септември Варна 

Съвременни технологични методи и оборудване в 
Хранително-вкусовата промишленост. /Забележка: с 
участие на представители от хотелиерския и 

хранителния бизнес/ 
Лекция, 
 семинар 

 представители на фирмите 
организиращи бранша ТЕХ м. Септември Варна 

Проектиране на стоманобетонни рамкови конструкции за 
сеизмични въздействия, съгласно системата Еврокод при 
ниво на дуктилност средно (DCM)   проф. д-р инж. Васил Кърджиев КСС м. Септември Варна 

"Диагностика и обследване с термокамера" Обучение Стефан Филчев ЕАСТ 

м. Септември 
-  
м. Октомври Варна 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 

от РК 

Повишаване качеството на изкопите и насипите   проф. д-р инж. Чавдар Колев КСС м. Октомври Варна 

„Курс по програмиране на Autodesk - „Revit“ в помощ на 
Машинните конструктори, технолози, СК и инсталатори 
(ОВКХТТГ, Ел. и ВиК ) 

Лекция, 
 семинар   *-* м. Октомври Варна 

Панелни сгради - видове системи Семинар   КСС м. Ноември Варна 

Разискване на проблемите на инфраструктурата  
незасегнати в ЗУТ    Среща   ВС периодично Варна 

Шрак Техник – продуктово представяне презентация инж. Георгиев ЕАСТ м. Юни Варна 

Курсове онлайн допълнително уточнение 
КСС, ТС, 
ГПГ, ВиК, 

допълнително 
уточнение Кюстендил 

Семинар присъствена допълнително уточнение 

Тех, МДГЕ, 
ОВКХТТГ, 
ЕАСТ 

допълнително 
уточнение Кюстендил 

Презентация присъствена допълнително уточнение 

ВиК, 
МДГЕ, 
КСС, ТС 

допълнително 
уточнение Кюстендил 

Общите събрания на РПС при РК КИИП Ловеч решиха: 
Приемат обучението и квалификацията за 2022 г. на 
членовете на РПС КИИП Ловеч да бъдат съгласно 
приетите програми на НПС за 2022 г. и РПС РК КИИП 
Плевен/който е РЦО/ 

Онлайн и 
присъствени 
Семинари и 
курсове 

Предложени от НПС и РПС на 
РК КИИП Плевен 

КСС, 
ТСТС, 
ЕАСТ, ВС, 
ГПГ, 
МДГЕ, 
ОВКХТТГ 
и 
Технология 

Съгласно 
програмите 
на НПС и 
РПС КИИП 
Плевен Ловеч 

Семинар с тематичен фокус върху бетоновите настилки в 
България, съвместно със секция КСС - теория, 
евронорми и национални норми семинар   ТСТС няма Плевен 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 

от РК 

Презентация на тема «Геотекстил и геомрежи» - 
материали, технология, референтни обекти презентация   ТСТС няма Плевен 

Посещение на мостова конструкция по изграждащата се 
АМ «Хемус», съвместно със секция КСС 

с практична 
насоченост   

КСС и 
ТСТС няма Плевен 

Възстановяване и укрепване на стоманобетонови 
елементи 

презентация на 
Сика   КСС няма Плевен 

Вътрешно осветление - нови стандарти за вътрешно 
осветление 

обучителен 
семинар   ЕАСТ м. май Плевен 

Участие в организиран нац. Семинар/обучение и 
членовете на секция ОВКХТТГ да бъдат командировани 
за сметка на РК 

национален 
семинар   ОВКХТТГ  няма Плевен 

Обучения на територията на фирмени учебни центрове с 
монтирани съоръжения – образци, съоръжени с 
измервателни уреди онагледяващи работните процеси 

по програми за 
обучение от 
фирми 
вносители на 
съоръжения   ТЕХ няма Плевен 

Събрания по професионални секции общи събрания  Председатели на РПС 

КСС,ТСТС, 
ВС,  ГПГ, 
МДГЕ,ЕАС
ТОВКХТГ, 
ТЕХ 

06.04.2022-
15.04.2022 г. Пловдив 

Нови продукти и технологии в строителството 

фирмени 
срещи, 
презентации различни специалисти 

КСС,ТСТС,
ВС,  
ГПГ,МДГЕ
,ЕАСТ,ОВ
КХТГ,ТЕХ 

Панаирни 
изложения, 
периодично Пловдив 

Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции 
с  
Advanced Design презентация 

доц.д-р инж.  
Борислав Даалов  КСС І тримесечие Пловдив 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 

от РК 

Въведение в информационно  
моделиране на сгради BIM  лекция инж.Живко Митев КСС 

ІІ  
тримесечие Пловдив 

Посещение на обект посещение 
отговорник  
инж.Р.Богданова КСС 

 
ІІ тримесечие Пловдив 

Обследване на съществуващи  
конструкции лекция доц.д-р инж.Л.Хрисчев КСС 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 

„Основни положения  при проектиране 
 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 

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 през годината Пловдив 

Моделиране на строителни  
конструкции с REVIT  курс 

доц.д-р инж.          
В. Славчев КСС през годината Пловдив 

Посещение на язовир Пловдивци посещение 
отговорник  
инж.А.Марков ВС ІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на производствена база 
 на фирма „PURECO“-Унгария. посещение 

отговорник  
инж.А.Марков ВС,ТСТС 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 

Информация от „Воден цикъл“ Пловдив. 
Проект за ПСОВ Пловдив.  лекция 

инж. Милена Димитрова - Гл. 
проектант на обекта ВС 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 

Посещение на обект"Реконструкция на  
ПСОВ Пловдив" посещение 

отговорник  
инж.А.Марков ВС 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 

от РК 

Рехабилитация на главен колектор VІІ лекция инж.А.Марков ВС 
ІV 
тримесечие Пловдив 

Глобалното затопляне и всички  
последици от него лекция предстои да се уточни ГПГ през годината Пловдив 

Практически проблеми при тълкуване  
и прилагане на измененията в ЗУТ семинар 

съвместно с            
общинската 
администрация ГПГ през годината Пловдив 

Ще се уточни допълнително. 
Относно-Рискови геодинамични процеси в свлачищни 
райони 

национална 
конференция предстои да се уточни МДГЕ 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 

Наредба №РД-02-20-2 за планиране 
 и проектиране на комуникационно- 
транспортната система на  
урбанизираните територии обсъждане 

проф.Миланов 
арх.Диков ТСТС ІІ тримесечие Пловдив 

Планирани мероприятия по програма  
на НПС“ТСТС“ доклади,лекции различни специалисти ТСТС целогодишно Пловдив 

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

информиране на  
членовете чрез  
електронната поща ТСТС целогодишно Пловдив 

Наредба № 1 за проектиране, 
изграждане и поддържане на  
електрически уредби за ниско  
напрежение в сгради. дискусия инж.Грънчаров ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Провеждане на среща с представители 
 на РДПБЗН –Пловдив среща 

представители на  
РДПБЗН –Пловдив ЕАСТ І тримесечие Пловдив 

Фотоволтаични системи-среща с 
 представители на Филкаб Солар  семинар 

различни експерти от  
секцията ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 
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Наименование 
Форма на 

обучение 
Лектори Секция 

Дата на 

провеждане 

Планиран 

от РК 

Разглеждане на доклада с проблемите 
с енергодружествата и приемане на  
мерки  обсъждане инж.М.Михайлов ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Хонорари в проектирането на базови  
обекти обсъждане различни експерти от секцията ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Изравняване на потенциалите – методи  
за инсталация дискусия различни експерти от секцията ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Презентация на AutoCAD Revit презентация различни експерти от секцията ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Определяне максималната мощност  
на хотели и жилищни сгради дискусия различни експерти от секцията ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Специализирани софтуери за  
изчисления – Ecodial , DiaLux Evo и др. представяне различни експерти от секцията ЕАСТ при интерес Пловдив 

Проектиране на електрически  
инсталации 

колегиална  
среща инж.Лилия Аладжем ЕАСТ ІІ тримесечие Пловдив 

Посещение на завод за кабели  
гр.Бургас посещение 

отговорник  
инж. Е.Милева ЕАСТ ІІ 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 ІІ тримесечие Пловдив 

Проектиране на шинопроводи дискусия различни експерти от секцията ЕАСТ м.септември Пловдив 

Среща с ЕVN - България по текущи  
въпроси среща представители на EVN ЕАСТ 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 

Посещение на ТЕЦ „AES” Гълъбово посещение 
отговорник  
инж.Е.Милева ЕАСТ 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 
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Дата на 
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Светлинни технологии и приложна  
светотехника. лекция проф.Христо Василев ЕАСТ 

ІV 
тримесечие Пловдив 

Представяне на технологията на 
 Фотоволтаично-термичния източник 
ф-ма“ХИДРОСЕРВИЗ-ЮНИОН” АД представяне 

представител на  
фирмата ОВКХТГ ІІ тримесечие Пловдив 

Програма за енергийна ефективност  
съгласно Наредба № 7 представяне проф.Калоянов ОВКХТГ 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 

Хидравлика на големи климатични  
инсталации и хидравлика за високи  
сгради семинар проф.Къртев ОВКХТГ ІІ тримесечие Пловдив 

Представяне на новости от фирма“Тангра“ представяне 
представител на  
фирмата ОВКХТГ 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 

Представяне на софтуер за сградни  
инсталации представяне Геров инженеринг ОВКХТГ 

IV 
тримесечие Пловдив 

Посещение на интересен обект посещение 
отговорник 
инж. Н. Цветков ОВКХТГ 

ІІІ 
тримесечие Пловдив 

Обучение AutoCAD Revit обучение   ТЕХ при интерес Пловдив 

Презентация на продуктите на BURNIT и SUNSYSTEM  

присъствено, 
организирано 
от РК Русе BURNIT и SUNSYSTEM  

ОВК, 
ЕАСТ 13.5.2022 Разград 

Представяне на продуктовото портфолио на ATREA - 
Duplex Multi ECO; Multi-V;  
Multi-N; Flexi; Basic; Roto; EC5; Easy 

присъствено, 
организирано 
от РК Шумен ATREA  ОВК 2.6.2022 Разград 

Организиране на курсове от катедра "Стоманени 
конструкции"     КСС   Русе 
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Участие в курсовете, организирани от РК Велико 
Търново, ако няма достатъчно кандидати за 
организиране на същите в Русе     КСС   Русе 

Програмата за обучение и квалификация: обучения 
организирани от РК Русе. Предложено Провеждане на 
семинари съвместно с други регионални колегии с 
основни теми: ограничителните системи, оразмеряването 
на настилки, одобряването на проекти от ИПМ и АПИ, 
предоставянето на данни от преброяването на 
движението. Както и организиране на посещение на 
строителен обект от Транспортното строителство в 
страната.     ТСТС   Русе 

Провеждане на семинари и посещения на геоложки 
обекти, които представляват професионален интерес.     МДГ   Русе 

Използването на ГНСС системи във всекидневната 
геодезическа практика - възможности на технологията и 
постиганите точности с нея.     ГПГ   Русе 

Разяснение и тълкувание на промените в ЗУТ и ЗКИР и 
наредбите към тях     ГПГ   Русе 

Обучение във връзка с новите промени при провеждане 
на процедурите при устройствено и вертикално 
планиране     ГПГ   Русе 
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Организиране на семинари и представяния на нови 
технологии в геодезията     ГПГ   Русе 

Иновативни решения, продукти за водоснабдяване , 
канализация - тръби и арматури, пречистване на води     ВС   Русе 

 Актуални аспекти на външно и вътрешно 
пожароводоснабдяване на сгради и съоръжения     ВС   Русе 

Европейски нормативи за обозначенията в схеми и 
планове за ел. инсталации     ЕАСТ   Русе 

Семинар „Енергетика на осветлението”     ЕАСТ   Русе 

Нови светлоизточници и програмни продукти за 
пресмятане на светлотехнически показатели на външни и 
вътрешни осветителни уредби.Нови тенденции в 
проектирането     ЕАСТ   Русе 

Участие в курсове  по тема „Енергийна ефективност” на 
обекти, организирани от КИИП Русе     ЕАСТ   Русе 

Възобновяеми енергийни източници     ЕАСТ   Русе 
Фирма „SCHIEDEL България“ – презентация на тема 
„Комини и елементи“     ОВКХТТГ   Русе 

Фирма „CAIROX“ – “Системи за вентилация и 
климатизация“     ОВКХТТГ   Русе 

Фирма „Atlas Copco“ – „Системи за сгъстен въздух“     ОВКХТТГ   Русе 
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Провеждане на online семинари и курсове по образец на 
проведеният семинар на 18.02.2021г Atlas Copco Airnet 
Seminar     ОВКХТТГ   Русе 

Съвместни мероприятия с други ПС от КИИП     ОВКХТТГ   Русе 

Изисквания и практически примери при прилагане на 
Стандарт БДС EN 60079 “Експлозивни атмосфери”.     ТЕХ   Русе 

Част 0: Съоръжения. Общи изисквания”     ТЕХ   Русе 

Част 10-1: Класификация на райони „Експлозивни газови 
атмосфери”     ТЕХ   Русе 

Част 10-2: Класификация на райони „Горими прахови 
атмосфери ”.     ТЕХ   Русе 

Провеждане на online семинари и курсове по образец на 
проведеният семинар на 18.02.2021г Atlas Copco Airnet 
Seminar     ТЕХ   Русе 

Нови светлоизточници и програмни продукти за 
пресмятане на светлотехнически показатели на външни и 
вътрешни осветителни уредби семинар   ЕАСТ   Силистра 

Изграждане на съвременни компютърни мрежи и 
слаботокови инсталации семинар   ЕАСТ   Силистра 

Съвременни тенденции при проектиране и изпълнение 
на системи за пожароизвестяване, системи за гласово 
оповестяване семинар   ЕАСТ   Силистра 

Новите промени в Наредба №1 за проектиране, 
изграждане и поддържане на ел.уредби за ниско 
напрежение в сгради семинар   ЕАСТ   Силистра 
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Европейски нормативи за обозначенията в схеми и 
планове за ел.инсталации семинар   ЕАСТ   Силистра 

Светодиодни осветителни тела семинар   ЕАСТ   Силистра 

Ново поколение аварийно и евакуационно осветление семинар   ЕАСТ   Силистра 

Проектиране фотоволтаични системи семинар   ЕАСТ   Силистра 

Когенереция на биомаса /производство на енергия от 
селскостопански отпадъци-газификация/ курс   Тех.   Силистра 

Съвременни технологии при преработка и съхранение на 
плодове и зеленчуци курс   Тех.   Силистра 

Съвременни технологии в месо и млекопреработката курс   Тех.   Силистра 

ПУСО,ПБЗ и ПБ курс   ТСТС   Силистра 

Нови материали и технологии в област ВиК е 
Противопожарна техника семинар   ВС   Силистра 

Водоснабдяване и канализация на 
селскостопански,промишлени,обществени и жилищни  
сгради курс   ВС   Силистра 

Газоснабдяване на промишлени предприятия, 
обществени и жилищни сгради  семинар   ОВК   Силистра 

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

Сеизмично проектиране на стоманени конструкции по 
Еврокодовете обучение   КСС   Силистра 

Стоманени конструкции обучение   КСС   Силистра 

Стоманобетонни конструкции обучение   КСС   Силистра 
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Фундиране в слаби и льосови почви обучение   КСС   Силистра 

Промени в ЗУТ-срещи с гл.архитекти семинар   КСС   Силистра 

Работа с изчислителен софтуер-TOWER,SAP 2000 курс   КСС   Силистра 

Обследване и усилване на ЕПЖС обучение    КСС   Силистра 

ЗУТ и ЗКИР семинар   Геодезия   Силистра 

Инициативата за дълбокото саниране (новата вълна на 
саниране) на ЕС и задачите на строителния бранш семинар акад. Ячко Иванов 

КСС, ВС, 
ОВСХТТГ, 
ЕАСТ 27.05.2022г. Смолян 

Строителни скелета - изисквания при проектирането, 
изпълнението и експлоатацията  семинар доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев КСС, ТСТС 27.05.2022г. Смолян 

Новата наредба за проектиране и изпълнение на скелета - 
приложен анализ и практическо приложение семинар доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев КСС, ТСТС 27.05.2022г. Смолян 

Еврокод 2 и Еврокод 8 и българските норми за 
проектиране - сравнителен анализ и коментари семинар 

проф. д-р инж. Марина 
Трайкова КСС, ТСТС 27.05.2022г. Смолян 

Представяне на "Ръководство за проектиране, 
изпълнение и контрол на качеството при изпълнение на 
хидроизолации на сгради и съоръжения семинар 

проф. д-р инж. Димитър 
Назърски КСС, ТСТС 27.05.2022г. Смолян 

Въвеждаща лекция                                          
Компютърен анализ на строителни конструкции – общи 
принципи, възможности, ограничения и основни 
проблеми и грешки 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. Ал.Трайков КСС април София-град 

Компютърно моделиране на стоманобетонни 
конструкции 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. Ал.Трайков КСС април София-град 
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Компютърно моделиране на стоманени конструкции 
Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. Ал.Трайков КСС април София-град 

Компютърно моделиране на строителни конструкции за 
сеизмични въздействия  

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. Ал.Трайков КСС май София-град 

Оценка на компютърните модели и изчисления в част 
конструкции на инвестиционните проекти– основни 
изисквания и често срещани грешки  

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. Ал.Трайков КСС май София-град 

Въвеждаща лекция                                                   Общи 
проблеми на съществуващия сграден фонд в България. 
Аспекти на оценката, възстановяването и усилването на 
стари сгради  

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. МаринаТрайкова КСС май София-град 

Основни изисквания при оценка на проекти за 
възстановяване и усилване на съществуващи сгради в 
част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти. 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. МаринаТрайкова КСС май София-град 

Нормативни изисквания и особености при проектирането 
на рехабилитацията и усилването на съществуващи 
конструкции. 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. МаринаТрайкова КСС юни София-град 

Усилване на съществуващи конструкции за вертикални и 
хоризонтални въздействия– методика и принципни 
детайли. 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. МаринаТрайкова КСС  юни София-град 

Усилване на съществуващи конструкции за вертикални и 
хоризонтални въздействия– методика и принципни 
детайли. 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. МаринаТрайкова КСС  юни София-град 
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Изследване на сеизмичната устойчивост на едноетажни 
рамки от конзолен тип чрез статичен нелинеен анализ 
без използване на специализиран софтуер 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. Иван Гешанов КСС  юни София-град 

Изследване на сеизмичната устойчивост на едноетажни 
рамки от конзолен тип чрез статичен нелинеен анализ 
без използване на специализиран софтуер 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. Иван Гешанов КСС  юли София-град 

Въведение в изчисляването на анкери за бетон съгласно 
БДС EN 1992-4 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. Константин Велинов КСС юли София-град 

Въведение в изчисляването на строителни конструкции 
на взривни въздействия съгласно (включващо и БДС EN 
1991-1-7) 

Семинар/ 
уебинар Д-р Инж. Константин Велинов КСС септември София-град 

Програмиране за инженери с Calcpad 5 
Семинар/ 
уебинар Инж. Неделчо Ганчовски КСС 

юли, 
септември София-град 

Влияние на етапите на изпълнение на строителството 
върху усилията в конструкциите. 
Препоръки при насадени колони и вертикални пояси. 

Семинар/ 
уебинар Инж. Неделчо Ганчовски КСС септември София-град 

Изчисляване и оразмеряване на стоманобетонни ядра - 
част 1 и част 2 

Семинар/ 
уебинар в две 
части  Инж. Неделчо Ганчовски КСС септември София-град 

Същност и роля на геотехническите измервания и 
мониторинга за подобряване на качеството на земните 
работи 

Семинар/ 
уебинар Лектор: Д-р Инж. Ч. Колев тстс април София-град 

Основни моменти в подготвяните нови стандарти за 
геотехнически конструкции 

Семинар/ 
уебинар Лектор: Д-р Инж. Ч. Колев тстс април София-град 

Оптимално проектиране и изпълнение на армирани 
насипи – теория и практика 

Семинар/ 
уебинар Лектор: Д-р Инж. Ч. Колев тстс май  София-град 
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Устойчивост и разрушение на скалния масив при 
прокопаване на тунели и откоси – специфични детайли. 

Семинар/ 
уебинар Лектор: Д-р Инж. Ч. Колев тстс май София-град 

Подходи за усъвършенстване на проектирането и 
изпълнението при укрепване на дълбоки изкопи 

Семинар/ 
уебинар Лектор: Д-р Инж. Ч. Колев тстс юни София-град 

Усъвършенстване на скалните откоси по пътищата - 
съвременна теория и практика 

Семинар/ 
уебинар Лектор: Д-р Инж. Ч. Колев тстс септември София-град 

Иновативни материали в транспортното строителство 
Семинар/ 
уебинар 

Лектор: Д-р Инж. Богомил 
Петров тстс октомври София-град 

Организация и безопасност на движението – новости в 
нормативната уредба 

Семинар/ 
уебинар Лектор: тстс октомври София-град 

Представяне на софтуерен продукт, енергиен 
мениджмънт Представяне АББ България ЕАСТ 

Април- май 
2022 София-град 

Енергийна стратегия на страната Семинар Проф.д-р инж.Хр.Василев ЕАСТ 
Май-юни 
2022 София-град 

Представяне нови продукти и програми "Шнайдер-
Електрик" Представяне  Шнайдер-Електрик ЕАСТ 2022 София-град 

Паспортизация на сградите Семинар    ЕАСТ 2022 София-град 

Тунелно и Улично осветление Семинар Доц.д-р Красимир Велинов ЕАСТ 2022 София-град 

Семинари по предложения на членове ЕАСТ София град 
- онлайн или в залата на КИИП София-град     ЕАСТ 2022 София-град 

Семинари съвместно с Bau Academy в областта на 
иновативни технологии в строителството Семинар   ВС 2022 София-град 
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Представяне нови продукти на фирма "АСО" Семинар АСО ВС 2022 София-град 

Семинар по предложение на членовете на ПС "ВС" 
София град Семинар   ВС 2022 София-град 

 „КСЕЛА“ България ЕООД – Новости и специални 
изделия от ИТОНГ презентация инж. Васил Манолов КСС  2022 г. София-обл 

Светловодни системи за въвеждане на естествена 
светлина в помещенията и инсталирането им на различни 
видове покриви  семинар инж. Васил Станков ЕАСТ  2022 г. София-обл 

Съвременни решения в транспортното строителство семинар инж. гл. ас. Нина Постолова ТСТС  2022 г. София-обл 

Научно-приложна конференция по водно строителство 
„Експлоатация и поддържане на малките язовири“ 

научна 
конференция проф. Д-р инж. Димитър Тошев ВС  2022 г. София-обл 

Проблеми на подземните строежи във водонаситена 
среда  семинар проф.инж. Николай Жечев  МДГЕ  2022 г. София-обл 

Моделиране и оразмеряване на бетонни ядра 
обучителен 
семинар инж. Неделчо Ганчовски  КСС  2022 г. София-обл 

Водородните паркове и зелената енергия семинар проф.Цвети Цветков всички 2022 г. София-обл 

Действащи нормативни актове в строителството семинар лектор от МРРБ всички 2022 г. София-обл 

Презентация на чертожните модули към софтуер за 
проектиране на конструкции TOWER Присъствена  инж. В. Първанов КСС   Търговище  

Новости в CALCPAD Уебинари инж. Ганчовски КСС 

при 
организиране 
от лектора Търговище  

Презентации на ХИЛТИ  Уебинари инж. Джевизов КСС 
при 
организиране Търговище  
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от лектора 

Курс за "Укрепване на изкопи в градски условия"   гл.ас.инж.Владимир Костов КСС   Търговище  

Основни проблеми при проектирането на изкопи и 
насипи с цел подобряване на тяхното качество   доц. Чавдар Колев КСС   Търговище  

Курс - технически английски език     КСС   Търговище  

Практически курс по Програма Tower 7 proffesional   
инж. Веселин Първанов; инж. 
Петър Димитров КСС   Търговище  

Курс за обучение на тема : “Еврокод 7” – “Геотехническо 
проектиране”   

проф. д-р инж. Трифон 
Германов проф. д-р инж. Георги 
Илов КСС   Търговище  

Курс „Възстановяване и усилване на сгради – проблеми, 
конструктивни решения, практически препоръки”   проф.д-р инж.Марина Трайкова КСС   Търговище  

Курс „Дървените конструкции по Еврокод 5 и НПДК 90”   проф.д-р инж.Христо Бояджиев КСС   Търговище  

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични 
въздействия  ЕС8   проф. д-р инж. Борислав Белев  КСС   Търговище  

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ 
СПОРЕД ЕВРОКОД 3   д-р инж. Иван Гешанов КСС   Търговище  

Изчисления на анкери уебинар "Хилти България" ЕООД КСС, ТСТС 07.2022г. Хасково 

Подпорни стени по Еврокод 7 лекция УАСГ КСС, ТСТС 10.2022г. Хасково 
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Участие в семинари и курсове, организирани от други 
колегии, или от НПС. семинар   ВС 2022 Ямбол 

Срещи на проектантите от секция „ВС“ с фирми,които 
презентират новите съвременни технологии и материали, 
свързани с водното строителство. среща   ВС 2022 Ямбол 

Да се организира презентация на АКО-груп за нови 
решения за отвеждането на дъждовни води. презентация   ВС 2022 Ямбол 

Да се организира презентация на фирма „ПайпЛайф“. презентация   ВС 2022 Ямбол 

Да се организират курсове по различни Еврокодове курс   КСС 2022 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 2022 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 2022 Ямбол 

Семинар на тема, която е актуална за проектантите по 
част „Електрическа”  и „Автоматика”. семинар   ЕАСТ 2022 Ямбол 

Членовете на секцията да участват в национални 
конференции и семинари, организирани от НПС 
„ЕАСТ“. 

семинари, 
курсове   ЕАСТ 2022 Ямбол 

Да се организират обучения по следните теми: обучение   ЕАСТ 2022 Ямбол 
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Пожарна безопасност в жилищни сгради и стопански 
сгради обучение   ЕАСТ 2022 Ямбол 

Новости във ВЕИ - фотоволтаични,соларни  системи и 
др. обучение   ЕАСТ 2022 Ямбол 

Новости в проектирането и изграждането на оптичните 
мрежи обучение   ЕАСТ 2022 Ямбол 

Нови тенденции в LED осветители  обучение   ЕАСТ 2022 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 2022 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 2022 Ямбол 

Участие в предвидените общи мероприятия, предложени 
от другите професионални секции на РК- Ямбол. 
Подкрепа на съвместни дейности, за консолидиране на 
инвестиционният процес в строителството без 
инженеринг.  

срещи, 
семинари, 
курсове   ГПГ и РПС 2022 Ямбол 

Сътрудничество със сродни камари и професионални 
организации на регионално равнище 

срещи, 
семинари, 
курсове   

ГПГ и 
сродни 
камари в 
региона 2022 Ямбол 

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

семинари, 
курсове   ОВКХТТГ 2022 Ямбол 
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Да се организират презентации на водещи фирми в 
отоплителната и климатичната техника в България 

срещи, 
семинари, 
курсове   ОВКХТТГ 2022 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 2022 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, организирани от други 
колегии, или на нац. ниво. семинар   Технологии 2022 Ямбол 

Участие в семинари и курсове, организирани от други 
колегии, или на нац. ниво. семинар   МДГЕ 2022 Ямбол 

 

 


