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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
 

за работата на Управителния съвет на КИИП 

през 2011 г.и през отчетния четиригодишен период 
 

от инж. Стефан Кинарев – Председател на УС 
за разглеждане на заседание на УС на КИИП на 29.03.2012 г. 

 
 

Уважаеми гости, 
Уважаеми делегати на Общото събрание на КИИП, 
Уважаеми колеги, 
 
 
За мен е чест и удоволствие да приветствам днес всички присъстващи на второто 
редовно отчетно-изборно събрание на КИИП и да благодаря за Вашето участие. 
 
Днес ще отчетем дейността си през изминалата година и изминалия втори мандат от 
учредяването на КИИП, ще коментираме целите, които сме си поставили и 
постигнатото, водени от желанието да подобрим нашата работа, да заздравим 
структурите си и взаимодействието между тях и да направим всичко необходимо за 
повишаване авторитета на Камарата в обществото. 
 
Предлагам на Вашето внимание обобщен преглед на извършеното през отчетния 
период. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 
 

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА КИИП 
 
През 2011 г. бе проведено едно редовно Общо събрание на КИИП – на 27.03.2011 г. 
Основната цел  бе отчета за дейността на КИИП и органите за управление на Камарата, 
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бюджета на КИИП, приемането на задължителните решения, свързани с финансовите 
въпроси и гласуването размера на членския внос за 2012 г. Поради изтичане на 
тригодишния мандат, бе проведен и избор на членовете на Комисията по 
дисциплинарно ръководство, която от месец април 2011 г. работи в състав от 7 души, 
както следва: 
 
инж. Серафим Янкулов Александров – Председател, РК Пловдив, секция ВС 
инж. Петранка Костадинова Христова – член, РК София-град, секция ЕАСТ 
инж. Валентин Христов Петров – член, РК Велико Търново, секция ОВКХТТГ 
инж. Владимир Иванов Костов - член, РК София-град, секция КСС 
инж. Божидар Щерев Иванов - член, РК София-град, секция ТЕХ 
инж. Виктория Любенова Бързакова - член, РК София-град, секция ТСТС 
инж. Валентин Славчев Динев - член, РК София-град, секция ГПГ 
 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

През 2011 г. бяха проведени 11 заседания на УС,  в съответствие с предварително 
оповестения в началото на годината график. Присъствието на членовете на УС или 
техни представители в заседанията е представено в табличен вид и е както следва: 

 
Членове на Управителния съвет 

Присъствие –  
брой заседания от 
общо проведени 11

Председателят на УС на КИИП, Заместник-председателят на УС 
Председателите на: РК Варна, РК Велико Търново, РК Добрич, 
РК Кърджали, РК Перник, РК Плевен, РК Смолян и РК София-
град, РК Хасково, Председателят на НПС „ОВКХТТГ”, 
Председателят на КС - с право на съвещателен глас 

 
11 

Главният секретар на КИИП, Председателят на НПС „ЕАСТ”,  
Председателите на: РК Видин, РК Враца, РК Пловдив, РК 
Разград, РК Русе, РК Сливен, РК Ст.Загора, РК Шумен 

 

10 

Председателите на: РК Бургас, РК Габрово, РК Пазарджик, РК 
Ямбол, Председателят на НПС “ВС”, Представителят на НПС 
“ГПГ” 

 
9 

Председателят на КДП, Председателите на: РК Ловеч и РК 
Силистра,  

 
8 

Председателят на РК Монтана 7 

Представителят на НПС „МДГ”, Представителят на НПС 
„ТСТС”, Представителят на НПС „ТЕХ”, Председателят на РК 
Благоевград 

6 

Председателят на РК Търговище   4 

Председателят на РК София-област 3 

Председателят на НПС “КСС” 1 

Председателят на РК Кюстендил 0 
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В таблицата прави впечатление броят на присъствията в последните четири реда – те са 
по-малко от половината от общия брой на заседанията на УС, а Председателят на РК 
Кюстендил не е присъствал на нито едно от заседанията през цялата година. 
Необходимо е КС, КДП и самият УС да преценят не попадат ли лицата, които са 
посочени в тези редове, под ударите на чл. 21, ал. 5 от Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Участието само в две, три 
или четири заседания на УС е недостатъчно за поддържане на контакта между УС и 
съответната РК или комисия. 

Независимо от усилията на секретариата на Централния офис (ЦО) и през изминалата 
година да изпраща своевременно материалите от дневния ред на УС, продължи 
тенденцията някои членове на УС да идват неподготвени на заседанията, което 
затрудняваше работата. 

Основни слабости и проблеми на взаимодействието между Регионалните колегии и ЦО: 

 Значително забавяне във времето или непредоставяне на материали, свързани с 
изпълнение решения на УС по отношение дейността  на КИИП, което от своя страна 
водеше до неспазване на сроковете, забавяне на дейността и силно затрудняваше 
работата на ЦО. 

 Не е изпълнено от всички регионални колегии решението на УС на КИИП  от  
26.11.2010 г. за представяне в архива на КИИП на протоколите от заседания на РК. 

 

КОМИСИИ 
 

1. Комисия по нормативните актове на КИИП 

Комисията е създадена съгласно Решение 3 от заседанието на УС на КИИП от 
30.10.2009 г. със Заповед № К-ЦУ-124/11.11.2009 г. на Председателя на УС на КИИП и 
е в състав: 

Председател:  инж. Стефан Кинарев  - Председател на УС на КИИП 
Членове:  инж. Георги Симеонов - Зам.- председател на УС на КИИП 
   инж. Димитър Начев - Председател на РК София-град 
   инж. Марин Йорданов - Председател на КС на КИИП 
   инж. Любомир Грънчаров - Председател на НПС „ЕАСТ” 
   инж. Нина Киркова  - Председател на РК Плевен 
   инж. Тончо Тончев  - Председател на РК Хасково 
   инж. Свилен Димитров - Председател на РК Пловдив 
   инж. Цвятко Тужаров - Председател на РК Перник 

инж. Николай Николов - Председател на РК Велико Търново 

След Общото събрания на КИИП през 2011 г., комисията е провела три заседания  на 
28.04.2011 г., 19.10.2011 г. и на 09.11.2011 г. По време на заседанията бяха разгледани и 
обсъдени детайлно текстовете от:  
-  Проекто-закон за камарата на консултантите;  
-  Предложения за изменение и допълнения на ЗИД на ЗУТ; 
 
-  Предложения за изменение и допълнения на ЗИД на ЗУЧК; 
-  Предложения за изменение и допълнения на ЗИД на ЗКИР 
- Предложение на КИИП към МРРБ за въвеждане на томове при разработването на 
инвестиционните проекти, които са различни от частите на проекта; 
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- Предложение на РК Плевен за изработване на процедура по възстановяване на 
членство и ПП в КИИП. 
Предложенията за изменение и допълнения на разглежданите в Комисията нормативни 
документи са обобщени и оформени в общо становище на КИИП и изпратени до 
съответните институции. 
 

2. Бюджетна Комисия на КИИП 

Бюджетната комисия е създадена със Заповед № К-082/14.12.2007 г. на Председателя 
на УС на КИИП и е в състав: 
Председател:  инж. Стефан Кинарев  - Председател на УС на КИИП 
Членове:  инж. Любомир Грънчаров - Председател на НПС „ЕАСТ” 
   инж. Елка Милева  - Пловдив 
   инж. Станислав Койчев - Бургас 
   инж. Румен Иванов  - Председател на РК Варна 

инж. Димитър Начев - Председател на РК София-град 
   инж. Никола Чушков - София, НПС „МДГ” 

През отчетния период бюджетната комисия не е провеждала заседания. Към настоящия 
момент КИИП няма приета от УС ясна дългосрочна бюджетна политика, в която да са 
посочени приоритетите на КИИП, решаването на проблемите с недостига на средства в 
част от РК и други подобни. 

След приетото от общото събрание правило, че бюджетите на регионалните колегии, не 
могат да бъдат променяни след след приемането им от общите събрания на РК, тази 
комисия практически се изпразни от съдържание. 

3. Постоянна комисия за разпореждане с недвижими имоти 

Комисията е създадена със Заповед № К-ЦУ-052/27.05.2009 г. и е в състав: 

Председател:        инж. Георги Симеонов     – Зам. Председател на УС на КИИП 
Членове:       инж. Димитър Начев    – Председател на РК София-град 
   инж. Ангел Марков     – секция „ВС” 
   инж. Румен Иванов     – Председател на РК Варна 

През отчетния период комисията е провела  две заседания: 

1. Разглеждане на предложенията на РК Варна и РК Пазарджик за закупуване на 
офис за нуждите на членовете им. Комисията установи, че в приложените 
документи  са спазени изискванията и правилата за придобиване на недвижимо 
имущество, утвърдени от УС на КИИП 

На заседание на   УС на 29.04.2011 г. след като Комисията   докладва , бе взето решение 
да се предприемат необходимите действия за закупуване на имотите. 

2. Предварително разглеждане на предложението за закупуване на общ офис за 
централата на КИИП и РК София-град. Бе решено да продължат преговорите по 
условията за закупуване на предложения имот, като едновременно с това се 
потърсят и други варианти за офис. 

На заседание на УС на 24.01.2012 г. това решение на Комисията бе потвърдено. 
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4. Комисия по международната дейност 

Комисията е създадена на основание Решение на Управителния съвет на КИИП от 
28.05.2010 г. и във връзка с чл. 5.1., ал. 1, т. 5 от Устава на КИИП със Заповед № 
КИИП-077 от 07.06.2010 г. и е в състав: 

 

 
 
Председател: 

 
инж. Весела Господинова 

 
- Изпълнителен директор на КИИП 

Членове: инж. Димитър Начев - Председател на РК София-град 

 инж. Румен Иванов - Председател на РК Варна 

 инж. Нина Киркова- Хаджо - Председател на РК Плевен 

 инж. Цветко Тужаров - Председател на РК Перник 

 инж. Христина Вълева - РК София-град 

 инж. Зоя Димитрова - РК Бургас 

През 2011 г. Комисията не е заседавала. 

5. Комисия по регистрите към КИИП (КР) 

Комисията е създадена със Заповед № К-080/14.12.2007 г., като съставът й е 
актуализиран със Заповед № К-ЦУ-095/24.09.2009 г. на Председателя на УС на КИИП и 
е в състав: 
Председател:        инж. Марин Младенов     – Главен секретар на УС на КИИП 
Зам.-председател: инж. Любомир Грънчаров    – Председател НПС „ЕАСТ” 
Секретар:              инж. Светлана Велинова     – експерт в КИИП 
Членове:       инж. Кирил Ганев     – секция „ЕАСТ” 
   инж. Ивайло Банов     – секция „ОВКХТГ” 
   инж. Михаил Толев     – секция „ОВКХТГ” 
   инж. Анелия Райчева    – секция „ТЕХНОЛОГИИ” 
   инж. Илка Симиджиева    – секция „ТЕХНОЛОГИИ” 
   инж. Георги Колчаков    – секция „КСС” 
   инж. Цвятко Тужаров    – секция „КСС” 
   инж. Николай Главинчев    – секция „ГПГ” 

инж. Асен Миланов     – секция „ГПГ” 
инж. Ангел Марков     – секция „ВС” 
инж. Балчо Балчев     – секция „ВС” 
инж. Илиан Иванов     – секция „ТСТС” 
инж. Тодор Ангелов     – секция „ТСТС” 
инж. Валентин Семерджиев – секция „МДГЕ” 
инж. Нейко Нейков     – секция „МДГЕ” 

Комисията заседава един път в месеца, две седмици преди заседанието на УС на 
КИИП. Работата на комисията се основава на действащите нормативни документи: 
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Устав 
на КИИП и Наредба № 2 за проектантската правоспособност (ПП) на инженерите – 
раздел I. 
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През 2011 година КР е провела 10 заседания с обща продължителност 30 часа. 
Обобщена справка за присъствието в заседанията на членовете на комисията е показана 
в таблицата по-долу: 

Име, фамилия  
ОБЩО 

Брой заседания

инж. Марин Младенов 10 

инж. Любомир Грънчаров 9 

инж. Ивайло Банов 10 

инж. Цветко Тужаров 7 

инж. Илка Симиджиева 10 

инж. Николай Главинчев 10 

инж. Валентин Семерджиев 9 

инж. Георги Колчаков 8 

инж.Ангел Марков 9 

инж. Тодор Ангелов 2 

инж. Илиян Иванов 8 

инж. Балчо Балчев 1 

 

В състава на Комисията са включени по двама представители на всяка професионална 
секция (ПС). Разгледани са общо 1475 броя заявления на български граждани за 
вписване в регистрите на КИИП за проектантска правоспособност. В този брой влизат 
723 броя за вписване в регистъра за Пълна проектантска правоспособност (ППП), 720 
броя за вписване в регистъра за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП) и 32 
броя заявления за вписване в регистъра на Проектантските бюра. За резултатите от 
всяко заседание на КР е изготвян протокол. Протоколите са внасяни като 
предложенията до УС на КИИП и с решения на последния в регистрите на КИИП са 
вписани: 

1. инженер -проектанти в инвестиционното проектиране с ППП -  539 души 
2. инженер -проектанти в инвестиционното проектиране с ОПП -  656 души, в това 
число 157 души, които не членуват в КИИП 
3. проектантски бюра – 31 броя 

Поради несъответствие на приложените към заявлението документи на изискванията на 
чл. 12, ал. 2 от ЗКАИИП и на изискванията, предвидени в Устава на КИИП и Наредба 
№ 2 за проектантската правоспособност, на 230 души  и на 1 проектантско бюро 
мотивирано бе отказано вписване  в регистрите.  

До края на 2011 година в регистрите на КИИП няма вписани не български граждани. 

От началото на 2011 г. в съответствие с решение  на УС по т. 9 от Дневния ред на 
заседанието, проведено на 01.10.2010 г., започна процес по подмяна на 
удостоверенията за проектантска правоспособност и технически контрол по част 
конструктивна на членовете на КИИП и на проектантите с ограничена 
правоспособност без членство. Приложената процедура по подмяната е в 
съответствие с дискусията и постигнатото съгласие по т. 6 от Дневния ред на 
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заседанието на УС, проведено на 29.10.2010 г. в гр. Кърджали и е публикувана на 
интернет страницата на КИИП. 

Подмяната на удостоверенията за правоспособност протече в три етапа: 

Етап 1: Обучение на техническите секретари на регионалните колегии за боравене 
със системата за електронна регистрация, което се проведе в периода 8 - 12 ноември 
2010 г. по предварително съставен график. В обучението взеха участие представители 
на всички РК и ЦО, с изключение на РК София-град и РК Търговище. Причина за 
неучатие на представители от РК София-град е поредното нежелание на председателя 
на РК да изпълнява решенията на УС. 

Етап 2:   Въвеждане и проверка на пълните данни, необходими за издаването на 
новите удостоверения от техническите сътрудници на всяка регионална колегия (за 
верността на което те носят отговорност) и отмятане на колегите, чиито удостоверения 
са готови за разпечатване като „проверени” и „активни”.  Този процес се извърши в 
периода 15 ноември – 27 декември 2010 г. Данните за проектантите с ОПП без 
членство и данните за РК Търговище бяха въведени в системата, проверени и 
активирани от служителите на ЦО на КИИП. 

Етап 3:   Разпечатване на новите удостоверения в Централния офис на КИИП. 
Основният пакет удостоверения (общо 6159 броя, от които 5754 броя изпратени по 
пощата, 134 броя задържани в ЦО и 271 бракувани) бяха разпечатани в периода 27-
29 декември 2010 г. и 3-6 януари 2011 г. – всеки ден от 8:30 до 19:30 часа, без обедна 
почивка. Всички разпечатани удостоверения бяха прегледани и подписани 
собственоръчно от Председателя на Комисията по регистрите инж. Марин Младенов на 
5 и 7 януари 2011г. и съответно изпратени по пощата с придружителни писма и с опис 
на издадените удостоверения на 6, 7 и 10 януари 2011 г., след полагане на подписа на 
инж. Кинарев и печата на КИИП. В периода  10-19 януари 2011 г., в ЦО - в 
сътрудничество с техническите сътрудници на регионалните колегии, бяха отпечатани 
допълнително 435 броя липсващи удостоверения, които също бяха изпратени 
своевременно по съответните колегии след преглед и подпис от инж. Младенов. В 
периода  24-27 януари 2011 г., в ЦО - в сътрудничество с техническите сътрудници на 
регионалните колегии, бяха отпечатани допълнително още 133 броя липсващи 
удостоверения, които също бяха прегледани и подписани от инж. Младенов. Целта 
беше тези удостоверения да бъдат предоставени на Председателите на РК на ръка по 
време на заседанието на УС, насрочено за 28.01.2011 г. Общият брой на разпечатаните 
и изпратени по регионалните колегии удостоверения до средата на месец февруари 
2011 г. е 6456, разпределени както следва: ТК + ППП - 476 броя удостоверения, ППП – 
4455 броя удостоверения и ОПП – 1526 броя удостоверения. Не бе разпечатано нито 
едно удостоверение на проектанти от РК София-град поради неизпълненение от 
председателя на тази РК на решението на УС за подмяна на удостоверенията. 

Удостоверенията за правоспособност на проектантите от РК Шумен, общо 116 на брой 
бяха разпечатани и предадени на регионалната колегия в периода 28 януари – 9 
февруари 2011 г., поради по-късното попълване на данните в системата за електронна 
регистрация от техническия сътрудник на колегията. 

Единствената регионална колегия, за която не бяха разпечатани нови удостоверения 
за 2011 г. е РК София-град поради неизпълненение от председателя на тази РК на 
решението на УС. 
От началото на 2011 г. след заседанието на УС регулярно се разпечатваха и предаваха 
на съответната РК удостоверенията на колегите, утвърдени от УС, включително и за РК 
София-град. 
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Основни проблеми, които имаше КР при изпълнение на своите задължения през 
2011 година: 

1. През 2011 г. Националните професионални секции (НПС) подготвиха 
необходимите материали за приемане от УС на „Професионалните квалификационни 
характеристики (ПКХ)”, които включват изискванията към различните специалности 
при вписването на инженерите в регистрите на КИИП за ПП. УС и до този момент не 
успя да намери време на свое заседание да разгледа тези ПКХ и да ги приеме. Това е 
основната причина за нееднаквата оценка на качествата на инженерите при вписването 
им в регистрите за ПП. 

2. Във връзка с постъпили заявления за вписване в регистрите за ПП на граждани на 
страни членки на Европейския съюз, Комисията по нормативните документи на КИИП 
не успя да изготви и да предложи за приемане от УС Методика за двата етапа на 
вписване в регистрите: признаване на Професионалната квалификация (ПК) и 
вписването в регистрите на лицата с ПП, при спазване на изискванията на Закона за 
признаване на професионалните квалификации, Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
съюз и ЗКАИИП. Независимо от липсата на документ, приет от УС на КИИП, 
председателят на КР и Изпълнителният директор преглеждаха подадените заявления и 
придружаващите ги документи и даваха указания на кандидатите за допълването им и 
необходимите допълнителни действия, свързани със заявленията им.  

Важен момент за признаването на професионалната квалификация на чуждите 
граждани е съответствието на тяхното образование с изискванията в Република 
България. При наличие на несъответствие, на лицето заявило желание за признаване на 
професионална квалификация, съгласно нормативите КИИП трябва да предложи 
явяване на изпит или приравнителен стаж. Комисията по нормативните документи на 
КИИП не е разработила необходимите документи, които да осигурят условия за 
изпълнение на тези изисквания.  

3. Продължава масово РК да не спазват изискването на чл. 6, ал. 1 и ал. 2- за срока 
на представяне на документите в КР. Това затруднява силно работата на комисията, а 
така също и работата на служителите от ЦО и на УС - налага се да се правят промени в 
дневния ред на неговите заседания поради липса на готовност за разглеждане 
предложенията от страна на КР за вписване в регистрите за ПП. При късно внесени в 
комисията документи, нейните членове нямат достатъчно време за разглеждането им, 
което в някои случаи води до грешки. Непосочването на становище на РК относно ПП, 
неподписаните становища от председателите на регионалните професионални секции 
(РПС) и на РК, създават много често поводи за различни тълкувания от членовете на 
КР и за вземане на неточни решения.  

4. Особено важен проблем за нормалната работа на КР е спазването на изискванията 
на нормативните документи, имащи отношение към ПП. В момента продължава 
обстановката, в която някои РК настояват по един или друг начин да се заобикалят 
изискванията на нормативните документи и в регистъра на проектантите с ПП да бъдат 
вписани лица, които не отговарят на всички изисквания на нормативите.  

5. Въпреки решението на УС, продължава съхраняването на досиетата на членове на 
РК София-град, които са вписани в регистрите от създаването на КИИП до 1910 
година, в офиса на тази колегия. Липсата на тези досиетата в ЦО създава редица 
затруднения в работата на КР и на ЦО като цяло. Не могат да се ползват данните за 
членовете на КИИП, които са напуснали РК София-град и членуват в други РК, не 
може да се дадат отговори на въпроси поставени от МВР, съда и прокуратурата за 
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данни, които се намират в досиетата, не може окончателно да се завърши и работата по 
единния електронен регистър на КИИП. 

Основните задачи, по които препоръчваме на новата КР да работи през 2012 г.  са: 

1. Да разработи краткосрочна (за 2012 година) и дългосрочна (до 2016 година 
включително) програма за своята работа.  

2. Да изготви предложения до Комисията за нормативните документи за изготвяне и 
приемане на актуални вътрешни нормативни документи за: 

- регистрационната дейност в КИИП 

- регистрация на договорите за проектиране 

- правила за работата на КР 

- правила за признаване на ПК и вписване в регистрите на чужди граждани и на 
български граждани, които са завършили висше образование извън Република България 

3. Да подмени всички персонални печати за проектантска правоспособност и 
технически контрол за всички регионални колегии не по-късно от 30.11.2012 г.  

4. Най-после след близо 5 годишна „борба” да въведе в редовна експлоатация 
единния електронен регистър на КИИП в разделите за ПП, ТК, проектантски бюра, 
регистрация на проектирани строежи, регистрация на договори, информация за редовно 
отчетените членове за всяка година. 

5. Комисията по регистрите съвместно със счетоводната къща да извършва 
ежегодно между 20 и 31 декември проверка на банковите извлечения на РК и да 
докладва на заседанието на УС през месец януари следващата година броя на редовно 
отчетените членове и предостави за архива на ЦО списък на отпадналите от регистрите. 

6. Комисията по регистрите съвместно с обслужващата КИИП юридическа фирма в 
срок до 30.09.2012г. да изработи и внесе в УС за разглеждане и утвърждаване 
процедури за: 

- отписване от регистрите на КИИП 

- загуба на членство в КИИП 

- замразяване на членството в КИИП 

- промяна на наименованията на частта на проекта, която проектанта има право да 
разработва 

7. Комисията по регистрите да се обособи като самостоятелно звено в структурата 
на КИИП, със свой щат и административен персонал, със свой бюджет и свой статут, 
който и дава възможност независимо от другите органи на КИИП да прилага 
действащата в Република България и Европейския съюз нормативна база по отношение 
признаването на професионалната квалификация и вписването в регистрите за 
проектантска правоспособност. 

8. Членовете на комисията по регистрите и нейния председател да получават 
възнаграждение за своята работа, което да съответствува на обема и отговорността на 
свършената работа. 

9. Комисията по регистрите да организира поне веднъж годишно семинарни 
занятия с представители на РК за уеднаквяване на подхода при разглеждане на 
заявленията за вписване в регистрите и запознаване с актуалната действуваща 
нормативна база, която е свързана с регистрационната дейност. 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2011 г. 

ОС НА КИИП – 01.04.2012 г.	 Page 10 
 

10. Председателят и членовете на Комисията по регистрите да не бъдат 
назначавани със заповед на Председателя на КИИП, а да се предлагат от НПС и да се 
утвърждават от УС на КИИП. 

11. Оценка за работата на Комисията по регистрите за дадена година да се приема 
на заседание на УС през месец януари на следващата година. Оценката да се съобщава 
на Общото събрание на КИИП. 

              
                      Таблица за отпечатаните Удостоверения за ПП от КИИП до 25.01.2012г. 
 

 

        

№ 

Регионална  
колегия 

Брой 
членове 
платили 
до 20.12. 

2012г. 

Брой отпеча-тани 
удостоверения 

за ПП до 
25.01.2012 

Брой 
отпеча-
тани 

удосто-
верения 
по два 
пъти 

Брой 
отпечатани 
удосто-
верения 
повече от 
два пъти 

Брой 
допълни-
телно 
отпеча-
тани 

удосто-
верения  

Брой 
бракува-

ни 
отпеча-
тани 

удосто-
верения 

1 Благоевград 276 301 0 0 1 - 0,3% 0 
2 Бургас 699 823 0 0 0 0 
3 Варна 811 960 1 - 0,1% 0 0 24 - 2,5%

4 
Велико 
Търново 260 291 

13 - 
14,5% 0 55 - 1,7% 0 

5 Видин 75 82 0 0 0 0 
6 Враца 86 97 1 - 0,1% 0   0 
7 Габрово 121 172 0 0 0 7 - 4,1% 
8 Добрич 106 151 2 - 1,3% 0 1 - 0,7% 0 
9 Кюстендил 85 105 11 - 1% 0 0 4 - 3,8% 
10 Кърджали 122 128 0 0 0 1 - 0,8% 
11 Ловеч 107 113 0 0 0 0 
12 Монтана 99 103 1 - 0,1% 0 0 0 
13 Пазарджик 234 241 0 0 0 0 
14 Перник 129 136 1 - 0,7% 0 0 0 
15 Плевен 213 245 1 - 0,4% 0 1 - 0,4% 1 - 0,4% 
16 Пловдив 908 986 2 - 0,2% 0 2 - 0,2% 5 - 0,5% 
17 Разград 79 90 0 0 0 1 - 1,1% 
18 Русе 226 253 0 0 1 - 0,4% 3 - 1,2% 
19 Силистра 89 95 0 0 1 - 1% 0 
20 Сливен 155 173 1 - 0,6% 0 1 - 0,6% 2 - 1,15%
21 Смолян 153 162 0 0 0 0 

22 
Стара 
Загора 417 443 4 - 0,9% 0 0 3 - 0,7% 

23 София град 5 050 5 700 
327 - 
5,7% 56 - 1% 340 - 6% 

423 - 
7,4% 

24 
София 
област 158 230 0 0 2 - 0,9% 1 - 0,4% 

25 Търговище 50 55 0 0 0 0 
26 Хасково 241 281 2 - 0,7% 0 3 - 1% 0 
27 Шумен 104 124 2 - 1,6% 0 0 0 
28 Ямбол 145 160 5 - 3,1% 0 2 - 1,25% 0 

    11198 12700 
374 - 
2,9% 56 - 0,44% 409 - 3,2% 

469 - 
3,7% 

29 

Без 
членство-
ЦО   357     1   

30 
Общо за 
КИИП 11198 13057 374 56 410 469 

Общ брой на отпечатаните Удостоверения за ПП повече от един път и на бракуваните такива - 1309 - 10% 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2011 г. 

ОС НА КИИП – 01.04.2012 г.	 Page 11 
 

  
 

 
Справка за проектантите към КИИП по правоспособности, по години 

 

КИИП 

Година ОБЩ БРОЙ ППП ОПП 

2004 г. 7913 5498 966 

2005 г. 8982 7337 1242 

2006 г. 9061 7560 1198 

2007 г. 10617 8876 1513 

2008 г. 10972 9093 1651 

2009 г. 12471 9887 2369 

2010 г. 11759 9415 2344 

2011 г. 12135 9759 2376 
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Справка за проектантите към КИИП с ППП по професионални секции, по 
години 

Година КСС ТСТС ВС ГПГ МДГE ЕАСТ ОВКХТ ТЕХ 

2005 г. 2283 385 983 731 255 1328 746 626 

2006 г. 2343 398 976 757 254 1400 770 662 

2007 г. 2662 500 1147 933 297 1659 844 834 

2008 г. 2716 512 1199 962 306 1699 836 863 

2009 г. 2928 563 1331 1070 320 1842 901 932 

2010 г. 2891 544 1300 814 315 1842 884 825 

2011 г. 2999 586 1354 868 317 1912 880 843 
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Справка за проектантите към КИИП с ОПП по професионални секции, по години

Година КСС ТСТС ВС ГПГ МДГE ЕАСТ ОВКХТ ТЕХ 

2005 г. 390 76 206 119 25 258 95 73 

2006 г. 347 66 181 129 27 273 92 83 

2007 г. 398 78 183 153 33 397 138 133 

2008 г. 416 80 169 168 30 487 152 149 

2009 г. 634 136 242 227 37 689 184 220 

2010 г. 677 155 277 158 35 663 192 187 

2011 г. 629 155 309 196 31 673 169 214 
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Справка за проектантите към КИИП по професионални секции за 2011 г. 

  КСС ТСТС ВС ГПГ МДГE ЕАСТ ОВКХТ ТЕХ Всичко

ППП 2999 586 1354 868 317 1912 880 843 9759 

ОПП 629 155 309 196 31 673 169 214 2376 

Всичко 3628 741 1663 1064 348 2585 1049 1057 12135 
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5. Централна комисия за оправомощаване на лицата, упражняващи 
Технически контрол по част „Конструктивна”  

на инвестиционните проекти (ЦКТК) 
 
Комисията е създадена със Заповед № К-081/14.12.2007 г. на Председателя на УС на 
КИИП в състав: 
 
Председател:       инж. Георги Симеонов   – зам. Председател на УС на КИИП 
Секретар:             инж. Маринела Цветкова  – експерт в КИИП 
Членове:       инж. Георги Мишев   – секция КСС 

 инж. Тодор Ангелов   – секция ТСТС 
 инж. Емил Крумов   – секция КСС 
 инж. Емил Бойчев   – секция КСС 
 инж. Стойно Венков   – секция ВС 
 инж. Паскал Паскалев   – секция КСС  

 
През 2011 година са проведени 6 заседания на ЦКТК. Разгледани са общо 35 заявления 
на кандидати за ТК. От тях 23 са предложени и утвърдени от УС, 8 от кандидатите, 
което представлява 22,85 % са върнати по различни причини.  
 
Обобщена справка за присъствието в броя на заседанията на членовете на комисията е 
показана в таблицата по-долу: 
 
 
 

Име, фамилия 
ОБЩО 

Брой 
заседания

инж. Георги Симеонов 6 

инж. Тодор Ангелов 5 

инж. Емил Крумов 5 

инж. Паскал Паскалев 0 

инж. Георги Мишев 2 

инж. Стойно Венков 5 

инж. Емил Бойчев 1 

 
 
Основни забележки, поради които са върнати документи на кандидати са: 

 Недостатъчен проектантски трудов стаж, съгласно Наредба 2, чл. 11, т. 2 (общо 
най-малко 12 г. и 3 г. от последните 5 г.) 

 Непълни документи за доказване на проектантския стаж. 
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Справка за  
Новоприети технически контроли по години и по специалности 
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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 
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Справка за  
Действащи ТК към 31.12.2011 година по специалности 
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Справка за броя на техническите контроли към 31.12.2011 г. по РК 
 
 

РК Бл Бс Вн Вд В.Т. Вц Гб Дч Кж Кн Лч Мн Пд Пз Пк Пл Рз Рс С.обл. Сил Сл См С.З. Сф Тщ Хс Шн Яб 
Бр. 
ТК 22 48 54 7 18 13 16 8 5 11 8 6 81 12 7 18 5 29 7 8 12 11 34 427 5 18 9 12 
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6. 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 № К-002/11.01.2008 г. на Председателя на УС на 
КИИП в състав: 
Председател: инж. Георги Симеонов – зам.-председател на УС 
Секретар: инж. Маринела Цветкова – секция ЕАСТ 
Членове: инж. Георги Мишев – секция КСС  

инж. Тодор Ангелов – секция ТСТС 
инж. Емил Крумов – секция КСС 

             инж. Димитър Куманов – секция КСС 
  инж. Ангел Марков – секция ВС 
             инж. Стефан Модев – секция ВС  

инж. Руска Димитрова – секция ГПГ 
инж. Николай Главинчев – секция ГПГ 

  инж. Ивайло Банов – секция ОВКХТ 
  инж. Стамат Камиларов – секция ОВКХТ 
  инж. Любомир Грънчаров – секция ЕАСТ 
  инж. Светослав Дренски – секция ЕАСТ 
  инж. Хубен Хубенов – секция МДГ      
  инж. Валентин Семерджиев – секция МДГ 
  инж. Никола Чушков – секция МДГ 
  инж. Бориска Стоева – секция ТЕХ      
  инж. Анелия Райчева – секция ТЕХ  
  инж. Ася Георгиева – секция ТСТС 
  инж. Ганчо Бакалов – секция ГПГ 
 
През 2011 година е проведено 1 заседание, на което, бяха разгледани и приети 
предложения за изменения на Методиката в Приложение № 4 – Себестойност на 
проектантските услуги по част “Геодезия и приложна геодезия”, Приложение № 1 - 
Себестойност на проектантските услуги по част Конструктивна на сгради и 
съоръжения” и Приложение № 7 - Себестойност на проектантските услуги по част 
“Рекултивация”. 
Направените предложения за изменение и допълнение в съответните приложения на 
Методиката са подадени за публикуване в ДВ на 20.02.2012 г. 

РАБОТНИ ГРУПИ 

1. Работна група за определяне броя на редовно отчетените за 
2012г. членове на КИИП и броя на делегатите за  Общото 

отчетно-изборно събрание 

Работната група е създадена със Заповед № КИИП-221/21.12.2011 г. на Председателя 
на УС на КИИП в състав: 

Председател: инж. Марин Младенов – Главен секретар на КИИП 
Членове: инж. Марин Йорданов – Председател на КС на КИИП 
  инж. Владимир Василев – Председател на КС на РК София-град 
  инж. Антон Монев – член на КС на РК Варна 
  инж. Галина Евтимова – член на КС на РК Бургас 
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Работната група е провела две заседания. Резултатите от проверката, извършена на база 
счетоводни материали, предоставени от СК “Прециз”, са обобщени в таблицата по-
долу. 
 

№ РК 
Бр. 

членове 
2011 г. 

Бр. членове 
платили до 
20.12.2011 г.   
по данни на 

РК 

Бр. членове 
платили до 
20.12.2011 г.    
в резултат на 
проверката 

Брой 
делегати ОС 
на КИИП 

2012г. по РК 
квота 1/25 

1 Благоевград  281 284 276 12 

2 Бургас 721 699 699 28 

3 Варна 832 819 811 33 

4 Велико Търново 260 260 260 11 

5 Видин 69 75 75 3 

6 Враца 92 88 86 4 

7 Габрово 128 121 121 5 

8 Добрич 120 106 106 5 

9 Кюстендил 95 89 85 4 

10 Кърджали 121 122 122 5 

11 Ловеч 103 107 107 5 

12 Монтана 95 99 99 4 

13 Пазарджик 228 234 234 10 

14 Перник 123 119 129 6 

15 Плевен 214 213 213 9 

16 Пловдив 926 908 908 37 

17 Разград 84 79 79 4 

18 Русе 240 226 226 10 

19 Силистра 86 86 89 4 

20 Сливен 149 155 155 7 

21 Смолян 157 153 153 7 

22 Стара Загора 408 417 417 17 

23 София-град 5051 5006 5050 202 

24 София-област 150 158 158 7 

25 Търговище 51 50 50 2 

26 Хасково 260 241 241 10 

27 Шумен 114 104 104 5 

28 Ямбол 138 145 145 6 
 Общ брой: 11296   11198 462 
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Регионални колегии: Враца, Кюстендил, Кърджали, Силистра, Търговище и Хасково не 
са подали данни на Работната група за броя на членовете, платили до 20.12.2011 г. 
Информацията, попълнена в таблицата с болд е взета от отчетните доклади на 
председателите на тези РК. 

2. Работни групи за разработване система от основни правила за 
работа, под формата на “добра проектантска практика” и формулиране 

        професионалните квалификации на инженера проектант 
 

Към всяка една от осемте професионални секции (ПС) на КИИП, със заповед на 
Председателя на УС  и състав предложен от председателите на НПС бяха създадени 
експертни работни групи, които имаха за задача да разработят система от основни правила 
за работа, под формата на “добра проектантска практика”, на базата на Наредба № 4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обвързани с Методиката за 
определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от 
инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране и да 
формулират професионалните квалификации, с посочени минимални изисквания към 
хорариума на техническите специалности на регулираната професия инженер-проектант. 
Съставът на работните групи е както  следва: 

1. Секция ОВКХТТГ:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Ивайло Банов – Председател на НПС ОВКХТТГ       
ЧЛЕНОВЕ:   инж. Цветана Коларова – КИИП РК София-град 
   инж. Михаил Толев – КИИП РК София-град 
   инж. Богомил Хорозов – КИИП РК София-град 
   инж. Виолета Иванова  
   инж. Архангел Ковачев – КИИП РК София-град 
   инж. Георги Армянов – КИИП РК София-град 
   инж. Бойко Идакиев – КИИП РК София-град 

2. Секция ТЕХ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Божидар Щерев – КИИП РК София-град       
ЧЛЕНОВЕ:   инж. Цветана Коларова – КИИП РК София-град 
   инж. Бориска Стоева – КИИП РК Бургас 
   инж. Недка Дражева – КИИП РК Пловдив 
   инж. Илка Симиджиева – КИИП РК София-град 
   инж. Евдокия Стоянова – КИИП РК София-град 
   инж. Анелия Райчева – КИИП РК София-град 
   инж. Таня Серафимова – КИИП РК София-град 
   инж. Елена Терзиева – КИИП РК Бургас 
   инж. Иван Иванов – КИИП РК Силистра 
   инж. Славка Кратункова – КИИП РК Бургас  

3. Секция МДГЕ: 

проф. д-р инж. Кръстю Николов Дерменджиев – МГУ 
гл. ас. инж. Антонио Вутов Лаков – МГУ 
доц. д-р инж. Росица Цветкова Петрова – ЛТУ 
инж. Нейко Тотев Нейков – п-л РПС МДГЕ, РК Пловдив 
инж. Валентин Горчев Семерджиев – “Минпроект” ЕАД 
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                               инж. Никола Веселов Чушков – п-л РПС МДГЕ, РК София-гр. 

4. Секция ЕАСТ: 

инж. Марин Младенов – Гл. Секретар на КИИП 
инж. Любомир Грънчаров – Председател на НПС ЕАСТ 
инж. Румен Иванов – Председател на КИИП РК Варна 

 инж. Кирил Ганев – КИИП РК София-град 
 инж. Иван Каралеев – КИИП РК София-град 

5. Секция КСС – І 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Любомир Ташков – КИИП РК София-област  
ЧЛЕНОВЕ:   инж. Георги Колчаков – Председател на НПС КСС 
    инж. Наталия Въкова – КИИП РК София-град 
    инж. Иванка Пейковска – КИИП РК Стара Загора 
    инж. Пламен Попов – КИИП РК Пловдив 

Секция КСС  –  ІІ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Георги Кордов – Зам. Председател на НПС КСС  
ЧЛЕНОВЕ:   инж. Иванка Аврамова – КИИП РК Велико Търново 
    инж. Светлана Николчева – КИИП РК Варна 
    инж. Данислав Дочев – КИИП РК Разград 

   инж. Пламен Попов – КИИП РК Пловди 

6. Секция ГПГ: 

 инж. Руска Димитрова – П-л на НПС ГПГ в УС на КИИП 
       инж. Тодор Костадинов – КИИП РК София-град 
       инж. Иван Янков  
     инж. Асен Миланов – КИИП РК София-град 
     инж. Николай Главинчев – Председател на НПС ГПГ 

7. Секция ТСТС: 

 инж. Тодор Ангелов – П-л на НПС ТСТС в УС на КИИП 
      инж. Валентин Михайловски – КИИП РК София-град 
       инж. Петър Минчев – КИИП РК София-град 
8. Секция ВС: 

инж. Ангел Марков – Председател на НПС ВС  
      инж. Гергана Йорданова – КИИП РК София-град 
       инж. Стойно Венков – КИИП РК София-град 
   инж. Балчо Балчев – КИИП РК София-град   

Работните групи приключиха своята работа и предадоха готовите материали в ЦО 
на КИИП през м. декември 2011 г. 

Материалите ще бъдат разгледани и приети на ОС на НПС. 

Експертна работна група за разработване на единни критерии за 
обследване и изготвяне на технически паспорти на строежите 

Експертната работна група е създадена със Заповед № КИИП-147/01.09.2011 г. на 
Председателя на УС на КИИП. В състава й са включени експерти от КИИП и БААИК. 
За по-голяма оперативност работната група е разделена на 6 работни подгрупи, както е 
показано в таблица 1 
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Таблица 1 

Име Организация Позиция 

РАБОТНА ПОДГРУПА   І. ТС+КСС 
инж. Георги Кордов КИИП Съпредседател 
инж. Светлана Гюрджеклиева БААИК Съпредседател 
инж. Тодор Тодоров БААИК Съпредседател 
инж. Пенчо Драганов Пенчев КИИП Член 
инж. Маньо Манев КИИП Член 
инж. Любомир Ташков КИИП Член 
инж. Георги Колчаков КИИП Член 
инж. Пламен Попов КИИП Член 
инж. Атанас Ангелов БААИК Член 
инж. Даниела Пехливанова БААИК Член 
инж. Стефка Славова БААИК Член 

РАБОТНА ПОДГРУПА   ІІ. ЕАСТ 
инж. Любомир Грънчаров КИИП Съпредседател 
инж. Мирослав Йорданов БААИК Съпредседател 
инж. Марин Младенов КИИП Член 
инж. Румен Иванов КИИП Член 

РАБОТНА ПОДГРУПА   ІІІ. ГПГ 
инж. Руска Димитрова Динкова  КИИП Съпредседател 
инж. Тодор Костадинов  КИИП Член 
инж. Христо Милев Дечев  УАСГ Член 

РАБОТНА ПОДГРУПА   ІV. ОВКХТТГ 
инж. Иво Радков Радев  КИИП Съпредседател 
инж. Емил Тодоров  БААИК Съпредседател 
инж. Никола Цветков Гергинов  КИИП Член 
инж. Кирил Илиев Николаев  КИИП Член 

РАБОТНА ПОДГРУПА   V. ТЕХНОЛОГИИ 
инж. Илка Симиджиева  КИИП Съпредседател 
инж. Анелия Райчева  КИИП Член 
инж. Цветанка Коларова  КИИП Член 

РАБОТНА ПОДГРУПА   VІ. ВС 
инж. Николай Попов  КИИП Съпредседател 
инж. Надя Петкова  БААИК Съпредседател 
инж. Анелия Пеева-Марчева  БААИК Съпредседател 
инж. Стефан Кинарев  КИИП Член 
инж. Иван Наков  КИИП Член 
инж. Гинка Димова  КИИП Член 
 
В таблица 2 е посочен броят, проведени заседание от работните подгрупи. 
     

Таблица 2 
Работна подгрупа   Брой заседания
І. ТС+КСС 4 
ІІ. ЕАСТ 2 
ІІІ. ГПГ 3 
ІV. ОВКХТТГ 4 
V. ТЕХНОЛОГИИ 2 
VІ. ВС 1 

Всички подгрупи, с изключение на VІ. ВС, предадоха разработените материали, които 
бяха приети на УС на КИИП. Предстои обобщаването и оформянето им в единен 
документ на Камарата.  
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РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ 
 

Днес бих искал да отдадем почит на паметта на нашите колеги, които за съжаление 
вече на са между нас: 

инж. Станислав Николаев Чакъров – Председател на РК Шумен, НПС „КСС”;  

инж. Стефан Костадинов Карагяуров – Председател на РПС “ЕАСТ”, РК Смолян 

инж. Николай Антонов Манчев – Председател на РПС “ВС”, РК Стара Загора  
 
Нови офиси на КИИП 

На 24.06.2011 г., в присъствието на членовете на УС, гости от сродни браншови 
организации и медии, бе официално открит новият административен офис на КИИП РК 
Бургас. 

На 25.11.2011 г. тържествено бе открит и новият офис на КИИП РК Варна. 

През 2011 г. с нов офис се сдобиха и колегите от КИИП РК Пазарджик. 

 
Отчетно изборна кампания на КИИП 

Графикът за провеждането на Общите събрания на РК беше публикуван във вестник 
„Строителство градът” на 16.01.2012 г., съгласно изискванията на Устава.  
 
Информацията в тази част на доклада е извлечена от представените в ЦО отчетни 
доклади на Ръководствата на РК пред Общите събрания на РК.  
 
В съответствие с писмо на Председателя на УС на КИИП до всички регионални 
колегии те трябваше да представят материалите от своето отчетно събрание в срок от 3 
дни след неговото провеждане в съответствие с предварително разпространен от ЦО 
график.  
 
За разлика от миналата година тази година всички РК спазиха срока с изключение на 
РК Русе, която изпрати документите в ЦО със закъснение от 10 дни. 

Отчетните доклади на ръководствата на РК се различават значително по своята пълнота, 
съдържание и поредност на изложението. В много от докладите липсват данни за някои 
от разделите, включени в таблицата към настоящия отчетен доклад, като по тази 
причина за определени РК в някои от графите липсват отчетни данни.  
 
В таблицата по-долу са представени обобщени данни, взети от отчетните доклади на 
регионалните ръководства, за дейността на 28-те Регионални колегии на КИИП през 
отчетния период.  
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Обобщена таблица за дейността на РК 
 

№ 
Регионална 
колегия 

Заседания на 
Регионалните 
ръководства 

Взаимоотношения с 
държавната и общинска 

администрация 

Участие в Експертни 
съвети 

Регистрирани 
договори 

Регистрирани 
проектантски 

бюра 

Отчетени слабости 

1 Благоевград 8 заседания няма данни няма данни 

 
- 

 
1 

Липса на подходяща 
форма за по-добър 
контакт за обратна 
връзка с колегите от 
районите в областта. 

2 Бургас 12 заседания 

Среща разговор с главните 
архитекти и инженери на 
общините в Бургаска област 
и ръководството на РДНСК 
Бургас относно 
инвестиционното 
проектиране; Среща разговор 
главните архитекти и 
представители на областна 
дирекция „ПБЗН”  относно 
влизането и действието на 
„Наредба Із–1971 

няма данни 

 
 

17 

 
 

0 

организиране на 
повече курсове и 
семинари;  

3 Варна 11 заседания 

 Участие в „неприсъствено” 
обсъждане на преводи на 
предстоящи за въвеждане 
стандарти в Българския 
институт по стандартизация.  

ЕС за актуализиране на 
наредба №2 за проектиране 
на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони. ЕС за 
изготвяне на проект за 
принудително премахване 
на незаконен строеж. ЕС за 
съгласуване на проекти за 
външно кабелно захранване 
на сгради. 

 
 

127 

 
 

2 

няма 

4 В. Търново 12 заседания няма данни няма данни 29 - няма  
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5 Видин 6 заседания 

 
няма данни 

 
няма данни 1 20 

За работата на 
професионалните 
секции общо може да 
се каже, че трябва 

да са по-активни. 

6 Враца 14 заседания няма данни няма данни - 1 няма  

7 Габрово няма данни няма данни няма данни - 1 няма 

8 Добрич 6 заседания  няма данни 

1заседание на членове на 
ЕС от секция „ЕАСТ” (за 
кабелната мрежа на Бергон) 
по искане на началника на 
РДНСК Добрич; Изготвена 
е една експертиза за 
аварирал обект в 
гр.Каварна; Изготвени са и 
две становища във връзка с 
реконструкцията на центъра

 
 

0 

 
 
- 

не се проведоха 
курсове за 
повишаване на 
квалификацията 

9 Кърджали 10 заседания 

През 2011 година като 
представители на КИИП в 
ЕСУТ към Община 
Кърджали на ротационен 
принцип участваха: инж. 
Стоян Авджиев и инж. 
Румяна Видинска., които и 
през 2012 год. ще продължат 
участието си. 

През 2011 год. не са 
възлагани технически 
експертизи. 

 
 

Няма данни 

 
 
- 

няма  

10 Кюстендил 7 заседания  няма данни няма данни - - няма  
11 Ловеч 21 заседания няма данни няма данни - - няма  
12 Монтана 9 заседания няма данни няма данни - 2 няма  
13 Пазарджик няма данни  няма данни няма данни - 8 няма  
14 Перник 8 заседания няма данни няма данни 15 1 няма 

15 Плевен 11 заседания 
Регулярни срещи през година

със  Стр.Камара и БГЦПО .  
няма данни 

 
- 
 

 
3 няма 
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16 Пловдив 11 
Активно сътрудничество със 

сродни браншови 
организации; 

- 
10 4 

няма 

17 Разград няма данни  няма данни 
Участие в състава на ЕС на 
община Разград 

114 -  
Няма 

 

18 Русе 8 заседания няма данни 

През отчетния период РЕС е 
изготвил техническа 
експертиза за пропадналия 
терен на кръстовището на 
бул.Скобелев и 
ул.Николаевска. 

 

8 

 

26 слаб интерес към 
курсовете за обучение  

19 Силистра 11 заседания няма данни няма данни - - няма 

20 Сливен 10 заседания 
Продължава провеждането 
на  конкурс „Аз мога да 
строя”  

Участие в състава на ЕС на 
община Сливен 

3 7 
няма 

21 Смолян 10 заседания 

Проведена работна среща с 
представители на Областно 
управление “Пожарна 
безопасност и защита на 
населението” – Смолян, по 
въпроси, свързани с 
действащата “Наредба № Із-
1971 за строително - 
технически правила и норми 
за осигуряване на 
безопасност при 
пожар”.Участие в 
проведения граждански 
форум на тема 
“Междурегионалните 
проекти и сътрудничество 
срещу финансовата и 
икономическата криза”. 

Сформиран Регионален 
експертен технически съвет 
(РЕТС) към РК на КИИП – 
гр.Смолян, като освен 
експерти се избраха 
Председател и Секретар на 
РЕТС. 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

няма  
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22 София-град 10 заседания 

Предоставяне на РДНСК 
София, на квалифицирани 
специалисти с ППП по 
всички части на 
инвестиционните проекти. 
Сключени рамкови 
споразумения за съвместна 
дейност с МРРБ, УАСГ, 
БИС, Областна управа на 
София. Основен партньор на 
РК София-град е МРРБ. 

Технически Експертен 
Съвет за високи сгради към 
КИИП София-град и ДАГ . 
Технически Експертен 
съвет към КИИП София-
град , работещ по възлагане 
на Възложителя за 
решаване спорни въпроси и 
оценка на проекти . 
 

 
 
 
 
 

224 

 
 
 
 
 

17 няма  

23 
София-
област 

няма данни няма данни няма данни - 1 няма данни 

24 Стара Загора 9 заседания 

Организирана среща на РР 
съвместно с КАБ  с новия 
кмет на Стара Загора г-н 
Тодоров 

няма данни 

 

11 

 

- 
ниска активност при 
регистрацията на 
проектантски бюра 

25 Търговище 6 заседания няма данни няма данни - - няма  
26 Хасково 10 заседания няма данни няма данни няма данни - няма  

27 Шумен 12 заседания 

Редовни контакти с Обшина 
Шумен, Областен управител 
и РДНСК. Изготвяне на 
експертиза за общински 
проекти. Изготвяне на 
експертни становища за 
Общинския съвет и БТПП. 

Отделни участия тъй като 

проектите се внасят в 

общините с Доклад за 

оценка на съответствието от 

консултант. 

 
 
 

няма данни 

 
 
 
- Няма 

28 Ямбол няма данни 

Установени тесни връзки с 
ръководството на общините 
Ямбол, „Тунджа” и Елхово. 
Включване в експертните 

съвети на общините 
представители на Камарата. 

Участие в експертните 
съвети на общините 

 
30 

 
3 

няма 
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Проверка за легитимността на избора на нови Председатели на РК  

Въпреки официалните писма и указанията на КС на КИИП и Председателя на КИИП в две 
от РК се проведе незаконен избор за 3-ти последовател мандат на Председател на РК. Това 
са РК Варна и РК Русе.  

След решение на КС на КИИП от 28.02.2012 и решение на УС на КИИП от 02.03.2012, 
Председателят на КИИП следвайки указанията в посочените решения предприе 
превидените от закона действия за касиране на посочените незаконни избори. 

 

КС на КИИП предлага на Председателя на КИИП след санкция на ОС, като овластено 
лице да спре разпореждането със средства на Председателите на регинални колегии в Русе 
и Варна до провеждане на нови избори. Опасноста от неправомерно получаване на 
възнаграждения и харчене на средстава на КИИП е реална. 

Комисията на КС на КИИП, която извърши проверка в УС на КИИП в седмицата 18-
23.03.2012 установи, че за някои от новоизбраните Председатели на РК липсват данни в 
базата данни на КИИП за 10 години проектантски стаж, което е изискаване на Устава на 
КИИП и на ЗКАИИП.  

 
Повишаване на професионално-техническото ниво на членовете на КИИП:  

проведени курсове и семинари по РК 
 

Всички Регионални колегии считат, че дейността по провеждане на курсове и семинари е 
от особена важност за членовете на колегията и затова са положили много усилия в тази 
посока.  

Програмата за обучение и повишаване на квалификацията е провеждана основно в три 
направления: 

- Курсове за повишаване квалификацията на инженера-проектант по съответните 
професионални направления – организирани по професионални секции. 

- Семинари, съпроводени с представяне на иновационни технологични решения и 
съоръжения на водещи български и чуждестранни фирми.  

- Семинари и обсъждания на предстоящи за одобрение Наредби, регламентиращи 
дейността на проектантите. 

  

НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ 
 

Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗКАИИП в Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране са формирани осем секции по специалности или група специалности. 

Членовете на КИИП могат да членуват само в една професионална секция и сами 
определят в коя секция да участват, съобразно квалификацията си и професионалната 
област, в която работят. 

Професионалните секции в КИИП са: 

Секция “КСС”  – Конструкции на сгради и съоръжения 

Секция “ЕАСТ” – Електротехника, автоматика, съобщителна техника 

Секция “ТСТС” – Транспортно строителство, транспортни съоръжения 

Секция “ВС”  – Водно строителство 

Секция “ГПГ” – Геодезия, приложна геодезия 

Секция “МДГЕ” – Минно дело, геология, екология 
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Секция “ОВКХТГ”  – Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,       
топло- и газоснабдяване 

Секция “ТЕХ” – Технологии 
 
Поради възприетата практика, общите събрания на НПС да се провеждат в деня преди 
Общото събрание на КИИП, в настоящия доклад не е представена обобщена конкретна 
информация за дейността на Националните професионални секции. 
 
Управителният съвет изразява становище, че дейността на НПС и техните председатели 
трябва да се подобри, като се активизира връзката и взаимодействието между 
регионалните професионални секции и националните професионални секции.  Особена 
тревога буди състоянието на НПС „КСС” – най-многобройната НПС, чийто Председател 
инж. Георги Колчаков е присъствал само на 1 от общо проведените през 2011 г. 11 
заседания на УС.  

В таблиците по-долу са показани в обобщен вид по РК и по НПС проведените 
курсове и семинари, участието в презентации, през 2011 г., както и планираните 
мероприятия за обучение през 2012 г. Данните са съгласно докладите от ОС на РК за 
изминалия отчетен период. 
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Курсове и семинари за квалификация на инженери, проведени от ПС към РК на КИИП през 2011 година 
 

Наименование 
форма на 
обуч. 

Лектори Секция 
Дата на 

провеждане
Отчетен 

от 

Проектиране на улично осветление с LED 
осветители 

курс 
  

ЕАСТ   Бургас 

осветителна техника курс   ЕАСТ   Бургас 

Еврокод 8 семинар   КСС   Бургас 

Укрепяване на строителни изкопи в 
градски условия 

семинар   КСС   Бургас 

Анализ и изменение №5 от 2008г. на 
нормите и особености при проектиране на 
безгредови плочи 

семинар   КСС   Бургас 

основни положения за прилагане на 
европейските норми в строителното 
проектиране по Еврокод 7 – геотехническо 
проектиране 

курс   МДГ   Бургас 

Програмен продукт за изчисляване на 
топлинни и хладилни загуби по Наредба 
№7 за енергийна ефективност на сгради, 
създадена от доц Щраков  

презентация

  

ОВКХТТГ   Бургас 

Наредба за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на съдове под 
налягане, Наредба за съществените 
изисквания и оценяване  на съоръжения 
под налягане, Наредба за устройството, 
безопасната експлоатация и технически 
надзор на съоръжения под наляг 

семинар ТЮФ Рейнланд България ЕООД ТЕХ   Бургас 

Наредба № Із-1971 от 2009г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс инж. Димитър Кисьов 
ТЕХ, 
ЕАСТ 

  Бургас 
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Фирмени продукти презентация

Ксела България”, „Сектрон”, „Телетек 
Електроникс”, „Семо” ООД, „Фишер” ООД, 
Екопродукти, „Оргахим” АД, Моеллер Електрик 
България, АСО България, Клима Ком, Тисен 
Груп, Данфос, Унипос, Грундфос, Plateia, 
„Пайплайф България” ЕООД, „Проектсофт” 
ЕООД, Лайтанинг Протекшън груп, „Деворекс” 
ООД, Итън Индъстрис, „Анди – БГ” ООД 

    Бургас 

Система напорен тръбопровод за питейна 
вода 

семинар REHAU ВС   В. Търново 

Система канализационни и ревизионни 
шахти 

семинар REHAU ВС   В. Търново 

Стопанисване на дъждовните води-
дренажни касети 

семинар REHAU ВС   В. Търново 

Пътно строителство, сметища и депа-
газоотвеждане и дрениране 

семинар REHAU ВС   В. Търново 

Система за управление на водите семинар DEVOREX ВС   В. Търново 
продуктова гама презентация DEVOREX ВС   В. Търново 

Участие във ІІ национална конференция 
на Wilo 

конференция   ВС   В. Търново 

Светлина и осветление на работните 
места 

лекция инж. Пламен Цанков ЕАСТ   В. Търново 

Програмен продукт за изчисляване на 
осветеност-Деалукс 

лекция инж. Пламен Цанков ЕАСТ   В. Търново 

Системи за сигурност-контрол на достъпа 
и сигнално-охранителни ситеми 

лекция инж. Олег Асенов ЕАСТ   В. Търново 

Геотехническо проектиране по БДС EN 
1997-основни правила 

семинар   КСС, МДГ   В. Търново 

Технически паспорт на съществуващ 
строеж, проверка за съответствие с 
изискванията на ЗУТ и Наредба №5 

лекция инж. Соня Георгиева КСС, МДГ   В. Търново 

Еврокод 5-дървени конструкции семинар проф. Д. Даков КСС, МДГ   В. Търново 

Национален семинар на фирми Wilo", 
"Grundfos", "Danfoss", "Korado" 

семинар   ОВКХТ   В. Търново 
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Съвременни климатични системи презентация LG ОВКХТ   В. Търново 

Посещение на Стройко и Пловдивския 
панаир 

    ОВКХТ   В. Търново 

Наредба №5 от 2006 г. за техническите 
паспорти на строежите.  

семинар инж. Соня Георгиева  КСС   Варна 

Участие в семинари, организирани от по -
големите РК 

  5 броя всички   Враца 

Сертификационен обучителен курс: “ 
Приложение на динамични методи за 
сравняване на разходите  за инвест. 
проектиране във ВиК”  

курс в РК София-град ВС 6 и 7.10.2011  Габрово 

Участие в курс на тема: “Технически 
паспорти на съществуващи сгради – 
обследване. Наредба №5 за тех. 
паспорти” 

курс в РК В. Търново всички 
12 и 
13.07.2011  

Габрово 

Присъствие на лекция на тема :” Светлина 
и осветление на работните места”  

лекция в РК В. Търново ЕАСТ 16.06.2011  Габрово 

Присъствие на лекция на тема:”Еврокод 7” лекция в РК В. Търново КСС 30.06.2011  Габрово 

новогодишна среща в курортен комплекс 
“Ралица” гр. Трявна 

  съвместно с КАБ 
общи 
прояви 

  Габрово 

Участие в семинар  на тема: “Представяне 
на VRV системи за климатизация”  и 
Наредба №15 за енергийна ефективност -
10.06.2011 год  в гр. Плевен; 

семинар в РК Плевен ОВКХТ 10.06.2011  Габрово 

Участие в практически семинар по 
актуални въпроси в областта на 
действуващото техническо строително 
законодателство 

курс в РК София-град   
17 и 18. 
05.2011  

Габрово 

Участие във втора национална Вило 
Конференция  

конференция в РК Пловдив   
12 и 
13.05.2011  

Габрово 

Участие в балкански семинар по 
сеизмично инженерство  

семинар в РК София-град   6 и 7.10.2011  Габрово 

Особености на инфраструктурното 
проектиране и проблеми в дейността на 
техническия контрол - Русе 

срещи   КСС   Добрич 
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Национална конференция за „Vilo” помпи конференция гр. Пловдив ВС,ОВКХТ   Кърджали 

фирма Havle презентация   ВС,ОВКХТ   Кърджали 

канализационни тръби на немската фирма 
Drozbah 

презентация Старосел ВС,ОВКХТ   Кърджали 

безизкопна технология за хоризонтални 
сондажи тип „къртица” и канализационни 
чугунени тръби 

презентация Старосел ВС,ОВКХТ   Кърджали 

фирмата Шнайдер електрик презентация   ЕАСТ   Кърджали 

фирма „Парадайс”-с материали за 
мълниезащита 

презентация   ЕАСТ   Кърджали 

фирма Мьолер презентация   ЕАСТ   Кърджали 
програмни продукти за изчисляване на 
стоманобетонни конструкции на 
продънване  

презентация
инж. Ремзи Тахир  

КСС   Кърджали 

Наредба № Із-1971 от 2009г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс РК София-област ВС 
29.03.2011 

Монтана 

Технически паспорт на съществуващ 
строеж. Обследване на съществуващ 
строеж. Проверка за съответствие с 
изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2. 
Изисквания на Наредба № 5 за 
техническите паспорти на строежите  

семинар РК Плевен, Соня Георгиева всички   Монтана 

Наредба 4/22.12.2010г. за мълниезащита 
на сграри, външни съоръжения и открити 
пространства (нова)-от 2011г 

семинар РК София-област ЕАСТ 

16.02.2011 

Монтана 

Наредба № Із-1971 от 2009г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс Любомир Грънчаров, инж. Иван Каралеев и 
кап. Георги Колдов 

ЕАСТ 

16.03.2011 

Монтана 

Наредба № Із-1971 от 2009г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс РК София-област КСС 23.02.2011 Монтана 
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Посещение на Дунав мост 2 – Видин  
творческо 
пътуване 

  КСС   Монтана 

Инженерна геология  курс в РК Габрово МДГЕ 6.18.2011 Монтана 

Наредба № Із-1971 от 2009г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс РК София-област ОВКХТ 
21.03.2011 

Монтана 

компютърна програма за изготвяне на 
интердисциплинарната част “Енергийна 
ефективност и топлосъхранение в 
сгради”, съгласно Наредба № 7 

семинар ЦО на КИИП, инж. Руси Сербезов ОВКХТ 15.04.2011г Монтана 

фирми  “РЕХАУ” и “WILO”   презентация в гр Пловдив ВС   Пазарджик 

фирма “Pro Stream”  за продукти на VAG-
спирателна арматура. 

презентация   ВС   Пазарджик 

фирма “АКО”   семинар   ВС   Пазарджик 

Наредба № Із-1971 от 2009г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс   ВС   Пазарджик 

Щнайдер Електрик с посещение в завода 
с.Равадиново 

семинар   ЕАСТ   Пазарджик 

фирма АББ семинар в гр Пловдив ЕАСТ   Пазарджик 
АСМ ООД  семинар в гр Пловдив ЕАСТ   Пазарджик 

Наредба № Із-1971 от 2009г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс   КСС   Пазарджик 

участие във Втори балкански семинар по 
сеизмично строителство 

семинар   КСС   Пазарджик 

програмни продукти на „Проектсофт”: 
„Стадипс”, „Дезайнексперт”  и на 
програмата ZWGAD 

презентация   КСС   Пазарджик 

програмата „Стобет дизайнер” презентация   КСС   Пазарджик 
фирма “WILO”   презентация   ОВКХТ   Пазарджик 
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Технически паспорт на съществуващи 
строежи, обследване на съществуващи 
строежи. Проверка за съответствие с 
изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2  
изисквания на наредба № 5 за 
техническите паспорти на строежите  

семинар 

  

всички   Плевен 

посещение на Дунав мост 2-Видин  
творческо 
пътуване 

  всички   Плевен 

Обсъждане на добрите проектантски 
практики, формулиране на 
професионалните квалификации  в 
секцията и изготвяне на становища по 
проекти за промяна на следните закони: 
ЗУТ и Закона за кадастъра. 

заседание   ГПГ   Плевен 

Обучение по  НАРЕДБА Iз-1971 от 
29.10.2009г. за строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар  

курс 
инж.Радомир Радев и доц.д-р инж.Борянка 
Захариева 

КСС   Плевен 

Коледен бал     КИИП, КАБ, КСБ 
общи 
прояви 

  Плевен 

Представяне на VRV системи за 
климатизация.Използване на системи с 
директно изпарение/кондензация/ на 
хладилният агент в централни климатични 
инсталации  

семинар доц Банов ОВКХТ   Плевен 

Софтуерен продукт за пресмятане на 
топлинни загуби, охладителен товар по 
Наредба № 15 и Енергийна ефективност и 
топлосъхранение в сгради по Наредба 7 
на МРРБ 

семинар инж.Руси Сербезов  ОВКХТ   Плевен 
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Енергийна ефективност и 
топлосъхранение на 
сградите.Интегрирарано изчисляване на 
топлоприходи и топлозагуби за 
помещения и сгради и изготвянане на 
проект за енергийна ефективност 

презентация инж.Руси Сербезов  ОВКХТ   Плевен 

Укрепване на изкопи за линейни обекти. 
Безтраншейни технологии за полагане на 
проводи 

презентация фирма „ДЕФИГО“  ВС 4.2.2011 Пловдив 

Наредба № Із-1971  курс   ВС 21.2.2011 Пловдив 

новостите в софтуерните продукти за 
инфраструктурно проектиране – Urbano 7 
Hydra и Canalis (външно ВиК проектиране) 

презентация   ВС 2.6.2011 Пловдив 

Нови аспекти при проектиране, 
оразмеряване и избор на продукти за 
канализационни системи съгласно 
действащите БДС хармонизирани с 
европейските норми 

творческо 
пътуване 

до фирма АСО ВС   Пловдив 

Пасивни сгради семинар   всички 14.9.2011 Пловдив 

Технически паспорт на съществуващ 
строеж. Обследване на съществуващ 
строеж. Проверка за съответствие с 
изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2. 
Изисквания на Наредба № 5 за 
техническите паспорти на строежите 

семинар   всички 26.9.2011 Пловдив 

Конструктор на годината конкурс   всички 
февруари 
2011 

Пловдив 

Бал на инженера проектант  общи прояви   всички 18.11.2011 Пловдив 

новостите в софтуерните продукти за 
инфраструктурно проектиране (AutoCAD 
Civil 3D 2012)  

презентация   ГПГ 2.6.2011 Пловдив 
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Нови европейски практики в 
проектирането и изграждането на 
мълниезащитни и заземителни 
инсталации по смисъла на новата 
Наредба 4 

презентация фирма „Лайтанинг Протекшън“ ООД  ЕАСТ 27.4.2011 Пловдив 

завод за електроапаратура на Schneider 
Electric 

посещение   ЕАСТ 27.10.2011 Пловдив 

Пожароизвестителни системи семинар фирма „УниПос“  ЕАСТ 28.10.2011 Пловдив 

Иновационни решения в системите за 
сигурност 

семинар фирма „АНДИ-БГ“ ООД  ЕАСТ 8.11.2011 Пловдив 

Moeller като част от EATON, Системи за 
разпределение на енергията ниско 
напрежение, Контрол и Индустриална 
автоматизация, Решения за качествена 
защита: Непрекъсваеми токозахранващи 
устройства (UPS) и Апарати за защита от 
пренапрежение  

презентация „Итън индъстрис“ ЕООД ЕАСТ 24.11.2011 Пловдив 

Бетони със самовъзстановяваща се 
структура 

лекция акад. Ячко Иванов  КСС 25.3.2011 Пловдив 

Системи за изграждане на многоетажни 
паркинги от готови елементи 

лекция инж. М. Деянова и инж. Г. Колев  КСС 25.3.2011 Пловдив 

AutoCAD 2012, изчисляване на откоси и 
подпорни стени с FIDES 

презентация   КСС 2.6.2011 Пловдив 

Изисквания на Наредба №2 от 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни 
работи. План за безопасност и здраве 

семинар   КСС 28.7.2011 Пловдив 

Особеностите при проектирането на 
носещата конструкция и избора на най-
подходящата скара 

презентация „Лихтгитер България“ ООД  КСС 20.9.2011 Пловдив 
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Проектиране на комбинирани дърво-
бетонни плочи 

семинар   КСС 7.12.2011 Пловдив 

Методика за полево описание на 
строителни почви 

семинар инж. Антонио Лаков  МДГЕ 13.5.2011 Пловдив 

Хидродинамични и термодинамични 
изследвания при проучването и добива на 
геотермална енергия 

семинар проф. М. Гълъбов и доц. Н. Стоянов МДГЕ 7.6.2011 Пловдив 

нов софтуерен продукт за „Интегрирарано 
изчисляване на топлоприходи и 
топлозагуби за помещения и сгради и 
изготвяне на проект за енергийна 
ефективност“ 

презентация   ОВКХТ 7.6.2011 Пловдив 

новостите в софтуерните продукти за 
инфраструктурно проектиране / новата 
Plateia 2011 (пътно проектиране) 

презентация   ТСТС 2.6.2011 Пловдив 

Изисквания на Наредба №2 от 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни 
работи. План за безопасност и здраве 

семинар   
ТСТС, ВС, 
ТЕХ 

28.7.2011 Пловдив 

проектиране на пилотно фондиране и 
подпорни стени 

курс в РК В. Търново КСС   Разград 

термопомпи и хладилни инсталации семинар в РК Плевен ОВКХТТГ   Разград 

енергийна ефективност  семинар в РК Габрово ОВКХТТГ   Разград 

Деворекс - системи за управление на 
водите 

семинар   ВС 29.3.2011 Русе 

Софтуерни технологии за проектиране презентация ПРОЕКТОСОФТ всички 28.6.2011 Русе 

Проблеми в инвестициония процес дискусия   всички 4.8.2011 Русе 
Представяне на софтуерен продукт 
"CATIA" 

презентация РУ "Ангел Кънчев" всички 19.10.2011 Русе 

Посещение на Дунав мост 2 – Видин  
творческо 
пътуване 

  всички 18.07.2011 Русе 
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Енергоспестяващи решения за отопление 
и топла вода 

семинар БОШ ЕАСТ 31.3.2011 Русе 

Елстарт и ИТЪН ИНДЪСТРИС презентация   ЕАСТ 31.5.2011 Русе 
Ветроенергийни паркове семинар ВЕСТАС ЕАСТ 9.6.2011 Русе 
пожароизвестителни уредби презентация УниПОС ЕАСТ 14.11.2011 Русе 
представяне на изделия от полибутилен презентация EGBgroup   7.11.2011 Русе 
колективно посещение на Дунав мост-2-
гр.Видин 

творческо 
пътуване 

  всички м. 07.2011 Силистра 

Еврокод 7-гр.В.Търново семинар 
инж.Г.Колев,инж.Андрей 
Стефанов,инж.Чамурджиева,инж.Румен 
Малчев 

КСС м. 07.2011 Силистра 

Еврокод 5-В.Търново семинар инж.Г.Колев,инж.А.Стефанов,инж.Р.Малчев КСС м. 11.2011 Силистра 

 част ОВКХТТГ, проведен в гр.Плевен семинар инж.Пл.Ковачев ОВКХТ м. 06.2011 Силистра 
енерг.ефективност –гр.Габрово семинар инж.Пл.Ковачев ОВКХТ м. 07.2011 Силистра 

Паспортизация на обектите-гр.В.Търново семинар 
инж.Пл.Ковачев,инж.В.Айдемирски,инж.Весела 
Тодорова, инж.Латинка 
Биволарова,инж.Чамурджиева 

  м. 07.2011 Силистра 

Представяне на VRV системи за 
климатизация. Използване на системи с 
директно изпарение на хладилния агент в 
централни климатични инсталации 

семинар РК Ямбол, инж.Ивайло Банов  ОВКХТ 15.7.2011 Сливен 

Нови газови котли и соларни системи за 
подпомагане на отоплението и 
производството на битова гореща вода. 

семинар Bosch Термотехника ОВКХТ   Сливен 

Областно управление “Пожарна 
безопасност и защита на населението” – 
Смолян 

работна 
среща 

с участието на РК на КАБ всички 04.2.2011 Смолян 

гр.Истанбул и гр.Одрин, Турция.  екскурзия   
общи 
прояви 

20 до 
24.09.2011 

Смолян 

честване на осем годишнината от 
създаването на КИИП, Коледа и Нова 
година  

    
общи 
прояви 

16.12.2011 Смолян 
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компютърна програма за изготвяне на 
интердисциплинарната част “Енергийна 
ефективност и топлосъхранение в сгради” 
съгласно Наредба №7 

презентация ЦО на КИИП, инж. Руси Сербезов ОВКХТ 15.4.2011 Смолян 

Междурегионалните проекти и 
сътрудничество срещу финансовата и 
икономическата криза 

форум 
Информационното бюро на Европейския 
парламент в България и Гърция 

  02.4.2011 Смолян 

Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс   ВС 04.2011 г София-град 

Наредба № 2 за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на СМР 

курс   всички 05.2011 г София-град 

Технически паспорт на съществуващ 
строеж. Обследване на съществуващ 
строеж. Проверка за съответствие с 
изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2. 
Изисквания на Наредба № 5 за 
техническите паспорти на строежите 

курс 3 издания всички 10, 11.2011 г София-град 

„Пожароизвестителни системи”- ІV 
издание 

презентация УНИПОС ЕАСТ 10.2011 г София-град 

„Новости в осветителната техника” – 2 
издания 

презентация   ЕАСТ 05, 06.2011 г София-град 

Иновационни решения в системите за 
сигурност 

семинар АНДИ ЕАСТ 11.2011 г София-град 

Наредба № Із – 1971 от 29.10.2010 г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс   КСС 02, 03.2011 г София-град 

„Механични съединения на армировъчни 
пръти 

семинар ЕРИКО ЛЕНТЪН КСС 11.2011 г София-град 
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Акценти при проектирането на строителни 
конструкции по еврокодовете и в частност 
Еврокод 3 

семинар   КСС 05.2011 г София-град 

Антикорозионни решения при нови и 
стари стоманобетонни конструкции 

семинар фирма КОРТЕК 
КСС, 
ТСТС 

03.2011 г София-град 

Енергоспестяващи решения за отопление 
и топла вода 

презентация фирма „БОШ” ОВКХТ 04.2011 г София-град 

Проектиране на котли средни и големи 
мощности от 90 kW до 20000 kW 

презентация фирма „ВИСМАН” ОВКХТ 03.2011 г София-град 

Високоефективни нискоенергийни помпи 
за отоплителни, вентилационни и 
климатични инсталации 

семинар фирма „БИРАЛ” ОВКХТ 01.2011 г София-град 

Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс   ТЕХ 03.2011 г София-град 

Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс  ВС  
София-
област 

Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс  ГПГ  
София-
област 

Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс 2 курса ЕАСТ  
София-
област 

Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс 2 курса КСС  
София-
област 

Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар 

курс  ОВКХТ  
София-
област 

Мълниезащита курс  ЕАСТ  
София-
област 

Енергийна ефективност курс  ОВКХТ  
София-
област 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2011 г. 

ОС НА КИИП – 01.04.2012 г.	 Page 44 
 

Аутокад курс  всички  
София-
област 

Водоснабдителни, канализационни,  
дренажни  системи и геосинтетични 
материали и системи 

презентация REHAU ВС   Ст.Загора 

система Арктик - полипропиленови тръби 
и фитинги, проектирана за 
водоснабдяване под високо налягане на 
жилищни, административни и 
промишлени сгради. 

презентация "Деворекс" ООД   ВС   Ст.Загора 

за ВиК специалисти презентация "Грундфос България" ЕООД   ВС   Ст.Загора 

Състояние и предизвикателства при 
изграждането на ПСОВ в България 

конференция инж. Велева, инж. Михайлов ВС   Ст.Загора 

продукти за инфраструктурни системи презентация "Пайплайф България" ЕООД  ВС   Ст.Загора 

Среща с новото ръководство на 
Агенцията по кадастър 

срещи   ГПГ   Ст.Загора 

геодезически инструменти  семинар Иван Калчев ГПГ   Ст.Загора 
геодезически инструменти  презентация фирма Leica ГПГ   Ст.Загора 
Регулярни срещи със Службата по 
Геодезия, картография и кадастър  

срещи   ГПГ   Ст.Загора 

Проблеми при поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните 
регистри и новите изменения в ЗКИР 

семинар в гр. Пловдив ГПГ   Ст.Загора 

европейски практики в проектирането и 
изграждането на мълниезащитни и 
заземителни инсталации по смисъла на 
новата наредба 4 

семинар „Лайтанинг Протекшън”ООД  ЕАСТ   Ст.Загора 

Прекъсвачи с лят корпус Tmax XT Нова 
серия КРУ Ср.Н за вторично 
ел.разпределение UniSec 

семинар АВВ ЕАСТ   Ст.Загора 

Иновационни решения в системите за 
сигурност 

семинар АНДИ-БГ   ЕАСТ   Ст.Загора 
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участие в Сръбско-български семинар-
симпозиум по сеизмично инженерство 

семинар 
в гр. Белград, Република  Сърбия - 
инж.Лъчезар Ташев 

КСС 7-10.04.2011 г Ст.Загора 

Проектиране на комбинирани дърво-
бетонни плочи 

семинар   КСС   Ст.Загора 

Пожарна защита на дървени и метални 
конструкции чрез окачени тавани със 
системите на АМФ 

семинар   КСС   Ст.Загора 

среща със  съгласуващите и одобряващи 
специалисти от Общините на територията 
на Област Стара Загора относно обхвата, 
съдържанието и качеството на 
инвестиционните проекти в част 
„строителни конструкции” 

срещи   КСС   Ст.Загора 

Методика за полево описание на 
строителни почви 

семинар в гр. Пловдив МДГЕ   Ст.Загора 

Хидродинамични и термодинамични 
изследвания при проучването и добива на 
геотермална енергия 

семинар в гр. Пловдив МДГЕ 17.6.2011 Ст.Загора 

Инженер-проектант на годината конкурс   
общи 
прояви 

  Ст.Загора 

пролетен бал     
общи 
прояви 

  Ст.Загора 

Енергоспестяващи решения за отопление 
и топла вода Bosch 

семинар "Грундфос България" ЕООД   ОВКХТ   Ст.Загора 

софтуерен продукт за „Интегрирарано 
изчисляване на топлоприходи и 
топлозагуби за помещения и сгради и 
изготвянане на проект за енергийна 
ефективност” 

семинар инж. Р.Сербезов ОВКХТ   Ст.Загора 

Водоснабдителни, канализационни,  
дренажни системи и геосинтетични 
материали и системи 

презентация REHAU ТСТС   Ст.Загора 
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фирма Деворекс презентация   
ВС, 
ОВКХТ 

м.март 2011 г Хасково 

фирма „Грундфос” презентация   
ВС, 
ОВКХТ 

19.05.2011 г Хасково 

Фирма Hawle презентация   
ВС, 
ОВКХТ 

м.11.2011   Хасково 

съвещания на председателите на 
Регионалните секции за обсъждане на  
критериите за „Добрите проектантски 
практики” 

съвещание М. Мерджанова, Р. Господинова и Д. Колев  всички   Хасково 

участие Балкански семинар по сеизмично 
строителство  

семинар в София КСС   Шумен 

съставяне на технически паспорти на 
сградите   

курс в РК В. Търново КСС, ВС   Шумен 

посещения на курсове в София курс   ОВКХТ   Шумен 

Наредба № Iз-1971 за строително-
техническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар  

семинар   
ВС, ЕАСТ, 
ТЕХ 

02.2011 г Ямбол 

екскурзия до гр.Одрин екскурзия   всички 10.2011 г Ямбол 

Оптимизация на строителните 
конструкции с новите продукти на Итонг 

семинар   
КСС, 
ОВКХТ, 
ТЕХ 

02.2011 г Ямбол 

VRV системи за климатизация. 
Използване на системи с директно 
изпарение (кондензация) на хладилния 
агент в централни климатични инсталации 

презентация инж. Ивайло Банов  ОВКХТ 07.2011 г Ямбол 

продуктите, предлагани от "Рувекс"АД. презентация "Рувекс"АД   07.2011 г Ямбол 

 
Ако се обобщят резултатите от горната таблица е видно, че от шест  РК: Търговище, Благоевград, Кюстендил, Враца, Ловеч и Перник  не е 
подадена информация за провеждани курсове или семинари за квалификация на инженерите-проектанти. 

 
 

 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2011 г. 

ОС НА КИИП – 01.04.2012 г.	 Page 47 
 

Курсове и семинари за квалификация на инженери, предложени от ПС към РК на КИИП за 2012 година 

Наименование 
Форма на 
обучение 

Лектори Секция 
Дата на 

провеждане
Предложен 

от РК 

ПБЗ; Civil 3 D 2011 курс   всички   Бургас 

Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар 

курс   всички    Бургас 

Енергийна ефективност курс       Бургас 

отводняване на изкопи; прогнозиране на сляганията на 
съществуващите сгради и съоръжения; 

семинар       Бургас 

приемане на земна основа семинар       Бургас 

ЗУТ семинар       Бургас 

Оразмеряване на циркулационни мрежи за топла вода дискусия 
проф. Г. 
Димитров 

ВС   В.Търново 

Участие в мероприятия на секция ВС от регионално и национално 
ниво, съвместно с други регионални секции 

    ВС   В.Търново 

Посещение на завода в Ботевград     ВС   В.Търново 

Термални извори лекция   ВС   В.Търново 

Посещение на обект: Воден цикъл-Магистрална, В. Търново     ВС   В.Търново 

Дейности и проблеми на общината при изпълнение законовите 
разпоредби на ЗУТ и ЗКИР 

дискусия   ГПГ   В.Търново 

Обема и съдържанието на геодезическите проекти в 
инвестиционното проектиране 

дискусия   ГПГ   В.Търново 

Архитектурно, фасадно, художествено осветление-LED и 
индукционни осветителни тела 

лекция   ЕАСТ   В.Търново 

Авангардни технологии по далекосъобщение и телекомуникации лекция   ЕАСТ   В.Търново 

Фотоволтаици и ветрогенератори лекция   ЕАСТ   В.Търново 

ВЕЦ лекция   ЕАСТ   В.Търново 
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Среща с представители на "ЕОН" ЕАД относно присъединяване 
на обекти и одобряване на проекти 

    ЕАСТ   В.Търново 

Еврокод 2 - Проектиране на бетонни и  стоманобетонови 
конструкции  

лекция   КСС   В.Търново 

Еврокод 8 проектиране на конструкции на сеизмични въздействия лекция   КСС   В.Търново 

Еврокод 1: Въздействие върху конструкциите лекция   КСС   В.Търново 

Участие в организирани курсове от НПС      МДГЕ   В.Търново 

Коледен бал на инженера     общи прояви   В.Търново 

Посещение на Дунав мост 2      общи прояви   В.Търново 

Мултиклиматични системи лекция фирма LG ОВКХТ   В.Търново 

Съвременни високоефективни термопомпени инсталации за 
отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди 

лекция фирма LG ОВКХТ   В.Търново 

Изготвяне технически спесификации по част ОВК     ОВКХТ   В.Търново 

Участие в организирани курсове от НПС      ОВКХТ   В.Търново 

Участие в годишния семинар на фирма Wilo семинар   ОВКХТ   В.Търново 

Посещение международен конгрес и изложба по Възобновяеми 
енергийни източници и енергийна ефективност 

    ОВКХТ   В.Търново 

Участие в организирани курсове от НПС      ТЕХ   В.Търново 

Реконструкция на съществуващи пътни съоръжения лекция   ТСТС   В.Търново 
Нови тенденции в проектирането и изграждането на пътни и 
мостови съоръжения 

лекция   ТСТС   В.Търново 

Права и задължения на проектанта транспортно строителство до 
реализиране на обекта 

лекция   ТСТС   В.Търново 

Новости в укрепване на свлачища лекция   ТСТС   В.Търново 

Еврокодове в транспортното строителство лекция   ТСТС   В.Търново 

Евростандарти в областта на В и К системи семинар НПС-ВС ВС м.октомври Варна 

Прилагане Инструкция РД-02-20-25 /20.09.2011г. за определяне на 
геодезически точки с глобални навигационни спътникови системи  

семинар КИГ-Варна ГПГ м.май Варна 
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 Прилагане на"НАРЕДБА 4/22.12.2010г. за мълниезащита на 
сгради,външни съоръжения и открити пространства 

семинар НПС-ЕАСТ ЕАСТ м.юни Варна 

Възобновяеми източници на ел.енергия - вятърни, фотоволтаични  
и др.- общи понятия, нормативна уредба  

семинар НПС-ЕАСТ ЕАСТ м.септември Варна 

Енергийна ефективност - общи понятия за дяла на ел. 
специалистите при изготвяне на частта eнергийна ефективност 

семинар НПС-ЕАСТ ЕАСТ м.юли Варна 

Европейски нормативи за обозначенията в схеми и планове за ел. 
инсталации (ако няма данни за тях – по БДС)  

семинар НПС-ЕАСТ ЕАСТ м.юли Варна 

Нови светлоизточници и програмни продукти за пресмятяне на 
светлотехнически показатели на външни и вътрешни осветит. 
Уредби 

семинар НКО ЕАСТ м.юли Варна 

Съвременни тенденции в проектирането и изграждане на дървени 
еднофамилни и многофамилни сгради 

семинар   КСС м.септември Варна 

Нови възможности за приложение на продуктите на YTONG презентация Ксела България КСС м.март Варна 

Актуални въпроси по приложението  на програмен продукт  за 
статико - динамичен анализ на конструкция - TAWER 

семинар ВСУ-Варна КСС м.май Варна 

Добра проектантска практика при обследване на стари сгради и 
изготвяне на технически паспорт 

семинар   КСС м.юни Варна 

Прилагане на Eврокод 2 семинар НПС-КСС КСС м.ноември Варна 

Фундиране на инженерни съоръжения в слаби строителни почви и 
във водна среда 

семинар НПС-МДГ МДГ м.май Варна 

Хидрогеоложки параметри на строителните почви и отводняване 
на строителни изкопи 

семинар НПС-МДГ МДГ м.октомври Варна 

Подово отопление, подови конвектори и радиатори семинар   ОВКХТ м.март Варна 

Обучение в САD системи за проектиране и изчисления на 
топлозагуби и топлоприходи 

семинар   ОВКХТ м.септември Варна 

Европейски програми за финансиране санирането на сгради и 
привеждането им в съответствие с Наредба №7 за 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и възможности 
за участие на проектанти от секция ОВКХТГ в тях 

семинар  НПС- ОВКХТГ ОВКХТ м.юни Варна 

Машинно технологична и МК-запознаване с EN  стандарти семинар   ТЕХ м.септември Варна 
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Обучение в САD системи за проектиране CAD системи за 
проектиране и изчисления на тръбопроводи CAD системи за 3D 
проектиране. 

семинар   ТЕХ м.октомври Варна 

Изисквания на системата за производство на безопасни храни - 
НАССР и прилагането им при проектиране на заведения за 
хранене и при проектиране на предприятия от хран. пром. 

семинар   ТЕХ м.април Варна 

Модерни технологии в храненето и оборудване за тяхното 
прилагане 

презентация   ТЕХ м.април Варна 

Прилагане на Наредба РД-02-20-14 /29.09.2011г. за пътна 
безопасност  

семинар НПС-ТСТС ТСТС м.юни Варна 

Еврокод 2 - Проектиране на бетонни и  стоманобетонови 
конструкции 

курс 
 

КСС 
 

Кърджали 

Еврокод 3 - Проектиране на стоманени кондструкции курс  КСС  Кърджали 
Еврокод 8 -  проектиране на конструкции на сеизмични 
въздействия 

курс 
 

КСС 
 

Кърджали 

Комбинирани дърво-бетонни плочи 
курс 

инж. Иван 
Гешанов 

КСС 
 

Кърджали 

енергийна ефективност на сградите курс  ОВКХТ  Кърджали 

Професионална среща с Камарата на инженерите гр. Одрин среща  общи прояви  Кърджали 

гр. Комотини 
творческо 
пътуване  

общи прояви
 

Кърджали 

Коледен бал на инженера   общи прояви  Кърджали 
Прилагане на"НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009 г за строително-
технически правила и норми за безопасност от пожар 

курс   ЕАСТ   Пазарджик 

Софтуерни програми за пресмятане на светлотехнически 
показатели на външни и вътрешни осветителни уредби и 
запознаване с нови светлинни източници 

обучение   ЕАСТ   Пазарджик 

 Българска Асоциация на производителите на пластмасови тръби 
със запознаване с Европейските стандарти относно 
инфраструктурните ВИК системи. 

презентация   ВС  Плевен 

Прилагане на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-  
техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар. 

курс   ВС   Плевен 

Техническите паспорти на сградите семинар   ВС   Плевен 
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Отдел Кадастър, регулация и вертикална планировка  в община 
Плевен 

среща   ГПГ   Плевен 

Дървени конструкции  по Еврокод 5 – материали, методи на 
изчисление сравними с нормите от 1990 г. и защита от гниене, 
насекоми и пожар 

семинар   КСС   Плевен 

Зидани конструкции по Еврокод 6 семинар   КСС   Плевен 

Софтуерни продукни за оразмеряване по Еврокодовете семинар   КСС   Плевен 

Националните приложения по  Еврокод 7 и 8  по новите норми за 
проектиране плоско фундиране и проектиране в земетръсни 
райони 

семинар   
КСС, ТСТС, 
МДГЕ 

  Плевен 

термопомпи WILLO презентация   ОВКХТ  Плевен 

Обучение по  НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г. за 
строителнотехническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар   

семинар   ОВКХТТГ   Плевен 

 БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ (БАППТ)  

презентация   ВС  Пловдив 

Потопяеми помпи за водоснабдяване. Бустерни системи. 
Противопожарни помпени системи 

презентация 
фирма 
„Грундфос“  

ВС  Пловдив 

Лекция за преписка за водоползване  лекция инж. К. Павлова  ВС 
ІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Снабдяване със стандарти , по линия на НПС ”ВС”     ВС периодично Пловдив 

Фирма „Делчев и син” презентация „Делчев и син” ВС 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Водоснабдяване на гр.Пловдив до каскада Въча лекция   ВС 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Посещение на язовир „Цанков камък” 
творческо 
пътуване 

  ВС 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Ръководство „Проектиране на сградни инсталации за топла и 
циркулационна вода” 

лекция 
проф. Г. 
Димитров 

ВС 
ІV 
тримесечие 

Пловдив 

Прилагане на Наредба Із-1971“  семинар   ВС 
ІІ 
тримесечие 

Пловдив 
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Курсове за управление и работа с екипи. Работа в сложна 
икономическа обстановка 

курс   ГПГ 
ІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Курсове и лекции за повишаване на техническата квалификация 
на специалистите: програмни продукти; иновационни техники и 
технологии; усъвършенстване на проектирането 

семинар   ГПГ целогодишно Пловдив 

AutoCAD Civil 3D   курс   ГПГ 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Наредба № 1 за проектиране на вътрешни електрически 
инсталации 

семинар   ЕАСТ 03.2012 г. Пловдив 

Вторична комуникация дискусия   ЕАСТ 06.2012 г. Пловдив 

Проектиране на фотоволтаични централи семинар   ЕАСТ 05.2012 г. Пловдив 

Представяне на фирма „ФИЛКАБ”АД презентация „ФИЛКАБ”АД ЕАСТ 04.2012 г. Пловдив 

Изменения и допълнения в Наредба Із-1971 семинар   ЕАСТ 09.2012 г. Пловдив 

Резервно и резервирано електрозахранване семинар   ЕАСТ 11.2012 г. Пловдив 

Енергийна ефективност в проектирането лекция   ЕАСТ 12.2012 г. Пловдив 

Конструктор на годината конкурс   КСС февруари Пловдив 

По програма TOWER 6 proffesional  курс инж. Първанов КСС І тримесечие Пловдив 

Фундиране – плоско и пилотно, норми за проектиране курс доц. Н. Жечев КСС І тримесечие Пловдив 

Въздействие и защита на строителни конструкции при пожар семинар   КСС 
ІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Проблеми при обследване на съществуващи сгради. Аварии в 
строителството. Проблеми при преустройство на партерни и 
надпартерни етажи в съществуващи сгради 

лекция проф. Игнатиев КСС 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Укрепване на стари сгради и пострадали от сеизмични 
въздействия 

курс проф. Игнатиев КСС 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Ръководства за проектиране по Еврокод  дискусия   КСС 
ІV 
тримесечие 

Пловдив 

Софтуерни продукти  SAP, TOWER, CAST, ETABS, STADYPS 
STAAD, SOFISTIC  

презентация   КСС целогодишно Пловдив 
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Технически паспорт на съществуващ строеж  семинар лектор от УАСГ  КСС 
ІV 
тримесечие  

Пловдив 

Опитни постановки и методи за идентификация на миграционните 
параметри, определящи разстоянието на замърсителите във 
водоносния пласт 

курс   МДГЕ І тримесечие Пловдив 

Моделиране на разпространението на замърсителите във 
водоносните пластове-посредством компютърни програми 

курс доц. Стоянов МДГЕ 41000 Пловдив 

Пенетрации  лекция проф. Божинов МДГЕ 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Практически опит строителство на наклонени терени  дискусия доц. Жечев МДГЕ 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Хоризонтално сондиране    Ст. Желязков МДГЕ   Пловдив 

Нови продукти и технологии в строителството презентация   общи прояви
панаирни 
изложения, 
периодично 

Пловдив 

Технически английски език курс   общи прояви при интерес Пловдив 

Творчески пътувания в страната и в чужбина     общи прояви периодично Пловдив 

Планове за безопасност и здраве курс   общи прояви
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Типови помпи и тяхното приложение в отоплителните и 
климатични инсталации 

презентация Фирма Грундфос ОВКХТТГ 04.2012 г. Пловдив 

Фирма ”DAIKIN” презентация Фирма ”DAIKIN” ОВКХТТГ 
ІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Системи за централна климатизация на сгради презентация 
Фирма ”FUSI 
electric” 

ОВКХТТГ 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

НАССР-системите и проектирането на предприятия за 
производство и съхранение на хранителни продукти 

дискусия проф. Сомов ТЕХ 
ІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Сътрудничество с УХТ- запознаване на студентите от горен курс с 
практическата част на инвестиционното проектиране 

среща   ТЕХ периодично Пловдив 

Актуални изисквания на нормативните документи към 
технологичното проектиране по хранително-вкусовата 
промишленост 

семинар   ТЕХ 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 
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Презентации на водещи фирми в бранша, новости семинар   ТЕХ периодично Пловдив 

Изменения и допълнения в Наредба Із-1971 семинар   ТЕХ 09.2012 г. Пловдив 

Видове пътни настилки. Новости лекция Тодор Анастасов ТСТС І тримесечие Пловдив 

Студено рециклиране курс   ТСТС 
ІІІ 
тримесечие 

Пловдив 

Представяне на нови техники, технологии, машини презентация   ТСТС целогодишно Пловдив 

Посещение на Дунав мост. Посещение на магистралата  до Стара 
Загора 

творческо 
пътуване 

  ТСТС 
ІV 
тримесечие 

Пловдив 

Запознаване с технологията и изпълнението на съвременна 
пречиствателна станция за отпадни води 

семинар 
  

ВС 
  

Русе 

запознаване с нови светлинни източници, осветителни уредби и 
програмни продукти за светлотехнически изчисления. 

семинар 
  

ЕАСТ 
  

Русе 

Обучение по част Електрическа на проекти за ВЕИ курс   ЕАСТ   Русе 

Обучение за мрежови системи за управление и сградна 
автоматика 

курс 
  

ЕАСТ 
  

Русе 

Пасивни сгради семинар   КСС   Русе 

Проектиране на комбинирани дърво-бетонни плочи семинар 
инж. Иван 
Гешанов 

КСС 
  

Русе 

Технически паспорти на сгради семинар   общи прояви   Русе 

Програмата му за изчисляване на енергийна ефективност 
конферентна 

връзка 
проф. Калоянов ОВКХТ   Русе 

прилагане изискванията, нормите и правилата в проектирането на 
обекти от пътно, железопътно, пристанищно строителство, 
аеродруми, съоръжения и геотехника на линейни обекти. 

курс 

  

ТСТС 

  

Русе 

Членовете на регионалните професионални секции да участват в 
обучения, заложени и предвидени в програмата за обучение и 
квалификация на националните професионални секции. 

курс   
всички 
секции 

  Смолян 

обучение по EN 1991. Еврокод 1 : “Въздействия върху 
конструкциите” 

курс   КСС   Смолян 
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обучение по EN 1995. Еврокод 5 : “Проектиране на дървени 
конструкции” 

курс   КСС   Смолян 

обучение по EN 1996. Еврокод 6 : “Проектиране на зидани 
конструкции” 

курс   КСС   Смолян 

обучение за пожароустойчивост и изчисляване на строителните 
конструкции на въздействие от пожар и тяхната защита 

курс   КСС   Смолян 

обучение по “технически паспорти” на строежите курс   КСС   Смолян 

участие в проведения семинар за представяне на компютърна 
програма за изготвяне на интердисциплинарната част “Енергийна 
ефективност и топлосъхранение в сгради” съгласно Наредба №7 

семинар в ЦО на КИИП ОВКХТ 15.04.2011г Смолян 

топло- и газоснабдяване, за соларни инсталации и геотермални 
води (термопомпи). 

курс   ОВКХТ   Смолян 

Организиране на срещи с представители на общинските 
администрации 

среща   ВС   Ст. Загора 

Участие в мероприятия на секция ВС от регионално и национално 
ниво, съвместно с други регионални секции 

    ВС   Ст. Загора 

Организиране на представяния на иновационни технологични 
решения на водещи български и чужди фирми 

    ВС   Ст. Загора 

Да се организира среща с всички институции: Служба по геодезия, 
картография и кадастър Стара Загора, Община Стара Загора, 
Областна аднимистрация, Областна дирекция „ Земеделие”  

среща   ГПГ   Ст. Загора 

Представяне на фирми, изнасяне на беседи и участия в 
изложения за повишване на квалификацията. 

    ГПГ   Ст. Загора 

Участие в мероприятия на секцията от регионално и национално 
ниво, съвместно с други регионални секции. 

    ЕАСТ   Ст. Загора 

Организиране на представяния на чужди и български фирми 
доставчици на оборудвания и съоръжения. 

семинар   ЕАСТ   Ст. Загора 

обучения по Еврокод 0; 1; 2; 3; 5 и 8 - обучение, обсъждане и 
дискусии 

    КСС   Ст. Загора 
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Участия в мероприятия на секцията от регионално и национално 
ниво 

    КСС   Ст. Загора 

Участие в мероприятия на секцията от регионално и национално 
ниво, съвместно с други регионални секции 

    МДГЕ   Ст. Загора 

Организиране на представяния на чужди и български фирми 
доставчици на оборудвания и съоръжения. 

семинар   МДГЕ   Ст. Загора 

Провеждане на Пролетен  бал на инженера     общи прояви   Ст. Загора 

Провеждане Конкурс „Инженер-проектант на годината”     общи прояви   Ст. Загора 

Обмяна на опит с други регионални колегии     общи прояви   Ст. Загора 

Участие в мероприятия на секцията от регионално и национално 
ниво, съвместно с други регионални секции. 

    ОВКХТ   Ст. Загора 

Организиране на представяния на чужди и български фирми 
доставчици на оборудвания и съоръжения. 

семинар   ОВКХТ   Ст. Загора 

Участие в срещи,  обучения и мероприятия на национално ниво     ТЕХ   Ст. Загора 

Участие в мероприятия на секция ТСТС от регионално и 
национално ниво, съвместно с други регионални секции  

    ТСТС   Ст. Загора 

Еврокодове обучение   КСС   Хасково 

Паспортизация на строежите обучение   КСС, МДГЕ   Хасково 

участие в семинари и курсове, организирани от други колегии, или 
на национално ниво 

    ВС   Ямбол 

Дейности и проблеми при въвеждане на ПУП - планове за 
регулация в кадастралните карти. Роля на правоспособните лица 
и взаимоотношението им със Службите по кадастъра 

семинар 
Иван Евтимов от 
Агенция по ГКК – 
София 

ГПГ   Ямбол 

Последни изменения на ЗУТ, в частност смяна предназначения на 
земеделските земи и свързаните с това създаване на ПУП и 
парцеларни планове 

семинар от МРРБ ГПГ   Ямбол 
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теми, актуални за проектантите по част „Електрическа”  и 
„Автоматика” 

семинар   ЕАСТ   Ямбол 

Организиране,  изчисляване  и конструиране на монтажни 
съединения 

семинар   КСС   Ямбол 

участие в семинари и курсове, организирани от други колегии, или 
на национално ниво 

    МДГЕ   Ямбол 

запознаване с изискванията за проектиране на ОВКХ-инсталации, 
съответстващи на новите Евростандарти  

семинар 
Доц. Мерима 
Златева – ТУ 

МДГЕ 04, 05.2012 Ямбол 

Енергоефективни решения  за сградни инсталации семинар   МДГЕ 10.2012 г. Ямбол 

Да се организира посещение на зала „Арена” – София, среща с 
проектантите и изпълнителите на обекта  

среща   МДГЕ 06.2012 г. Ямбол 

участие в семинари и курсове, организирани от други колегии, или 
на национално ниво 

    ТЕХ   Ямбол 

Да се проведе  среща на проектантите от секция „ТСТС” с 
Областно пътно управление – Ямбол и с Областна дирекция 
„Полиция” отдел „КАТ” – Ямбол . 

среща   ТСТС   Ямбол 
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Регистрация на договори за проектиране и проектантски бюра 

Задължението на членовете на КИИП за регистрация на договорите произтича от Закона 
за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), чл. 
29 ал. 1 и писмото на Министъра на МРРБ от ноември 2004 г. до областните управители и 
главните архитекти на общините във връзка с тази регистрация и законосъобразното 
одобряване на проектите. 

Към днешна дата регистрацията на договорите е услуга, която КИИП предоставя на 
Възложителите на проектите, когато им е необходимо удостоверение за регистрация на 
договор пред Общинска или друга администрация. 

Регистрацията на договорите за проектиране се извършва при утвърдена процедура. 
Регистрацията е безплатна. По желание на възложителя се издава удостоверение за 
регистриран договор в момента на заявяване. За издаване на удостоверението се дължи 
такса, платима от Възложителя срещу издаване на фактура.  

Броят на регистрираните договори и проектантски бюра по регионални колегии е показан 
в обобщената таблица за дейността на регионалните колегии.  

 
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС (ЦО) НА КИИП 

Административна дейност 

Служителите в ЦО на КИИП са, както следва:  

 инж. Весела Господинова – изпълнителен директор, отговаря за цялостното 
ръководство на дейността на ЦО; 

 инж. Маринела Цветкова – експерт квалификация, НПС, технически контрол и 
проектантски услуги; 

 инж. Светлана Велинова – експерт регистри, списъци и авторски права; 

 Евгения Ставрева – координатор и технически сътрудник. 

 Иван Иванов – администратор информационни системи, назначен от 01.07.2011 г. 

  
Бих искал да изкажа благодарност на колегите от ЦО за положените усилия и 
съпричастност при изпълнение на многобройните текущи задачи.  
 
През 2011 г. беше извършен ремонт на Централния офис на КИИП – преразпределение на 
работните помещения с цел по-добра функционалност и удобство на проектантите, 
посещаващи офиса. Заседателната зала бе оборудвана с озвучителна и звукозаписна 
техника.  

Въвеждане на Еврокодовете 
 
През 2011 г., Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), 
съвместно с Българският институт за стандартизация (БИС), продължи разпространението 
на европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции (Еврокодове).  

В действие е обновената система за достъп до ЕВРОКОД. Достъпът се осъществява на 
адрес standards.kiip.bg с потребителско име и парола. Създадена е “демо” версия, която 
позволява разглеждането на първите страници на отделните стандарти и дава възможност 
на бъдещият потребител предварително да се запознае с предлаганите Еврокодове. 
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За членовете на КИИП активирането, което осигурява пълноценно ползване на продукта 
става от ЦО, след заплащане на таксата от 300 лв. 

Общият брой на членовете на КИИП, които ползват Еврокодовете, предоставени от БИС е 
221.  

Електронно списание на КИИП 

През 2011 година в КИИП излезе първият брой на новото електронно списание 
“Инженерен форум”. Целта на този проект е да се създаде един съвременен 
информационен продукт, който не само да отразява събития и да бъде своеобразна кръгла 
маса за дискусии и размяна на идеи, но да бъде и мястото, където трудът и постиженията 
на членовете на Камарата  ще бъдат представяни по най-добрия начин. 

Печатна литература, издавана от КИИП 
 
През 2009 г. КИИП, на основание на Закона за авторското право и сродните му права, 
обяви конкурс за написване на четири практически ръководства за прилагане на 
Еврокодовете. През 2010 г. и 2011 г. работата по издаване на ръководствата продължи, 
като понастоящем всяко от ръководствата се намира на следния етап: 
 
1. ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО С РЕШЕНИ ПРИМЕРИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА 
ЕВРОКОД 7 - ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ под общата редакция на проф. 
Илов. 
На 03.06.2010 г. беше подписан договор с проф. Илов 
Ръководството излезе от печат през м. март 2012 г. в тираж 1500 броя. 

2. ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО С РЕШЕНИ ПРИМЕРИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА 
ЕВРОКОД 8 - ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ПЪРВА ЧАСТ (НОВИ СГРАДИ), под общата редакция на проф. 
Сотиров  
На 28.06.2010 г. е подписан договор с проф. Сотиров.  
Ръководството излезе от печат през м. март 2012 г. в тираж 1500 броя. 
 
3. ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО С РЕШЕНИ ПРИМЕРИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА 
ЕВРОКОД 8 - ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ТРЕТА ЧАСТ (УСИЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ), 
под общата редакция на инж. Васева. 
На 28.06.2010 г. беше подписан договор с ръководителя на колектива инж. Васева  
На този етап ръководството се намира в предпечатна подготовка. В рамките на един месец 
предстои излизането му от печат. 
 
4. ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО С РЕШЕНИ ПРИМЕРИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА 
ЕВРОКОД 2 - ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ 
КОНСТРУКЦИИ  
Авторският колектив с ръководител инж. Гуглев, представи разработени 25% от обема на 
ръководството. Материалът, след обстоен преглед, не беше одобрен от комисията и не е 
подписан договор за написване на ръководството 
На комисията беше предложено готово ръководство озаглавено „Ръководство по 
стоманобетон Еврокод 2”, под общата редакция на проф. д-р инж. Константин Русев, 
което е разгледано от нея, оценено е като отговарящо на изискванията и е сключен с 
авторите договор за издаване на ръководството. 
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През м. юни 2011 г. ръководството излезе от печат в тираж 1000 броя, който беше 
изчерпан и бяха допечатани нови 500 броя. 

Извън цитирания конкурс през 2011 г.  КИИП сключи договори за издаване на: 

1. ЕТАЖНИ СГРАДИ СЪС СТОМАНЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ. 
ПРОЕКТИРАНЕ СЪГЛАСНО ЕВРОКОДОВЕ 1,3 и 8, автор доц. Стефан Цачев 
 
2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ, 
СЪГЛАСНО ЕВРОКОД. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСНО 
ЕВРОКОД 3 И УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БДС EN 1090-2, автор доц. 
Михаил Цанков 

Двете книги излязоха от печат през м. декември 2011 г. в тираж  по 500 броя всяка. 

Всички цитирани печатни издания са налични в ЦО на КИИП, от където могат да бъдат 
закупени. Предоставят се и на РК за разпространение, след заявяване на необходимата 
бройка. 

Издания на РК София-град 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОДКРАНОВИ ГРЕДИ В СГРАДИ ПО 
ЕВРОКОД 3, автор проф. д-р инж. Любчо Венков 
 

 
Наредба № Із-1971 - Пожарна безопасност 
 
На основание § 7 на преходните и заключителни разпоредби на Наредба Із-1971 от 
29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар и във връзка със задължението на КИИП да организира и 
проведе обучение съгласно Методиката, приета от УС на КИИП, със Заповед № КИИП -
031 от 17.02.2010 г. беше назначена Централна комисия за обучение и прилагане на 
Наредба №  Із-1971 в състав: 

Председател: 

инж. Марин Младенов – Главен секретар на КИИП 

и членове: 
1. инж. Георги Колчаков – Председател на НПС „КСС” 
2. инж. Любомир Грънчаров - Председател на НПС „ЕАСТ” 
3. инж. Николай Главинчев - Председател на НПС „ГПГ” 
4. инж. Ангел Марков - Председател на НПС „ВС” 
5. инж. Ивайло Банов - Председател на НПС „ОВКХТГ” 
6. инж. Валентин Семерджиев - Председател на НПС „МДГЕ” 
7. инж. Илиян Иванов - Председател на НПС „ТСТС” 
8. инж. Илка Симиджиева – представител на НПС „ТЕХ” 

По искане на КИИП § 7 на преходните и заключителни разпоредби на Наредба Із-1971 от 
29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар бе отменен от Административния съд. В резултат на това и 
Централната комисия не е провеждала повече заседания.  

След публикуване на Наредба Iз-1971 още през 2010 година бяха събрани от 
Националните професионални секции становища за съдържанието на наредбата и за 
последствията от прилагането й. Тези становища бяха обобщени и изпратени до МРРБ и 
ГДПБЗН към МВР. Двете институции отхвърлиха нашите забележки и препоръки и 
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отказаха да отложат влизането на Наредбата в сила. През 2011 година отново бе 
предоставена възможността на професионалните секции – както на националните, така и 
на регионалните – и всеки един от членовете на КИИП да направят конкретни 
предложения за изменения и допълнения на Наредба Iз-1971. След тяхното обобщаване те 
отново бяха изпратени до МРРБ и МВР.  

След дълго умуване и опъване, най-после институциите, които отговарят за създаване и 
прилагането на Наредбата, решиха че исканията на КИИП за изменения и допълнения 
имат основание. Министърът на вътрешните работи издаде заповед за създаване на 
междъведомствена работна група за изменнеие и допълнение на Наредбата. В състава на 
групата, който възлиза на 28 души, бе включен и един представител на КИИП – 
инж.М.Младенов. В заповедта бе поставен краен срок 30.03.2012г. за изготвяне на 
измененията и допълненията на Наредбата. Работата на групата започна с ентусиазъм: 
Наредбата бе разделена на групи от глави и за всяка такава група бяха съставени работни 
подгрупи от специалисти, които имат пряко отношение към конкретните проблеми; беше 
започната интензивна работа по Глава I. За съжаление настъпи периода на местните и 
президентски избори и работата на работната група замря. Киип в свое писмо до МРРБ и 
до МВР обърна внимание на проблемите, които се появиха в работата на групата и изрази 
своето становище, че срокът посочен в заповедта на Министъра на вътрешните работи 
няма да може да бъде спазен при темповете на работа и начина на организация. 

Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението предложи към Рабоната 
група да се създадат специализирани работни погрупи, които да са съставени от 
специалисти по въпросите на всяка специфична глава от Наредбата. От КИИП бе 
поискано да посочи необходимите специалисти, което бе осъществено веднага. Тези 
мерки не доведоха до интензифициране работата на работната група. 

Към настоящия момент КИИП няма информация, някоя от главите на Наредбата да е 
обсъдена и приета изцяло от членовете на Работната група. Това ще доведе до следните 
две възможности: 

- срокът за изменение и допълнение на Наредбата да бъде удължен, което ще 
продължи мъките на проектанти, консултанти, контролни органи и възложители, 
които са свързани с прилагането на Наредбата в сегашния й вид 

- Наредбата ще бъде изменена и допълнена от представителите на МВР и МРРБ в 
работната група и ще бъде предоставена за становище на КИИП, за което срокът 
ще бъде няколко дена, каквато е практиката ма МРРБ в последните години при 
въвеждането на нови или изменени нормативни документи. 

Ако се съдаде която и да е от двете ситуации, независимо от това кои ще са 
ръководителите на КИИП от тук нататък, Общото събрание на КИИП трябва да задълйи 
Председателя и на Управителния съвет да предприемат решителни мерки, в това число да 
уведомят Народното събрание и Министерски съвет, че отношението на МРРБ и МВР към 
КИИП е в противоречие с ЗКАИИП и че това отношение нанася сериозни морални и 
материални вреди на проектирането, на строителството, на контрола върху проектирането 
и строителството и на цялото общество.    

Независимо от заявленията на специалистите, които са завършили висше образование, 
което е свързано с пожарната безопасност, че процесите на проектиране и строителство 
ще спрат, ако те не разработват частта „Пожарна безопасност”, се оказаха както се 
очакваше тенденциозни и неверни. Близо све години проектирането и строителството 
безпроблемно продължават като се прилага одобрената от УС на КИИП  МЕТОДИКА за 
прилагане на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар. Прилагането на методиката е и 
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потвърждение, че прилагането на Наредбата е напълно във възможностите на инженерите-
проектанти, които разработват техническите части на инвестиционните проекти. 
Единствено те са хората, които могат да проектират самите сгради, съоръжения и 
инсталации така, че да съответсвуват на изискванията на Наредбата. Не е по силите на 
специалистите, които са завършили образование, което е свързано с пожарната 
безопасност, да проектират сградите, съоръженията и инсталациите, които да отговарят 
както на изискванията на Наредбата, така и на другите нормативни документи. 
Специалистите по пожарна безопасност имат своето място в процеса на проектиране – те 
трябва със своите знания да се включат активно при изготвянето на техническите задания, 
които възложителя е длъжен да предостави на проектанта преди започване на 
проектирането. Те могат да участвуват и в процеса на проектирането на отделните части 
на инвестиционния проект, ако проектантите по тези части преценят, че имат 
необходомост от това.  

Изготвянето на самостоятелен проект по част „пожарна безопасност” влиза в 
противоречие и със същността на инвестиционното проектиране. Всеки проект по която и 
част да е той, намира своя изпълнител на строежа, който го реализира. Това обаче не може 
да се случи с проекта по „Пожарна безопасност”. Мерките за пожарна безопасност са 
неразривно свързани с всяка една от частите на инвестиционния проект и се реализират на 
строежа от изпълнителите на съответната част. Това е още едно потвърждение, че 
специалистите, които са завършили образование, което е свързано с пожарната 
безопасност, не могат да разработват самостоятелно инвестиционни проекти, които да 
осигурят пожарната безопасност на строежите във всичките й необходими аспекти. 

Ако обобщим работата на КИИП по Наредбата трябва да подчертаем следното: 

- КИИП счита, че Пожарната безопасност не може да бъде самостоятелна част на 
инвестиционния проект, а трябва да бъде разработвана като раздел към всяка една от 
техническите части от него; 

- измененията и допълненията на Наредбата във връзка с редица противоречия в нея, 
несъстоятелни изисквания, които водят до прекомерни разходи за осъществяването им, 
неточно цитирани европейски стандарти, неправилна терминология и други, трябва в 
максимално кратки срокове да станат реалност и да започнат да се прилагат, като това 
разбира се не за сметка на ндостатъчно задълбочена работа на междуведомствената 
работна група 

- не възможно един единствен специалист, независимо какво е учил и каква 
професионална квалификация има, да разработи инвестиционен проект за всички 
пасивни и активни мерки  за пожарна безопасност съгласно изискванията на 
Приложение №3 към Наредбата, а това може да бъде направено единствено от 
проектантите по съответните части 

За да защити своите членове КИИП предприе мерки за изравняване на техните права с 
правата, които си предоставиха сами инженерите завършили специалност „Пожарна 
безопасност и спасяване” и получили ПП „Пожарна безопасност” не да изготвят част 
„Пожарна безопасност”, а да бъдат в помощ на възложители, консултанти и проектанти 
най-вече при изготвяне на Техническото задание за проектиране за даден строеж. На свое 
заседание през месец юни 2010 година УС прие решение за отписване на тези инженери 
от регистрите за ПП на КИИП. В последствие тези инженери подадоха жалби до съда чрез 
КИИП. Според действащата нормативна база КС на КИИП трябваше да даде писмено 
становище на всяка една от жалбите в 14 дневен срок. Независимо, че това не бе спазено, 
жалбите бяха изпратени в Административния съд.  

Към настоящия момент състоянието по водените срещу решението на КИИП за отписване 
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на проектантите, които са вписани в регистрите и срещу забавеното разглеждане на 
новопостъпили заявления за вписване в регистрите с право да изработват част „Пожарна 
безопасност” е следното: 

1. общ брой съдебни дела – 33 бр. в това число за: 

  - отписване от регистрите за ПП с решение на УС от 25.06.2010г. – 28бр. 

  - за мълчалив отказ за вписване в регистрите за ПП – 3бр. 

  - за изричен отказ за вписване в регистрите за ПП – 1 бр. 

  - за отказ УС да предостави информация – 1бр. 

2. съдебни дела, които са решени от АССГ в полза на ищеца и КИИП обжалва пред 
ВАС – 12бр. 

3. решения на ВАС в полза на ищеца – 6бр. 

4. решения на АССГ в полза на КИИП, които не се обжалват – 7бр. 

5. решения на АССГ в полза на КИИП, които се обжалват пред ВАС – 2бр. 

6. съдебни дела, които са внесени в АССГ, но нямар решение – 6 бр.   

  
 

Съвместна работа с Българския институт по стандартизация  и участие в 
Технически комитети. 

 

На общото събрание на Български Институт по Стандартизация (БИС) на 20 април 2011 г. 
инж. Димитър Начев е избран за член на УС на БИС и представлява в Управителния съвет  
интересите на членовете на БИС от група 5, професионални организации и съюзи. Инж. 
Димитър Начев е взел участие във всички заседания на УС през изминалия период. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани 
както в частния, така и в обществения сектор, ръководейки се от принципите на 
стандартизацията - балансирано участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие. 
Това означава привличане и ангажиране в дейността по стандартизация и отчитане 
интересите на производители, доставчици, потребители, научни и академични среди, 
партньори в областта на социалната сфера, органи по оценяване на съответствието, 
държавни институции и други обществени организации. Като самостоятелна институция 
БИС работи за обществена полза и не разпределя печалба. 

С помощта на БИС бе изготвен Европейски многоезичен речник на терминологията за 
система „Еврокодове” в  частта на „български език”. По инициатива на Камара на 
инженерите на Словакия, както и участието на БИС като партньор в проект за Трансфер 
на иновации по секторна програма „Леонардо да Винчи” на Програмата „Учене през 
целия живот”, 2011 г. на темата: “Превръщане на Еврокодовете в универсален инструмент 
за призната професионална изява – ключ към подобрена мобилност на работната сила”. 

Целта на участието инж. Димитър Начев в УС на БИС е осигуряване на по-лесен достъп 
до стандандарти и участието на инженерите - проектанти в адаптирането европейските 
стандарти и отменянето на  националните, които не са в синхрон с европейските. Очаква 
се подготовката на  сборник, в който да са включени основни стандарти за бетон, цимент, 
вар, тухли, разтвори, зидария, за материалите за дървените и стоманените конструкции, за 
армировачната стомана, необходим на всеки проектант-конструктор. 
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В таблицата по-долу са посочени представителите на КИИП, участващи активно в 
работата на Техническите комитети на БИС : 
 

Технически комитет 
 

Представител на КИИП НПС 

ТК 1 Пожаро и взривозащита Инж.Златарова КСС 
ТК 15 Опазване на околната среда Инж. Венелин Вълков МДГ 
ТК 41 Отоплителна, вентилационна, 
климатична и пречиствателна техника 

Инж. Михаил Толев ОВКХТТГ 

ТК 43 Хладилна и криогенна техника Инж. Венелин Вълков ОВКХТТГ 
ТК 49 Електрически уредби в сгради  Инж. Любомир Грънчаров ЕАСТ 
ТК 53 Алармени системи Инж. Румен Иванов ЕАСТ 
ТК 54 Осветителна техника и 
електроинсталационни изделия 

Инж. Красимир Велинов ЕАСТ 

ТК 56 Проектиране на строителни 
конструкции 

Инж. Георги Кордов КСС 

ТК 60 Газоснабдяване и 
газопотребление 

Инж. Петър Стефанов МДГ 

ТК 61 Изолации на сгради  и 
строителни съоръжения 

Инж. Глория Накова НИСИ 

ТК 68 Пътно дело Инж. Никола Палов ТСТС 
ТК 79 Електроенергетика Инж. Малинка Качикозова ЕАСТ 
ТК 83 Водоснабдяване и канализация Инж. Гинка Димова ВС 
ТК 89 Туристически дейности Инж. Цветанка Коларова-

Кирова 
ТЕХ 

 

В ЦО на КИИП са постъпили отчети по работната програма за 2011 г. на три технически 
комитети на БИС: 

- ТК 49 „Ел. уредби в сгради” – инж. Л. Грънчаров; 
- ТК 53 „Алармени системи” – инж. Румен Иванов; 
- ТК 54 „Осв. техника и ел. инсталационни изделия” – инж. Кр. Велинов; 

През отчетния период колеги от НПС „ЕАСТ” са участвали най-активно и в реализацията 
на проекта “Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”,  финансиран 
по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

На семинарите, проведени в гр. Бургас  на тема „Кабели и кабелни изделия” (13-
14.10.2011 г.); в гр. Пловдив на тема „Осветителна техника” (30.11–01.12.2011 г.) и на 
кръглата маса на тема „Съвременната осветителна техника и националната 
стандартизация” в гр. Русе – март 2012 г. специалисти от секция ЕАСТ са направили 
интересни и съдържателни презентации: 

- инж. Л. Грънчаров (Бургас и Пловдив); 
- инж. Кр. Велинов  (Пловдив); 
- инж. Радослав Кючуков (Пловдив и Русе). 

Отличната организация на семинарите в гр. Пловдив и в гр. Бургас е благодарение на  
изключителното съдействие на инж. Марин Младенов на инж. Душко Опърлаков.  
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Бихме искали да отбележим, че участието на членовете на КИИП в техническите 
комитети на БИС и отчитането на тяхната дейност, би следвало да бъде грижа на 
съответните професионални секции, които трябва да предоставят подробна и 
своевременна информация в ЦО.  

Участието на наши членове в техническите комитети на БИС е израз на уважение към 
институцията. Но КИИП заплаща за това участие и следователно трябва да получава 
обратна информация за работата на тези Технически комитети. Също така и членовете на 
КИИП от различните професионални секции трябва да получават информация, актуална и 
от първа ръка за новостите в областта на стандартите. 
 

Въвеждане в експлоатация на електронен регистър  

Към момента електронният регистър е въведен в пробна експлоатация. За съжаление 
поради различните формати, в които се съхраняват данните по регионалните колегии и 
различната степен на пълнота, данните в регистъра започнаха да се зареждат „отзад-
напред”. При нормална работа на регистъра първо би трябвало да се въведат данните от 
анкетната карта, и чак след това – да се издадат удостоверенията за правоспособност, за да 
се направи проверка дали навсякъде данните съответстват на представените документи.  

Тъй като частични данни от анкетните карти има само в някои от регионалните колегии, 
се наложи данните за новите удостоверения да се въвеждат от техническите сътрудници 
на база на до сега действащите удостоверения. 

В края на 2011 започна работа по прехвърляне на данните на РК София-град. То бе 
извършено въз основа на наличната в базата на София-град информация. Удостоверенията 
бяха издадени без служителите на ЦО да имат възможност да направят проверка /РК 
София-град не изпълни решението на УС да събере копия от старите удостоверения/. 

Считам, че общото събрание трябва да вземе решение системата да бъде въведена в 
експлоатация и до края на годината всички членове на КИИП да актуализират 
информацията за тях чрез попълване по Интернет на анкетна карта. 
 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

През отчетния период бяха реализирани следните мероприятия с международно участие:  

На централно ниво 

 Участие на инж. Георги Симеонов в конференция “Стратегия за устойчиво развитие 
в Европейския диалог” в гр. Херцег Нови, Монтенегро, по покана на Камарата на 
инженерите в Хесен и  Камарата на инженерите на Монтенегро ,  04-11 юни 2011г.   

 Участие на инж. Марин Младенов и инж. Весела Господинова в десетата годишна 
среща на полската Камара на строителните инженери, по покана на Председателя 
на Полската камара на инженерите, 16-19 юни 2011 г.   

 Участие на инж. Стефан Кинарев, инж. Георги Симеонов и инж. Весела Господинова в 
Първия европейски ден на инженера, организиран съвместно от Европейския 
съвет на строителните инженери и Европейския съвет на инженерните камари и 
заседанието на Общото събрание  на Европейския съвет на инженерните камари, 
гр. Брюксел – Белгия, 07-10 декември 2011 година.  
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По регионални колегии 

РК София-град 

През 2011 г. КИИП София-град продължи контактите си със своите партньори от другите 
инженерни камари в Европа. 

 В изпълнение на споразумение за сътрудничество между КИИП РК София-град и Камара 
на инженерите на Р Сърбия бе проведен съвместен „Семинар по сеизмично 
инженерство” в Белград, 7 – 9 април 2011 г. Лектори на семинара бяха сръбски професори 
и от България –проф Елена Васева, участниците в семинара-проектанти от двете 
инженерни камари.  

 Израз на добрите партньорски отношения с инженерните камари на Балканите и в Европа 
бе проведения на 6-7 октомври 2011 г.в София. Втори „Балкански Семинар по 
сеизмично инженерство”. Той протече под патронажа на Министъра на Регионалното 
Развитие и Благоустройството, под егидата на Европейския съвет на строителните 
инженери (ЕССЕ) и Европейския съвет на инженерните камари (ЕСЕС), със съдействието 
на УАСГ. Мото на Семинара бе «Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно 
проектиране  

 Участие в семинар „Еврокодове” по покана на МРРБ.  

 Среща с Камара на инженерите на Португалия във връзка с разработване на съвместен 
проект по програма Леонардо да Винчи на ЕС и членство на португалската камара в 
ЕСЕС.  

 На среща с представители на Камара на инженерите на Кипър на 24.03.2011 г. в офиса на 
КИИП София-град бяха обсъдени теми, свързани с дейността по оправомощаване на 
инженерите в двете камари, възможностите за взаимно признаване на квалификациите в 
двете страни, организация на продължаващото обучение.  

 Участие във форум „ Качество и цени на инженерните услуги в Европа”, организиран от 
Камара на строителните инженери на Словакия.  

 Участие в конференция „Стратегия за устойчиво развитие в Европейския диалог”, Херцег 
Нови, Монтенегро, по покана на Камара на инженерите, Хесен, Германия и Камара на 
инеженерите Монтенегро.  

 Участие в семинар „Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” 
по покана на МРРБ в гр. Брюксел.  

 Участие в конференция „Сеизмична Защита на Културното Наследство”, Анталия-Турция 
по покана за участие от Министерство на Културата чрез МРРБ и покана от Турската 
камара на строителните инженери.  

 Участие в Първи „Ден на инженера в Европа” , организиран съвместно от Европейски 
съвет на инженерните камари (ЕСЕС) и Европейски съвет на строителните инженери 
(ЕССЕ).  

 Приключва изготвянето на Европейски многоезичен речник на терминологията за система 
„Еврокодове”, съвместно с Камара на инженерите на Словакия. От наша стране е 
разработена частта на „български език”.  

 През изтеклата година израз на международната дейност на КИИП е и дейността, 
осъществена в рамките на задълженията на Председателят на КИИП София-град в 
качеството му на Вицепрезидент на Европейски Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС).  
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РК Кърджали 

През 2011 год. ръководството на КИИП РК Кърджали е осъществило контакт с Камарата на 
инженерите и Камарата на архитектите в гр. Одрин. През м. октомври 17 души от колегията 
проведоха професионална среща с колегията в гр. Одрин. При двудневното посещение са имали 
възможност да се запознаят с работата на техните камари, както и със забележителностите на 
града. 

СТИПЕНДИИ 

РК София-град и през 2011 г. продължи да отпуска от собствения си бюджет средства за 
стипендии на студенти, дипломиращи се в българските Технически Университети, 
показали високи успехи в курса на обучение 

- Една стипендия на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански в размер на 150 лв. по 
специалност „Строителство на сгради и съоръжения” в УАСГ , спечелена от Пламен Кочев  

- Една стипендия на името на Председателя на КИИП РК София-град с лични средства на     
инж. Димитър Начев по специалност „Строителство на сгради и съоръжения” в УАСГ, 
спечелена от Любомир Вецков  

Осем стипендии със средства на Регионалната колегия по следните специалности:  
- „Строителство на сгради и съоръжения” при УАСГ , отпусната на Рая Димитрова  
- “Транспортно строителство” при УАСГ – Асен Тодоров  
- „Водно строителство” при УАСГ – Весела Христова  
- „Геодезия” при УАСГ – Мария Здравкова  
- „Машиностроителна техника и технологии” при ТУ – Евгени Дончев  
- „Електроенергетика и електрообзавеждане” при ТУ – стипендията се разделя на трима 
равностойни кандидати – Иван Пандъков, Мартин Райков, Илия Стоянов  

- „Топлотехника” при ТУ – Нели Божковска  
- „Хидрогеология и инженерна геология” при МГУ – Светла Деделянова  

Приоритет на КИИП София-град е приобщаване на младите специалисти към Камарата с цел 
подобряване на професионалното им развитие и квалификация.  

В тази връзка, продължава изпълнение на задачите, залегнали в споразумението със 
Студентския съюз на УАСГ и със Студентския съвет на Технически Университет, които 
предвиждат подпомагане работата на Студентския съвет и Кариерния център в посока 
разширяване възможностите за професионалните стажове, професионалната ориентация и 
квалификация, както и активно участие  в процедурата по номиниране на студенти за 
годишните стипендии на КИИП София-град. 
 
 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ, ПЛАКЕТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ 
СВЪРЗАНИ С КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ 

 

Част от Регионалните колегии намират начин да отбележат по време на годишните си 
Отчетни събрания постиженията на своите членове. 
Част от Регионалните колегии намират начин да отбележат по време на годишните си 
Отчетни събрания постиженията на своите членове. 

Плакетите за 2011 г. в РК София-град са връчени на Общо събрание на регионалната 
колегия на следните колеги:  

Секция „Конструкции на сгради и съоръжения”  
проф. д-р инж. Любчо Венков  
инж. Иванка Петрова  
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Секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения”  
проф. д-р инж. Иван Трифонов  

Секция ” Електротехника, автоматика и съобщителна техника”  
инж. Кирил Ганев  

Секция ”Минно дело, геология и екология”  

проф. д-р инж.Стоян Христов  
инж. Михаил Марков 

В отчетния доклад на РК Монтана са посочени членовете на регионалното ръководство, 
наградени от председателя на РК с грамоти за "активно участие в дейността на  КИИП и 
утвърждаването й сред професионалната гилдия в област Монтана", а именно: инж. 
Любомир Грозданов, инж. Лидия Василева, инж.Петър Цветанов, инж. Камен Миланов, 
инж. Емил Йочев, инж. Даниела Петрова, инж. Лора Никифорова, инж. Дарин Пешков. 
Регионалното ръководство е връчило почетни грамоти "за дългогодишно участие в 
инвестиционния процес и заслуги за утвърждаване на професията на проектанта в област 
Монтана" и на следните колеги: инж. В. Петкова, инж. В. Средкова, инж. Ц. Митова, инж. 
Б. Петков, инж. Л. Драганов, инж. Л. Грозданов, инж. Д. Петрова, инж. Л. Никифорова, 
инж. Й. Люцканов, инж. Б. Младенов,  инж.П. Първанов. 

В отчетния доклад на РК Стара Загора е отбелязано, че през 2011 г. е организиран 
традиционния пролетен бал. На него са излъчени и наградени членове на КИИП в 
обявения регионален конкурс „Инженер на годината” по специалности. С решение на 
Регионалното Ръководство за всяка секция се присъжда една награда. Шест секции са 
излъчили победители в конкурса, а именно: 

Секция „КСС”  
инж. Михаил Николов Караколев за пешеходен мост над р. мъглижка, местност „барите”, 
гр. Мъглиж  

Секция „ТСТС”  
инж. Мария Трифонова за проект: „реконструкция на кръстовище - консултативна 
поликлиника – град Габрово” 

Секция „ВС”   
инж. Димчо Димов за обект: „Водоснабдителна група „Марица изток с/ма Червенково” І 
Подобект : Тласкателен водопровод от П.С. Медникарово” до О.Ш. 100м3, ІІ Подобект: 
Гравитачен водопровод  от 100м3 до  до ПС „Мъдрец”. 

Секция „ГПГ”  
инж.Тихомир Тодоров Калчев за проект: „Превръщане на културно–исторически  
паметници  от античния период на стара загора  в туристическа атракция»  

Секция „МДГ”   
инж. Георги Владиславов Владиславов за проект:  фотоволтаична електрическа 
централа  в с.Черганово, община - Казанлък, част инженерно-геоложки и хидрогеоложки 
проучвания и съставяне на доклад. 

Секция “ОВКХТТГ” 
инж. Христо Стойков Христов за проект: моделиране на филтърна инсталация за завод  на 
procter & gamble, Германия 

Секция „Технологии”  
инж. Стоянка Иванова за проект: „Вътрешно  преустройство на конферентна зала и 
съществуваща кухня в ресторант със зала и кухня;  лоби бар на приземен етаж и 
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преустройство на съществуващи помещения в подготовки към кухня и сладкарски цех на 
хотел „Дедеман Принцес София” 

Наградите - плакети и грамоти бяха връчени от Председателя на КИИП..  
С решение на РК на КИИП бе присъдена посмъртно  на инж. Николай Антонов Манчев 
ПОЧЕТНА ГРАМОТА за цялостен принос към дейността на РК на КИИП Ст.Загора 
 

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ  

КИИП води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в  съответствие  
с изискванията на българското счетоводно и търговско законодателство. 

Финансовият отчет за 2011 г. е съставен в съответствие с Националните стандарти за 
финансови отчети за малки и средни предприятия. 

КИИП води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова 
отчетна валута за представяне. Данните във финансовия отчет са представени в хиляди 
лева. 

Съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане, КИИП е 
задължена да води аналитично отчитане на двата вида дейности - стопанска и 
нестопанска, като се облага с корпоративен данък за резултата от стопанска дейност. От 
10.12.2007 г. КИИП е регистрирана по ЗДДС. 

След 2009 г., по предложение на Контролния съвет и съгласно решение на ОС на КИИП, 
всяка година се извършва одиторска проверка на годишния финансовия отчет (ГФО). 

До този момент, през 2010 г. и 2011 г. е извършена одиторска заверка на отчета на КИИП. 
Заверката на финансовия отчет от лицензирания одитор е безусловна.   
 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА КИИП В ЦИФРИ КЪМ 31.12.2011 Г.   
 

Относно стопанската дейност на КИИП през 2011 г.  

- Приходи 251 хиляди лева без ДДС от издателска дейност, семинари, експертизи. 
Намалението спрямо приходите от стопанска дейност през 2010 г. е със 157 хил. лв. 
или 38%. 

- Приходи от лихви – и през 2011 г. регионалните колегии със свободни средства ги 
депозираха в срочни депозити. Приходите от лихви за 2011 г. са в размер на 78 хил. 
лв. Намалението спрямо приходи от лихви през 2010 г. е със 44 хил. лв. или 36%. 

Финансовият резултат от стопанска дейност през 2011 г. е 95 хил. лв. печалба преди 
облагане. Намалението спрямо финансовия резултат от стопанска дейност през 2010 г. е 
със 22 хил. лв. или 19 %. 

Данък по ЗКПО        – 10 хил. лв. 

Печалба след облагане  – 85 хил.лв. 

Към Отчета за приходите и разходите от стопанска дейност е приложена “Справка за 
приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2011 г.”, която в Раздели от 
І до V дава подробна информация за видовете приходи и разходи. 

Вече обложен, положителният финансов резултат от стопанска дейност в размер на 85 
хил. лв. се пренася в Отчета за приходи и разходи (нестопанска дейност) в приходната му 
част. 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2011 г. 

ОС НА КИИП – 01.04.2012 г.	 Page 70 
 

Приходите от основна (регламентирана)  дейност на КИИП през 2011 г. са в размер на 
1 568 х.лв., от които 1 563 х.лв. от членски внос, вкл. ТК и ППО и 5 х.лв. финасови 
приходи. Намалението на приходите от основна дейност спрямо 2010 г. е със 678 хил. лв. 
или 30%. Това намаление се дължи на факта, че е намален размерът на членския внос. 

Разходите за дейността през 2011 г. са в размер на 1 475 000 лв. и включват разходи за 
офиси, персонал (заплати и осигуровки), командировки и други. Подробна разшифровка 
на разходите е приложена в „Справка за административните разходи по видове за 2011 г.” 
Резултатът от основна дейност през 2011 г. е положителен в размер на 168 хил. лв., 
включително резултатът от стопанска дейност. 

 “Моментната снимка на КИИП” към 31.12.2011 г.:  

Счетоводният баланс към 31.12.2011 г. показва следното: 

Капитал – собствен капитал в размер на 4 142 000 лв.  

Задължения в размер на 153 000 лв. - от тях 73 000 лв. към доставчици, в т.ч. 63270 за 
имот в Пловдив. Просрочени задължения няма. 

Приходи за бъдещи периоди (събран членски внос за 2012 г.) - 1 385 х. лв. 

Актив – През 2011 г. РК Пазарджик закупи офис, на стойност 31 000 лв., а РК Варна такъв 
на стойност 320 000 лв. Общо ДМА – 1329 х.лв./включително земя и сгради 1209 х.лв/.  

Краткотрайни активи в размер на 4 289 х. лв., от които паричните средства са 3 909 х.лв., 
разпределени както следва: 

касова наличност (парични средства в брой по РК и в ЦО)  -      13 х. лв. 

разплащателни сметки (вкл. валутни - по РК, вкл. ЦО)   - 1 836 х. лв. 

депозитни сметки (вкл. валутни- по РК, вкл. ЦО)   - 2 060 х. лв. 
 

      СПРАВКА 

за наличностите по депозитни сметки към 31.12.2011 г. 
 

РК КИИП 
Сума 
лева 

БУРГАС-Депозитни сметки 61000.00
РУСЕ -Депозитни сметки 30529.56
СЛИВЕН-Депозитни сметки 30010.00
ПАЗАРДЖИК-Депозитна  49068.27
СМОЛЯН-Депозитни сметки 20000.00
СТАРА ЗАГОРА-Депозитна 70301.14
СОФИЯ ГРАД - Депозитни сметки 1439612.20
ЦУ - Депозитни сметки 359812.02
ОБЩО 2060333.19
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ПРИОРИТЕТИ ЗА БЪДЕЩАТА РАБОТА НА КИИП  

Трябва да се отбележи, че през 2011 година не сме се придвижили напред в изпълнението 
на повечето от приоритетите, които бяха поставени в отчета за 2010 година, а именно: 

Организация на работата  

 Не бяха актуализирани правилата за работата на УС, Комисиите и Регионалните 
ръководства; 

 Не бяха въведени механизми за контрол по спазване решенията на УС;  

 Въпреки възможността в съдържанието на Интернет страницата на КИИП всички 
регионални колегии и професионални секции да добавят информация, не успяхме 
да постигнем подобрение в обема и съдържанието на същата. Част от регионалните 
колегии поддържат собствени сайтове, което води до разпиляване на средства; 

 Не бяха своевременно публикувани на интернет страницата на КИИП решенията на 
УС, на НПС, на КС и на КДП, както и други важни документи; 

 Не бе активизирана дейността на повечето от регионалните колегии, 
сътрудничеството между тях, размяната на добри практики, взаимни гостувания,  

 Част от РК успяха да осъществят за членовете си контакти с колегии от други 
страни; 

 Не успяхме да създадем система за функциониране на Териториалните центрове за 
обучение; 

 

Връзки с външни организации 

 Въпреки опитите на КИИП за партньорство със законодателната, изпълнителната и 
съдебната власт, областните и общинските управи, поради липса на навременна 
информация от същите, не винаги успявахме да реагираме превантивно при 
разработка на нормативни документи, касаещи КИИП; 

 Като изключим участието на наши представители в Техническите комитети на 
Института по стандартизация и членовете на временни комисии по конкретен 
нормативен документ, членовете на КИИП не прояват активност по отношение на 
разработването на нови и отстраняване на грешки за технически нормативни 
документи; 

 Въпреки усилията на КИИП да се подготвят ръководства, свързани с въвеждането 
на новите европейски нормативни документи и редицата курсове, провеждани по 
регионални колегии, считаме че работата за подготовка на членовете на КИИП за 
предизвикателствата при упражняване на регулираната професия „инженер-
проектант в инвестиционното проектиране” в условията на конкурентната среда на 
Европейския съюз все още страда от недобра организация; 

 Като изключим някои професионални секции, не успяхме да осъществим 
регулярни партньорства с външни организации в проектантския бранш за 
обсъждане на най-новите технологии, приложими в областта на инвестиционното 
проектиране; 

 Не успяхме да създадем информационен масив за добри проектантски практики, а 
опитите ни да създадем такъв за нормативни документи, се сблъскват с 
ограниченията на Закона за авторското право и сродните му права;  
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 Не бяха създадени постоянни връзки с всички висши училища, подготвящи 
технически специалисти – бъдещи членове на КИИП. 

 

Приоритетите  за работата на КИИП през 2011 година ще бъдат следните:  

 

 Изработване и внасяне в МРРБ и Народното събрание на проект за изменение и 
допълнение на Закона за камарата ма архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране; 

 Привеждане на Устава на КИИП в съответствие с действащия ЗКАИИП; 

 Създаване на условия и подходяща среда за изпълнение на задълженията от КС и 
КДП. (отделни бюджети и правила които да задължават ръководните органи на 
КИИП, да се съобразяват с решенията на КС и КДП); 

 Актуализиране на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за 
предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и 
в инвестиционното проектиране, като се свърже с добрите проектантски практики; 

 Активно участие при приемането на технически нормативни документи. 

Позволете ми накрая да благодаря от името на УС на всички колеги, които през 
изминалата година отделиха от личното си време, за да бъдат съпричастни към цялостната 
дейност на КИИП.  

 

Благодаря за вниманието!  

 

 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КИИП: 

 
                инж. СТЕФАН КИНАРЕВ 
 


