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Ключови партньори
на КИИП София-град



Министерство
на регионалното развитие и благоустройство
ул. Св.Св. Кирил и Методий 17-19, 1202 гр. София
На 25 юли 2007 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройство, представлявано от Асен Гагаузов – министър и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Регионална колегия София-град, представлявано от инж. Димитър Начев – председател, се подписа споразумение
за партньорство и съвместни дейности в съответствие с принципите на Закона
за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и на
Закона за устройство на територията.
Споразумението е в подкрепа на сътрудничеството между административните
органи и професионалните организации на инженерите в инвестиционното проектиране за защита на професионалните им права и интереси в съответствие с
интересите на обществото, както и за изпълнение на правителствени програми,
инициативи и стратегии за устойчиво развитие.Основна цел е изготвянето на
съвместни програми и проекти, които да осигуряват професионална информация и компетентни становища за нуждите на МРРБ, с цел успешно интегриране
на Репубрика България в Европейския съюз при максимално използване на
висококвалифицирания проектантски ресурс.

Университет за архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ)
бул. Христо Смирненски 1, 1164 гр. София
На 17.07.2007 г. се подписа споразумение за партньорсво и съвместни
дейности между Университета по архитектура, строителство и геодезия, представляван от проф. Д-р инж. Пеньо Пенев – ректор и КИИП РК София-град,
представлявана от инж. Димитър Начев – председател.
Рамковото споразумение е в изпълнение на постановките в ЗКАИИП за осъществяване сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери и
съвместно организиране на квалификационни курсове, следдипломно обучение
и курсове за професионално обучение, включително и за усвояване на европейските правила и стандарти.
Страните ще съдействат за въвеждане на водещия световен опит в проектирането, при осъществяване на съвместни проекти и задачи в условията на
финасовите възможности и ресурси и наличния професионален потенциал.

Български институт по стандартизация (БИС)
кв. Изгрев, ул. „165“ № 3А

Областна управа на София-град
ул. Алабин 22, 1000 гр. София
На 2 август 2007 г. се сключи рамково споразумение за партньорство
между Областната управа на гр. София, представлявана от Тодор Модев – областен управител и КИИП РК София-град, представлявана от инж. Димитър
Начев – председател.
Рамковото споразумение е в съответствие с интересите на обществото, за
подкрепа и сътрудничество между административните органи и професионалните организации, както и за съдействие при осъществяване на сътрудничество със сродни организации у нас и в чужбина, за изпълнение на правителствени програми, инициативи и стратегии за устойчиво развитие, възможност
за осигуряване на професионална информация и компетентни становища за
нуждите на урбанизацията и подобряване качеството на живот на жителите на
гр. София чрез оптимално поддържане и гарантиране сигурността на сградния
фонд, както и подкрепа при кандидатстване по Структурните фондове на ЕС.

Фондация Международни градски сътрудници
ул. Парчевич 24, ет.7, ат.1, 1000 гр.София
На 1 август 2007 г. се сключи споразумение за партньорство мужду Фондация Международни градски сътрудници, представлявана от Таня Врайкова
– изпълнителен директор и КИИП РК София-град, представлявана от инж.
Димитър Начев – председател.
Рамковото споразумение предвижда изготвяне и осъществяване на координирани съвместни програми и проекти, в тясно сътрудничество с други държавни администрации, местни власти, бизнес структури и граждански сдружения, при максимално използване на висококвалифицирания проектантски
ресурс на КИИП София-град.
Страните се договарят да потърсят възможности за реализиране на съвместни задачи, информационни модели и технологии при осигуряване на подкрепа както на национално ниво, така и от международни институции, особено при реализиране на специализирани програми, свързани с усвояването на
фондовете на Европейския съюз.
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На 1 октомври 2007 г. се сключи споразумение за партньорсво между
Българския институт по стандартизация (БИС), представляван от Мая Станева
– изпълнителен директор и КИИП РК София-град, представлявана от инж. Димитър Начев – председател.
Споразумението е в съответствие с принципите на Закона за Камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и на Закона за националната стандартизация и предвижда участие в изготвянето на стандарти,
хармонизиране на нормативната уредба, разпространение на стандарти към
членовете на КИИП, сътрудничество при провеждане на международни форуми и обучения, свързани със стандартизацията в областта на строителното
проектиране, строителни продукти, инсталации и др.



Инженерна Камара на Саксония
Invenieurkammer Sachsen
Annenstraße 10, 01067 Dresden
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На 6.11.2006 г. по време на форума „Ден на Саксонската Камара 2006”.
в присъствието Министъра на вътрешните работи на провинция Саксония, бе
подписан договор за сътрудничество между Инженерна Камара Саксония и
КИИП Регионална колегия София-град. В него са конкретизирани областите на
сътрудничество: обмяна на информация, мнения и професионален опит; обучение, последващо обучение и специализации; съвместно участие в проекти,
финансирани по програми на Европейската общност; дейности по участие в
архитектурни и инженерни конкурси; управление на качеството и гарантиране
на качеството в обхвата на професионалната дейност; рамки на мобилност на
инженерите от двете камари.



Техническа Камара на Гърция
секция Централна Македония (гр. Солун)
Technical Chamber of Greece
49, Gr. Alexander Avenue
546 49 Thessaloniki, Greece
На 4 ноември 2007 г. в град Солун, при откриване на българо-гръцкия
семинар „ Числени методи в сеизмичното инженерство” в Техническия университет „Аристотел”, КИИП София-град и Техническата камара на Гърция – секция
Централна Македония в присъствието на Генералният консул на България в гр.
Солун г-н Пламен Иванов, подписаха договор за сътрудничество между двете
инженерни камари.
Камара на инженерите на Сърбия
Serbian Chamber of Engineers
Bulevar vojvode Misica 37, 11000 Belgrade, Serbia
На 14 юни 2008 г.се сключи споразумение за сътрудничество между КИИП
РК София-град, и Камарата на инженерите на Република Сърбия. Споразумението бе подписано в тържествена обстановка на кораб във водите на река Дунав,
в присъствието на около 300 членове на сръбската камара. То предвижда партньорство в областта на обмяна на информация, професионален опит и възгледи,
организиране на обучения за членовете на двете професионални организации
по прилагане на Еврокодовете, тясно сътрудничество за популяризиране на общото участие в Европейски проекти по линия на Трансгранично сътрудничество.
Цел на това споразумение е също изграждането на конструктивни взаимоотношения между българските и сръбските колеги и тяхното сближаване.
Камара на оправомощените архитекти и инженери на Македония
Chamber of authorized Architects and Engineers
Dame Gruev, 1000 Skopje, The Republic of Macedonia
На 6 Април 2008 в Скопие, по време на семинар „Сеизмично строителство”
в присъствието на 150 проектанти – конструктори от КИИП София, бе подписан
договар за подкрепа и сътрудничество при дефиниране на условията за взаимно
признаване на професионална квалификация на двустранна основа и в контекста на
Европейските Директиви. Това бе и първата проява на двустранните ни взаимоотношения с Македонската камара на оправомощените архитекти и инженери. Отчитайки
регионалната близост на двете държави, Камарите се ангажират да организират
съвместни мероприятия, свързани с въвеждането на Европейските стандарти.

Инженерна Камара на Хесен
(Германия, Висбаден)
Ingenieurkammer Hessen
Gustav-S tresemann-Ring 6
65189 Wiesbaden

Камара на строителните инженери на Турция,
клон Истанбул
Turkish Chamber of Civil Engineers (TCCE), Region Istanbul
Halaskargayi Cad. No. 35-1 Harbize, 34373 Istanbul, Turkey
На 15 май 2009 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между
КИИП София-град и Турската камара на строителните инженери-Истанбул. Официалното подписване стана при откриването на 4-ти Симпозиум „Сеизмичната
опасност в Истанбул”на 15 и16 май в Техническия университет на Истанбул.
Този симпозиум се организира и провежда на всеки 4 години от Турската
камара на строителните инженери-Истанбул. Първата стъпка, израз на партньорските взаимоотношения между двете Камари, бе участието на около 70
члена на КИИП София-град–проектанти и експерти в областта на сеизмичното
осигуряване на сгради в този симпозиум.
Европейси Съвет на Инженерните Камари (ECEC)
ECEC office Vienna
Karlsgasse 9/2, 1040 Wien, Austria
На 23.11.2007 г. в гр. Загреб на Общо събрание на ECEC Камара на
инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – България стана редовен
член на Европейски Съюз на Инженерните Камари. Европейски съюз на Инженерните Камари в Европа (ECEC) е създаден през 2003 г.на инженерен форум
във Виена след поредица от Европейски Инженерни форуми в Дрезден 1998 г, в
Букурещ 2000 г., и Дубровник 2002 г. Негови членове са Камари на инженерите
в Европа, официално признати по националното законодателство на съответната страна: Камара на архитектите и инженери консултанти – Австрия, Камара
на архитектите и инженерите – Хърватска, Чешка Камара на оправомощените
инженери в строителството, Федерална Камара на инженерите – Германия,
Унгарска Камара на инженерите, Камара на инженерите – Италия, Камара на
инженерите – Монтенегро, Полска Камара на строителните инженери, Сръбска
Камара на инженерите, Словашка Камара на строителните инженери, Камара
на инженерите – Словения.
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На 8 май 2008 година бе подписано споразумение между КИИП Регионална
колегия София-град и Камара на инженерите на Хесен за сътрудничество за
осъществяване на съвместния проект „Внедряване на децентрализирано третиране на отпадъчни води в България”.Това стана по време на мероприятието,
проведено в рамките на представянето на Камара на инженерите на Хесен на
15-тото Международно специализирано изложение за води, отпадъчни води,
отпадъци и рециклиране (IFAT 2008) в Мюнхен.



