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Димитър Начев – ролята като пионер

Изминалите десет години бяха критичен и решителен период за КИИП Со-
фия и за президента Димитър Начев за засилване ролята на организацията в 
България, за подобряване популярността на оправомощените инженери и за 
оптимизиране на професионалните рамкови условия за членовете и.

Той беше винаги в първите радици и успяваше със специална професионална 
ревност да изпълни,както собствените, така и очакванията на членовете на 
организацията.                               

С членството на България в ЕС през 2007, той започва да установява кон-
такти с Европейските инженерни организации и започна процеса на интеграция 
на европейско ниво.

На него принадлежи изцяло заслугата за приемане на КИИП  в редиците ЕСЕС. 
КИИП бе домакин на Общото събрание на ЕСЕС в София през 2009 г. и Димитър 
Начев бе избран за Вицепрезидент на ЕСЕС. През следващите години ние заедно 
ускорихме процеса на разширяване до шестнадесет члена на организацията.

За мен винаги беше удоволствие да имам един такъв активен Вицепрезидент 
в борда с много ползотворни приноси през тези години.

Непременно бих искал да изразя моята благодарност за отличното сътруд-
ничество и за неговото позитивно професионално мислене в полза на европей-
ските оправомощени инженери.

дипл. инж. Йозеф Робл
ECEC Генерален секретар мандат 2006-2009
ECEC Президент мандат 2009-2012

Getting together with Dimitar Natchev

The European Council of Engineers Chambers (ECEC) got new Member in 2007. Bulgarian
Chamber of Chartered Engineers (KIIP) joined ECEC as Member with full rights and duties. At
this moment ECEC was the growing new star on the European Engineers organizations sky.
From this moment KIIP started to do his best in contributing ECEC efforts on improving
Engineers profession position in our national societies and on the European level.
That was the time when I acquainted with and got new friend, Dimitar Natchev who was
ready to complete any duty which he was asked for to do up to the ECEC necessity, or to
help friend.
Discussion Forum, which he organized within framework of 5th Anniversary of KIIP Sofia, in
Sofia in November 2008., was great success of ECEC and KIIP common struggling for creating
new social position of Engineers position all around the Europe.
Dimitar Natchev, as ECEC Vice president in mandate 2010. to 2012, was playing active and
impressive role in developing fruitful connection within ECEC member organizations,
especially in creating friendly relationship within Balkan countries.
Wherever he was and is coming he is creating goodwill and friendship with his open minded
attitude and readiness for understanding of others need for support and his contribution.
I am happy and proud, I could call Dimitar friend of mine.

Mirko Oreškovi PhD.C.Eng.
ECEC Past President

Заедно с Димитър Начев

Европейският Съвет на Иженерните Камари (ЕСЕС) получи нов член през 2007 
година. Българска камара на оправомощените инженери (КИИП) се присъедини 
към ЕСЕС като член с пълни права и задължения. В този момент ЕСЕС бе растя-
щата нова звезда на небосклона на Европейските инженерни организации. От 
този момент КИИП започна да прави всичко възможно, за да даде своя принос 
към усилията на ЕСЕС за подобряване на позицията на инженерната професия в 
нашите национални общества и на европейско ниво.

Това е времето, когато се запознах с и сдобих нов приятел, Димитър Начев, 
който бе готов да изпълни всяко задължение, за което е помолен 
според нуждите на ЕСЕС, или да помогне на приятел.

Дискусионеният форум, който той организира в рамките на 5-
годишнината на КИИП София, в София през ноември 2008 г. беше 
голям успех на ЕСЕС и КИИП в общата борба за създаване на нова 
социална позиция на инженерите в Европа.

Димитър Начев, както ЕСЕС вицепрезидент през мандат 2010 
– 2012 г. имаше  активна и впечатляваща роля в развитието на 
ползотворна връзка в рамките на организациите-членки на ЕСЕС, 
особено в създаването на приятелски отношения в рамките на 
балканските страни.

Където и да е бил, където и да е, той създава положителна репутация и 
приятелство със своето открито поведение и непринуденост и готовност за 
разбиране, когато другите се нуждаят от неговата подкрепа и принос.

Аз съм щастлив и горд, че мога да нарека Димитър мой приятел.

д-р стр. инж. Мирко Орешкович 
ЕСЕС Президент 2007-2009

Dimitar Natchev – the role as a pioneer 
           Dipl.-Ing. Josef Robl  

Ten years ago it was a critical and decision phase for KIIP Sofia and for the president 
Dimitar Natchev to strengthening the role of the organisation in Bulgaria, to improve the 
visibility of the chartered engineers and to optimise the professional framework 
conditions for the members. 
He was always the front man and succeeded with special professional zeal fulfilling the 
own and members expectations. 

Ahead of the Bulgarian EU membership 2007 he began to contact the European 
engineering organisations and started the process of integration on European level.

All credit belongs to him that the Bulgarian Chamber of Engineers became a member in 
ECEC. KIIP hosted the General Assembly Meeting 2009 in Sofia and Dimitar Natchev 
was elected as Vice president of ECEC. Together we accelerate the enlargement up to 
sixteen members in the next years.

It was always a great pleasure for me to have an active Vice president in the board with 
many fruitful contributions during these years. Absolutely necessary I would like to 
express my thanks for the excellent cooperation and for his positive professional 
thinking in favour of the European chartered engineers. 

Dipl.-Ing. Josef Robl  
ECEC Secretary General (2006 – 2009) 
ECEC President (2009 – 2012) 
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Dimitar Natchev – an engineer with a vision 

Dimitar Natchev simply well understood the historical moment in the year 2004 when 
Bulgaria joined the European Union. This important event did not only base on political 
decisions and acts. It also required  an integration of all professional organisations of 
Bulgarian civil engineers in different European organisations. One of this is the European 
Council of Civil Engineers – ECCE. Dimitar Natchev was always the frontman of 
Bulgarian civil engineers who succeded to make all iniative and further steps for 
recognition and engagement of all Bulgarian civil engineers on European level.  
Such actions are usualy performed only by civil engineers having a vision and specific 
skills mixed with a right portion of knowledge in diplomacy. Dimitar Natchev is evidently 
a civil engineer having such virtues. 
It was always a pleasure for me to cooperate with Dimitar in ECCE not only during my 
presidency of this important European organisation of civil engineers but also during all 
years of his activ presence and professional engagement in the ECCE. 

                                                            Gorazd Humar B.Sc.C.E. 
   ECCE Immediate Past President 

        and 
    ECCE President (2010 – 2012) 

ECCE Secretariat: Thiras 49  112 52 Athens  GREECE 
Tel./ Fax: +30 210 8623992  E-mail: ecce_sps@otenet.gr

Registered Office: 1 Great George Street  Westminster  London SW1P 3AA   United Kingdom

Димитър Начев – инженер с визия

Димитър Начев просто разбра добре  историческия момент през 2004 годи-
на , когато България се присъедини към Европейския съюз. Това важно събитие 
не бе само база на политически решения и актове. То също така изискваше 
интегриране на всички професионални организации на българските строителни 
инженери в различни европейски организации. Една от тях е Европейският съ-
вет на строителните инженери - ECCE. Димитър Начев винаги е бил фронтмен 
на българските строителни инженери, който е успявал да осъществи всички 
първоначални и по-нататъчни стъпки за признаване и ангажираност на всички 
български инженери на европейско ниво. Такива действия обикновено се извърш-
ват само от инженери, които имат визия и специфични умения, съчетани с 
точната пропорция знания в дипломацията. Димитър Начев е очевидно строи-
телен инженер с такива качества.

За мен винаги е било удоволствие да си сътруднича с Димитър в ECCE не 
само по време на моето председателство на тази важна европейска организа-
ция на строителните инженери, но и през всички години на неговото активно 
присъствие и професионална ангажираност в ЕССЕ.

Лондон, 03.02.2014 
стр. инж. Горазд Хумар B.Sc.C.E.
ECCE Президент мандат 2010 – 2012

COOPERATION BETWEEN  
KIIP SOFIA AND SERBIAN CHAMBER OF ENGINEERS 

Serbian Chamber of Engineers was founded in 2003, and became member of ECEC (European Council 
of Engineers Chambers) in 2005. As a President of Serbian Chamber of Engineers (2007-2012) and as a 
President of the Assembly of Chamber presently, I had an opportunity to closely collaborate with eng. 
Dimitar Natchev, President of KIIP Sofia (2004-2012) and Vice President of ECEC (2009-2012). One of 
the main achievements   of our cooperation was Agreement signed on occasion of celebration of Day of 
Serbian Chamber of Engineers, on 14th June 2008.  

After that, I participated at the Balkan Seminar of Earthquake Engineering, organized by KIIP Sofia at 
10th October 2010. Also our cooperation was spread among specific groups of engineers. Serbian 
engineers, engaged in bridge design, were visited construction site of Vidin Bridge and delegation of 
Bulgarian engineers were visited construction site of new Beska Bridge over Danube River.  

During this time period we developed not only good professional relationship between presidents of two 
chambers, but I can say from my side, that this relation became real friendship, with full trust and 
everyday professional and private personal collaboration with eng. Dimitar Natchev. 

Based on our mutual cooperation, was established the collaboration between most of the Engineering 
Chambers of Balkan countries. Today, continue the successful cooperation between Serbian Chamber of 
Engineers and Bulgarian Chamber of Engineers in favor of engineers from both countries. 

    President of the Assembly 
  of Serbian Chamber of Engineers and 

Vice president of ECEC 

                                                                     Dragoslav Šumarac, Ph.D.Civ.Eng. 

Сътрудничество между КИИП София и Сръбската Камара на Инженерите

Сръбската Камара на Инженерите е основана през 2003 г. и става член на Ев-
ропейски Съвет на Инженерите Камари (ЕСЕС) през 2005 година. Като председател 
на Сръбската камара на инженерите (2007-2012) и като председател на Общото 
събрание на Камарата в момента,аз  имах възможност да си сътрудничи тясно с 
инж.. Димитър Начев, председател на КИИП София (2004-2012) и заместник-пред-
седател на ЕСЕС (2009-2012 г.). Едно от основните постижения на нашето съ-
трудничество беше подписания договор за сътрудничество, по повод честването 
на Деня на Сръбската Камара на Инженерите, на 14 юни 2008 година.

След това, аз участвах в Балканския семинар на сеизмично инженерство, 
организиран от КИИП София на 10-ти октомври 2009г. Също така бе реализи-
рано сътрудничество между нашите членове. Сръбски инженери, от областта 
на проектиране на мостовепосетиха строителната площадка на моста при 
Видин, а делегация от български инженери посетика строителната площадка 
на новия мост при Бешка на река Дунав. 

През този период от време, ние изградихме не само добри професионални 
отношения между президентите на двете камари, но мога да кажа от моя 
страна, че че тази връзка стана истинско приятелство, с пълно доверие и 
постоянно професионално и лично сътрудничество с инж.. Димитър Начев. 

На база на нашето взаимното сътрудничество, по-късно бе развито съ-
трудничеството между повечето от инженерните камари на балканските 
страни. Днес, продължава успешното сътрудничество между сръбската камара 
на инженерите и българската камара на инженерите в полза на инженерите от 
двете страни.

проф. д-р инж. Драгослав Шумарац
Президент на Общото събрание на Сръбската Камара на Инженерите
Вицепрезидент на ЕСЕС 02
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Clear Positions And Views For The Engineering Profession In Europe 

With Mr. Dimitar Natchev we have an excellent and productive cooperation within 
European Council of Civil Engineers (ECCE) in my Presidency (2008-2010) and later in 
my duties as ECCE Immediate Past President (2010-2012) and as ECCE Past 
President/Chairman of SC on Associate Membership and Advisor to WFEO President 
(2011 - now).

Mr Dimitar Natchev as President in KIIP -Sofia, ECEC Vice President and Bulgaria 
National Delegate to ECCE has always a significant contribution to European 
Engineering International Affairs expressing opinions and views for the Engineering 
Profession framework in Europe as well as coordinating many activities in ECEC and 
ECCE and organising also important International Events in Bulgaria : International 
Discussion Forum within framework of 5 Anniversary of KIIP (Sofia, November 2008) 
in which I participated, International Seminar on EU Financial Tools for Engineers 
(Sofia, April 2009) I also participated with Prof. Marc Bonazountas as well as the 
Earthquake Balkan Seminars (Sofia, 2009, 2011) in which Mrs. Linda Pelli (European 
Center on Prevention and Forecasting of Earthquakes) participated.

I wish to Mr. Dimitar Natchev will continue his active contribution to the European and 
International Engineering Affairs and it will be for the benefit of Bulgarian Engineers of 
European Engineers and especially for the European South Engineers underlining the 
important role of KIIP with its clear and important positions and views for the 
Engineering Profession in Europe

Vassilis Economopoulos 
ECCE President 2008-2010

Athens, 10/02/2014 

Ясна позиция и виждания за Инженерната Професия в Европа

С Димитър Начев имаме прекрасно и ползотворно сътрудничество в рамки-
те на Европейски Съвет на Строителните Инженери (ЕССЕ) по време на моето 
Президентство (2008-2010) и по-късно по време на моите задължения като 
бивш Президент (2010-2012) и бивш Президент/Председател на Постоянния 
Комитет по Асоциирано членство и Съветник на Президента на WFEO (2011 
– до момента).

Димитър Начев, като Президент на КИИП София, Вицепрезидент на ЕСЕС и 
Национален Делегат на България в ЕССЕ, е имал винаги значителен принос към 

Европейските инженерни международни дейности, изразявайки мнение 
и възгледи за инженерната професия в Европа, както и координирайки 
много дейности в ЕСЕС и ЕССЕ и също организирайки важни междуна-
родни събития в България: Международния Дискусионен форум в рамките 
на честване 5 години КИИП, (София, ноември 2008), в който участвах,  
Международния семинар по Европейски финансови политики в инженер-
ната дейност (София, април 2009), в който взехме участие заедно с 
проф. Бонацунтас, както и Балканските Семинари по сеизмичност  (Со-
фия, 2009 и 2011), в които участие взе г-жа Линда Пели (Европейски 
Център за превенция и прогнозиране на земетресения).

Пожелавам на Димитър Начев да продължи своя активен принос за 
международните инженерни дела и това ще бъде в полза на българските 
и европейските инженери и особено за инженерите от Южна Европа, 

подчертавайки на важната роля на КИИП с нейната ясна позиция и виждания за 
Инженерната Професия в Европа.

Василис Економопулос
ЕССЕ Президент  2008-2010

Таа е “најмладата “ Комора основана во Европа до сега.

Веднаш по првите месеци на основањето на комора, Г-динот Начев ја посети 
нашата комора и од тогаш почна нашата интензивна соработка. Пренесувајќи 
го неговото огромно искуство во организирање и водење на една ваква инсти-
туција како што е комората,  со добронамерните сугестии помогна за  наше 
брзо и ефикасно профункционирање. 

Тој беше првата личност којашто ни ги презентираше   Бугарските Ев-
рокодови во Република Македонија кои понатаму беа основа за доработка и 
прифаќање на истите. Првиот Меморандум за соработка, нашата комора го 
потпиша со KIIP Софија. Врз основа на тој меморандум,  денес  во нашата 
комора членуваат повеќе од 40 инжинери од Бугарија кои активно работат 
во нашата земја. На негова иницијатива беше вршена размена на експерти во 
различити области на инжинерството кои ги презентираа нивните искуства 
на семинарите организирани во Софија и Скопје. 

Несебично ги споделуваше со нас сите книги и публикации кои ги изготву-
ваше Софиската комора и допринесуваше за развојот и ширењето на добрата 
инжинерска мисла во различити области.

Тој беше нашиот ментор и промотор за зачленување на нашата комора во голе-
мото европско семејство на  ECEC, само после две години од нашето постоење. 

Неговата способност да раководи со носење на рационални и секогаш објек-
тивни одлуки кои беа фокусирани кон унапредувањето на инжинерската пракса во 
европските рамки го карактеризираат како инжинерска личност од највисок ранг 
со која ми беше посебна чест да соработувам за време на неговиот мандат.

др. Страхиња Трпевски, дипл.инж.арх.,
е прв Претседател на Комората на овластени архитекти и овластени 
инжинери во Република Македонија во периодот од 2008-2012 година. 02
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Technical Chamber of Cyprus 8 Kerveros Street, 1016 Nicosia

Nicosia, 01/02/2014

I have met Dimitar in 2006, in my capacity as president of the Technical Chamber of Cyprus.
Since our first meeting and during the years that followed we have met on several occasions
during international meetings of Engineering bodies such as the European Council of
Engineering Chambers, at the Engineer Days organized by European Engineering bodies, at
international conferences etc. Moreover, and as a result of the close cooperation and
friendship that has developed between the Technical Chambers of Cyprus and Bulgaria, as a
result of Dimitar's efforts, but also due to the close personal friendship that has developed
between us over the years ETEK and KIIP exchanged formal visits for the purpose of discussing
technical subjects of common interest. Public procurement, engineering services and fees,
member disciplinary control and other issues were discussed and in this context our common
understanding and cooperation was further strengthened.
As a ECEC Vice president Dimitar Natchev supported the involvement of ETEK to the family of
European engineering Chambers.
It is my strong belief that Dimitar Natchev, through his persistent, focused and noble efforts has
played a significant role in the advancement of the role of Engineers as well as the Engineering
science both at the national and at the international level. It has been an honor and a privilege
to have met and worked with Dimitar

Christos Efthyvoulou
Technical Chamber of Cyprus

Visit our new website: www.etek.org.cy
Facebook:  Like ETEK
Linkedin: Connect with ETEK

ETEK is the statutory Technical Advisor to the State and is the umbrella organization for all engineers in 
Cyprus. The practice of the Engineering Profession in Cyprus and the use of the relevant titles are limited 
to people who register with ETEK. Registration with the Chamber (current members exceed 11,500) is 
possible, provided that the strict criteria set by the law are satisfied, enabling provision of quality service 
to the public. Limited companies can also register with ETEK. The Chamber also offers arbitrations and 
expert opinions for matters relevant to its mission. 

Присъединяването на  Техническа Камара на Кипър в ЕСЕС

Запознах се с Димитър през 2006 г., в качеството ми на председател на 
Техническа Камара на Кипър /ЕТЕК/. През следващите години сме се срещали по 
различни поводи на международни срещи на инженерни организации като Евро-
пейски Съвет на Инженерните Камари, на Дните на инженерите, организирани 
от европейските инженерни организации, както и на международни конференции 
и др. 

В резултат на тясното сътрудничество и приятелство, което се разви 
между Техническите камари на Кипър и България, благодарение на усилията на 
Димитър, но също и поради тясното лично приятелство, което се изгради 
между нас през годините ЕТЕК и КИИП размениха официални посещения с цел 
обсъждане технически въпроси/професионални теми от общ интерес. Общест-
вените поръчки, инженерни услуги и цени, дисциплинарния контрол за членовете 
и други въпроси са обсъждани и в този контекст общото ни разбирателство 
и сътрудничество бе допълнително утвърдено.

През 2010  в качеството му на Вицепрезидент на ЕСЕС Димитър Начев взе 
активно участие в присъединяването на  Техническа Камара на Кипър в  семей-
ството на европейските инженерни камери.

Аз съм дълбоко убеден, че Димитър Начев , чрез своите упорити , фокусирани 
и благородни усилия е играл значителна роля за засиване на ролята на инжене-
рите  както и на инженерната наука, както на национално, така и на междуна-
родно ниво За мен бе чест и привилегия да се срещна и работя с Димитър.

Христос Ефтивулу
Председател на  Техническа Камара на Кипър ЕТЕК
мандат 2005-2011

Seit 2005 sind wir in fruchtbaren, gemeinsamen Begegnungen aktiv.

Diese Zeit war geprägt von freundschaftlicher, respektvoller Zusammenarbeit.

Gern erinnere ich mich an den Runden Tisch zu Ingenieurfragen, an das

Gespräch mit den Vertretern des Ministeriums für Regionalentwicklung und

Bauwesen und mit Vertretern des Transport Ministeriums in Sofia und den

intensiven Beratungen mit Ingenieurkollegen Deiner Heimat. Das Erleben der

historischen und kulturellen Wahrzeichen Bulgariens, aber auch, von den

Erkenntnissen manches noch zu lösenden Problems.

Besonders Dank, dir lieber Dimitar für die erfolgreiche Zusammenarbeit

und dem Interesse an unseren sächsischen Erfahrungen.

Dipl. Ing. (FH) Rolf Rau
Ehrenvorstand | Sprecher des Vorstands
Dr. Ing. Andreas Klengel
Geschäftsführer

От 2005 година ние имаме общи активни и ползотворни срещи. Това време е 
белязано с респектираща съвместна работа в приятелски дух.

Със задоволство си спомняме кръглата маса по инженерните въпроси, и 
разговорите в министерство на регионалното развитие и министерство на 
транспорта, и консултациите с българските колеги инженери. Станахме съпри-
частни към историческите и културни знакови забележителности на България, 
но също се запознахме и с някои предстоящи за решаване проблеми.

Специални благодарности за успешната съвместна работа и проявения ин-
терес към нашия Саксонски опит.

дипл. инж. Ролф Рау 
Почетен член на Управителния Съвет
д-р Андреас Кленгел 
Управляващ Директор
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С инж. Димитър Начев се познавам и работя заедно от 2006 г. до сега. 
Следва да се отчете, че като председател на най-голямата професионалната 
организация на инженерите КИИП – София град, с неговия богат професионален 
опит при проектирането и оценяването на строежи и едновременно с това 
неговите организаторски способности допринесе изключително за създаването 
и укрепването на КИИП – София град. 

Бих искала да подчертая, че доброто сътрудничество и професионално парт-
ньорство между Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството - дирекция „Технически правила и норми” и КИИП София-град  се дължи 
в голяма степен на инж. Димитър Начев. В периода 2006 – 2012 г. г-н Начев 
координира и съдейства за участието на експерти от дирекцията в редица 

съвместни семинари и форуми, организирани от български институции, от Европейскатa комисия или 
международни мероприятия. В същия период  КИИП се утвърди като основен партньор на МРРБ при 
реализиране стратегията на министерството за регулиране на инвестиционния процес. 

Списъкът на проведените съвместни семинари под председателството на инж. Начев е много дъ-
лъг, но по основните, свързани съдействие за хармонизация на нормативната уредба за проектиране 
и изпълнение на строежи с европейските директиви и стандарти, в т.ч. в областта на сеизмичното 
инженерство, на устойчивите сгради, и др. са следните: Дискусионен форум „Конкурентноспособност 
на инженера-проектант в Европа”; Конференция и работна среща на тема „Прилагане на Еврокодо-
вете – трансфер на знание и информация”, в Брюксел;  Семинар „Сеизмично инженерство” проведен 
в рамките на сътрудничеството между Камарата на оправомощените инженери на Македония и 
КИИП – Регионална колегия София-град, със съдействието на Института по сеизмично инженерство 
и инженерна сеизмология в гр. Скопие; Семинар „Сеизмично инженерство” проведен в рамките на съ-
трудничеството с Камарата на инженерите в Истамбул; Семинар по Прилагане на Директивата за 
строителните продукти (CPD) в София; Балкански семинар по сеизмично инженерство, проведен от 
КИИП – Регионална колегия София-град под патронажа на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството в София.

Смятам, че, двата мандата, през които г-н Начев беше председател на КИИП – София град бяха 
много успешни за утвърждаването на професионалните и етични качества не само на членовете на 
камарата, но и на нейните партньори. 

ВИОЛЕТА АНГЕЛИЕВА  
Директор на дирекция  
„Правила и норми за проектиране и строителство” при МИП

УАСГ и КИИП София-град, с активното участие на инж. Димитър Начев, 
успешно организираха и реализираха Проект  по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „ПРО-СТАРТ (Практическо Развитие и Обучение 
– Строителни, Технологични и Адаптивни Решения и Тенденции)”, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Създадоха се условия за пълноценна реализация на младите строителни спе-
циалисти, чрез повишаване на тяхната мотивация за участие в различни кон-
курси, специализации в чужбина, курсове за следдипломно обучение и др.

През мандата на инж. Начев, като председател на КИИП София-град, още 
през 2005г. бяха учредени първите стипендии за студенти от УАСГ, които днес 
се присъждат ежегодно. С цел  приобщаване на студентите към професионал-

ната общност на инженерите проектанти в инвестиционното проектиране и оценявайки важността 
на първаия етап на проектанската правоспособност-образованието.

КИИП София-град с активната подкрепа на УАСГ проведоха поредица от специализиране курсове и 
обучения на специалисти по различни проблеми на строителната наука и практика.

Оценяваме високо визията на инж. Начев за важността на връзката между инженерната камера 
и висшите учебни заведения, благодарение на което е изграденото  ползотворно сътрудничество 
между  УАСГ и КИИП София-град. 

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. БОГОМИЛ ПЕТРОВ
2008 – 2014 – Зам. Ректор на УАСГ по Научно изследователската и проектантска дейност
2011 – 2014 – Ръководител катедра „Строителни материали и изолации” на УАСГ02
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Познавам инж. Димитър Начев от времето на проектантската му практика 
в ИПП „Испроект”. Там заедно се изявявахме като ентусиазирани и амбициозни 
конструктори на доста сложните обекти, свързани с пощите, далекосъобщи-
телните и радиотелевизионните съоръжения.

От самото създаване на КИИП, той зае активна и обществено ангажирана 
позиция. По време на двата му мандата като председател на областна колегия 
София – град, той създаде първоначалната организация на работа в най-голяма-
та областна колегия в КИИП, съставляваща почти половината от целия състав 
на Камарата. 

Благодарение на създадената от него организация, колегията продължава да 
работи без засечки и до сега.

Една от големите му заслуги е създаване и укрепване на международния имидж на КИИП. Той успя 
да създаде добри и трайни контакти със сродни камари, както в страни – членки на ЕС, така и в 
съседните балкански страни.

Инж. Начев е член на Управителния съвет на БИС. Той е един от най-активните в работата на 
УС, с дълбоко осъзната ангажираност към дейността на БИС като единствения национален орган за 
стандартизация в България. С участието си в обсъжданията и дебатите в УС, той винаги се стреми 
да бъде полезен, да подобрява дейността на БИС и да работи за имиджа му в обществото.

По негова инициатива и благодарение на упорита му организационна работа, през 2013 г. в БИС 
беше създаден нов Технически комитет БИС/ТК 101 „Устойчиво строителство”.  Темата за устойчи-
вото строителство е изключително актуална, както на международно и европейско ниво, така и на 
национално. 

В БИС/ТК 101 инж. Начев успя да привлече основните институции в България, които имат отно-
шение към темата. На учредителното събрание инж. Начев единодушно беше избран за председател 
на Техническия комитет.

Ирен Дабижева 
изпълнителен директор  
на Българския институт за стандратизация

Във връзка с 10-годишния юбилей на Камарата на инженерите в инвестици-
онното проектиране /КИИП/ бих искал да изразя моето задоволство от съв-
местното  ни дългогодишно сътрудничество.  

За периода от 2004 г. до настоящия момент, първоначално като директор 
на Дирекция „Строителство“ към ДНСК, а понастоящем като заместник-начал-
ник на ДНСК, съм провеждал многократно  срещи и разговори с Вас и с пред-
ставители на КИИП.

КИИП София-град е предоставял на ДНСК и РДНСК София квалифицирани спе-
циалисти с Пълна Проектантска Правоспособност по всички части на инвес-
тиционния проект за участие в Технически Експертни Комисии, назначавани със 
заповед на Началника на РДНСК. 

 Считам, че през изминалите години контактите между КИИП и Дирекцията за национален стро-
ителен контрол /ДНСК/ бяха изключително ползотворни, както във връзка с промяна и актуализиране 
на нормативната уредба, така и при изразяване на становища по конкретни казуси, възникнали в 
процеса на проектиране и строителство.

Пожелавам в бъдеще активна и успешна дейност за утвърждаване авторитета и повишаване про-
фесионалното самочувствие на инженерите в инвестиционното проектиране. 

инж. Георги Даракчиев
заместник-началник на ДНСК 02
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С инж. Димитър Начев се познавам и работиме заедно от 2006 г. до сега. 
Откровено мога да кажа, че в този особено важен за изграждането на най-голя-
мата професионалната организация на инженерите КИИП – София град, изборът 
му за нейн председател се оказа най-подходящ. Специалист в бранша, високо 
ерудирана личност и едновременно с това с изключителен организационен та-
лант и много ентусиазъм той създаде условия и атмосфера за работа на екипа 
си на европейско ниво.  

Осъзнавайки ясно мястото и ролята на камарата на КИИП – София град, през 
призмата на новите европейски взаимоотношения и с професионална прозорли-
вост, той създаде добро взаимодействие и партньорство с екипа на дирекция 
„Технически правила и норми” в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 
В периода 2006 – 2012 г. инж. Начев организира провеждането на голям брой международни и на-

ционални конференции, семинари и курсове за обучение на членовете на камарата и съдейства за по-
пуляризиране и прилагане на хармонизираната с новите европейски изисквания национална нормативна 
уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите (европейската система за проекти-
ране на строителните конструкции, безопасност и здраве при изпълнение на строителните работи, 
звукоизолазията на сградите и защитата от шум по време на строителството, паспортизацията 
на строежите и др.).

По мое лично мнение, в рамките на двата мандата, през които беше председател на КИИП – София 
град, инж. Начев с изключителна всеодайност и отговорност изпълни задълженията си, както спрямо 
членовете на камарата, така и към нейните партньори  и изгради много добра основа за по-ната-
тъшното й развитие в правилната посока.

февруари, 2014 г.  

инж. Соня Георгиева 
Началник на отдел „Хармонизация на техническата 
нормативна уредба” при МИП
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Изминаха четири години от създаването на КИИП като професионална орга-
низация, която пое отговорностите, прехвърлени є от държавата, по отноше-
ние на условията за упражняване на професията „проектант“.

На този отговорен етап от развитието на страната ни КИИП Регионална 
колегия София-град положи много усилия за осъществяване на основната си цел, 
а именно за формиране на национална политика за развитието на проектното 
дело в България и за постигане на високо качество на инвестиционните проек-

ти при недопускане на монополизъм и нелоялна конкуренция, както и за защита на професионалните 
интереси на инженерите-проектанти.

Ръководството на КИИП Регионална колегия София-град осъзна необходимостта от оказване на под-
крепа на отговорните държавни и общински органи при адаптирането на хармонизираните европейски 
стандарти с българското законодателство в областта на инвестиционното проектиране. През тези 
четири години то успя да изгради партньорски отношения с професионални и експертни организации 
за организиране на форуми с участието на местните власти, на които бяха представени и обсъдени 
новите изисквания на европейските стандарти, свързани с дейността на инженера-проектант.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще подкрепя и за в бъдеще иници-
ативите на най-голямата Регионална колегия в България, като разчита чрез нея да получи и подкрепа 
на цялата професионалната гилдия за преодоляване на предизвикателствата, свързани с прилагането 
на европейските директиви в областта на инвестиционното проектиране.

Вярваме, че и занапред КИИП Регионална колегия София-град ще работи упорито за утвърждаване на 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране като отговорна професионална организация, 
допринасяща за повишаване на експертния потенциал в областта на инвестиционното проектиране.

Димчо Михалевски 
Зам. Министър на МРРБ

Изминаха четири години от създаването на КИИП.
На този отговорен етап от развитието на държавата, КИИП Регионална 

колегия София-град положи много усилия за осъществяване на една от целите, 
поставена и в Закона – развитие на проектното дело в България.

Ръководството на КИИП РК София-град осъзна необходимостта от сьв-
местна работа с университетите по адаптиране на европейските стандарти 

към българското законодателство в областта на инвестиционното проектиране.
През тези четири години, ръководството на КИИП РК София-град успя да изгради партньорски 

отношения с повечето университети и на първо място с Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия, чрез които да бъдат представени и обсъдени новите изисквания на европейските 
стандарти в професионалната област на инженера-проектант.

УАСГ ще подкрепя и за в бъдеще най-голямата Регионална колегия в България, като чрез нея разчита 
да получи и подкрепатаа на цялата професионална гилдия за преодоляване на трудностите предизви-
кани от влизането на България в ЕС и необходимостта да се състезаваме с утвърдени университети 
по прилагане на европейските директиви в областта на инвестиционното проектиране.

Искаме да отбележим похвалната инициатива на КИИП Регионална колегия София-град да кани за 
участие в мероприятията си студенти от техническите университети и да ги доближи по пробле-
мите на колегията. Чрез отпускане на стипендии на отлични студенти КИИП Регионална колегия 
София-град подпомага изграждането на нови специалисти.

Вярваме, че и занапред КИИП Регионална колегия София-град ще работи за утвърждаване на КИИП 
като професионална организация и ще допринася за по-бързата адаптация и повишаване на експрет-
ния потенциал в областта на инвестиционното проектиране.

проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Ректор на УАСГ 02
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ДО 
ИНЖ. ДИМИТЪР НАЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП СОФИЯ-ГРАД

  Уважаеми инж. Начев,
Във връзка с изтичане на четиригодишния мандат на ръководството на 

Регионална колегия София-град искаме да споделим впечатленията си от съв-
местната работа с КИИП София-град.

По време на първият мандат на КИИП стана преобразуването на БИС като публично-правна ор-
ганизация и направихме първите си стъпки като пълноправен член на Европейските организации по 
стандартизация – CEN и CENELEC. КИИП беше един от учредителите на новия БИС, включи се като ак-
тивен член в 19 технически комитета с експерти от Регионалната колегия София-град. С активното 
участие на Регионалната колегия София-град бяха проведени множество курсове по новите Европей-
ски стандарти, обхващащи почти всички професионални секции на КИИП. Между двете организации се 
установи изключително ползотворно сътрудничество при организирането и провеждането на прояви 
и събития с участието на изтъкнати експерти от Европейски научни институции и Европейските 
организации по стандартизация.

Надяваме се и занапред да работим заедно с екипа на Регионална колегия София-град за повишаване 
на квалификацията на инженерите проектанти в България по отношение на изискванията на Европей-
ските стандарти.

Мая Станева
Изпълнителен директор

Не са много сродните професионални организации, които могат да се похва-
лят, че работят толкова задружно, подкрепят се при решаване на професионал-
ните си проблеми, проявяват толерантност и разбиране, както това се случи 
през този първи мандат и за двете организации: Камарата на архитектите в 

България Регионална колегия София-град и КИИП Регионална колегия София-град. 
Пример за това са съвместните ни действия, свързани с предложенията за промяна на Закона за 

Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Надяваме се, че ще бъдем 
един добър пример за сътрудничество и този модел ще се наложи между всички участници в инвес-
тиционния процес.

Съвместните ни обучения и дискусионни форуми се радват на професионален и обществен инте-
рес. Ще търсим и нови форми на сътрудничество пред новия мандат.

Успех, колеги, и съхранете енергията и ентусиазма, с който работи целия екип!

         арх. Данчо Данчев 
         Председател на КАБ РК София-град

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
1797 София, кв. Изгрев, ул. „165“ № 3А 
www@bds-bg.org
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ДО КИИП Регионална колегия София-град 

С КИИП РК София-град работя от три години и половина , през който период 
ръководството є, въпреки постоянните пречки, създавани му от Ценралното 
ръководство на Камарата, направи много за издигане общественото признание 
на инженера – проектант.

През целия този период, Ръководството отстояваше интересите на проектантската гилдия пред 
органите на законодателната власт, правеше всичко възможно за нейната професионална реализация 
и квалификация , като успешно популяризираше новите наши и чужди практики в областта на стро-
ителното проектиране.

Пожелавам на колегите и занапред да работят със същия жар за развитието и усъвършенстване-
то ролята на проектанта в гражданското общество на страната ни.

Инж. Георги Георгиев, член на УС на БААИК
Председател на КРС по FIDIC към БААИК, член на КИИП

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КИИП РК София-град

 
Национален център за териториално развитие ЕАД – София работи с Кама-

ра на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП/ Регионална колегия 
София-град още от нейното създаване. Поздравяваме Ви с успешното приключ-
ване на първия Ви четири годишен мандат. С удовлетворение наблюдавахме 

конструктивния дух и принципност в реализиране на мисията Ви като професионална организация. 
Всички решения на Вашето ръководство се отличават с енергичност и оригиналност при решаване 
на проблемите и поставените задачи на експертно ниво.

Радваме се, че сте наши партньори и с висок професионализъм и коректност ще работим за из-
дигане имиджа и реализацията на инженерите-проектанти.

Борислав Борисов 
Изп. директор

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална ко-
легия София-град е един от най-значимите партньори за Международни град-
ски сътрудници. Двете организации работят съвместно за подобряване на 
жилищната политика и управлението и поддържането на жилищния фонд в 
Република България, както и за установяване на международни контакти с цел 
дългосрочно сътрудничество със сродни международни организации и академич-
ни структури. 

КИИП София-град е надежден партньор, доказващ ежедневно своя професионализъм и коректност. 
Пожелаваме на екипа и партньорите на КИИП здраве, вдъхновение и успехи!

инж.Таня Врайкова
Изпълнителен директор

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ 
И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ – БААИК

Национален Център за Териториално Развитие – ЕАД
София, 1000, ул. „Алабин“ 16-20, тел. 980 0308 факс 980 0312

Международни градски сътрудници
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До ръководството на КИИП София-град

Фондацията за реформа в местното самоуправление е особено радостна, че 
е един от партньорите на КИИП София-град. Дълбоко ценим Вашата работа за 
налагане на професионалните стандарти и постигане на значими успехи в ин-
вестиционното проектиране на територията на столичния град. Постигнахте 

много в защитата на интересите и възможностите за професионално израстване на членовете на 
организацията, чрез обучения и работни срещи, предоставяне на информация, активно отношение 
към определяне на законовите рамки на работата на инженера-проектант.

Вярваме, че ще продължим и обогатим сътрудничеството си за повече професионализъм и устой-
чивост в развитието на градската среда и партньорство между местните власти и бизнеса.

Гинка Капитанова,
Изпълнителен директор, ФРМС

Сдружение „Болкан Асист“ с удоволствие приветства желанието за парт-
ньорство от страна на Камарата на инженерите в инвестиционното проекти-
ране по изменение на ЗКАИИП. 

Като неправителствена организация, работеща за по-широкото участие на 
гражданите във вземането на решения, екипът ни високо оценява Вашия профе-
сионализъм и стремеж да защитавате правата и интересите на своите члено-
ве в процеса на осъществяване на инвестиционно и устройствено проектиране 

в България. Дейността Ви е изключително полезна за обществото и това многократно се доказва от 
постигнатите успехи и непрекъснато нарастващия брой членове на организацията.

Радваме се, че сте наш партньор и се надяваме, че Сдружение „Болкан Асист“ и КИИП заедно ще 
работят по-ефективно за усъвършенстване на българското законодателство в съзвучие с европей-
ските норми и принципи и за защита на обществения интерес. 

Славея Христова
Изпълнителен директор 

Скъпи инженери от КИИП – РК София град!

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия София град, е 
активна организация, която за последните няколко години се утвърди и намери своето място в 
професионалния живот на специалистите. Тя се ръководи от компетентен и динамичен екип, начело 
с нейния председател – инж. Димитър Начев. Поздравяваме ги за начина, по който през изминалите 
четири години – първи мандат на новоучредената със закон организация, те защитават интересите 
на своите членове и работят за тяхното утвърждаване в отговор на обществените потребности. 
Със своята работа и планове за бъдещето, КИИП – София град може да бъде успешен пример за бран-
шовите и професионални организации! 

С пожелания за продължаващи успехи и много нови идеи!

Екип на в. „Строителство Градът“

ФОНдАЦИЯ зА РЕФОРмА в мЕСТНОТО САмОУПРАвЛЕНИЕ
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Честит празник, уважаеми партньори
от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране!
През изминалите четири години успешно бяха положени основите на органи-

зацията, която обединява инженерите от всички специалности, осъществява-
щи инвестиционното и устройственото проектиране.

През краткия период бе утвърден авторитетът на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проектиране и за това говори фактът, че тя все 

повече се превръща в защитник на професионалните права и интереси на своите членове.
Същевременно се формират и механизмите, чрез които се гарантира пред инвеститорите ка-

чествен проектантски продукт.
Отстоява се и видимо се издига престижът на инженерните специалности в условията на либера-

лизиране на стоково-паричните отношения и промяна на ценностната система на българина.
Пълноправното членство на България в Европейския съюз обаче поставя на дневен ред други про-

блеми, които търсят своето навременно решение.
Като издание, фокусирано върху строителния процес, оценяваме нелеката мисия за отстояване на 

мястото на инженерите от всички специалности в обществото.
С пожелание браншовата организация да постигне заложените цели и задачи:

инж. Петър Петров,
управител на вестник „Строителство имоти“

Скъпи приятели от КИИП София!
Когато преди година citybuild.bg стартира, ние имахме нужда някой да повяр-

ва в силите и амбицията ни.
Радвам се, че срещнахме в лицето на една от най-големите и авторитетни 

браншови организации, партньор, на който може да се доверим за навременна 
и обективна информация.

Надявам се, че ние също сме оправдали вашето доверие и заедно спомагаме 
специалистите в строително-инвестиционния процес да знаят отговорите на 

петте основни журналистически въпроси: къде, кой, какво, как и защо?
Вярвам, че нашето добро и ползотворно сътрудничество ще продължи и занапред!
С пожелание за професионални успехи във все по-конкурентния европейски пазар!

Виляна Павлова
управляващ партньор, www.citybuild.bg

Не е тайна, че в България голям процент от хората вършат това, което 
не им е работа. Учили за едно, после правят друго, а изкарват пари от трето. 
Така непрофесионализмът сякаш мина в графата „хронични болести“. 

При стартирането на сп. Екстериор, издателите и редакционния екип бяха на 
абсолютно едно и също мнение – редовни профилактични прегледи при съответ-
ните специалисти, за да не заболява младия организъм на списанието. Колкото 
и шеговито да звучи, е самата истина. Това бе именно причината още в първия 
брой да отделим място на две професионални организации – КИИП и КАБ. 

Ако перифразираме думите на Стефан Цанев в едно негово стихотворение – „Да говориш скучно 
за комунизма значи да говориш против комунизма“, ще стигнем до извода, че за да пишеш добре за 
проблемите на архитекти, проектанти и инженери трябва да ги познаваш и да не си скучен.

Обещаваме да не сме скучни и разчитаме на вашата професионална помощ!
гл. редактор на сп. Екстериор
Красимира Пастирова 02
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Областната колегия на КИИП – София град да продължава да работи за про-
фесионализма в България

Да събереш в една организация многоликата общност на инженерите про-
ектанти в строителния бранш от различни поколения, получили образование 
в множеството учебни заведения на страната, да ги обединиш да работят и 
живеят заедно по правила във времето на разчупване на закостенелите рамки 
и в условия на забравени или напълно непознати пазарни принципи, както и на 
приложението на нови строителни технологии и материали, за мен е „мисия 

невъзможна“ почти толкова, колкото и да накараш журналисти да изповядват обща цел или идея. В 
това отношение Софийската областна колегия на КИИП е най-трудна за организиране и за управле-
ние, не само защото е най-многобройна и представлява половината от всички работещи в България 
инженери конструктори и специалисти в областта на инвестиционното проектиране. 

Най-трудно е да обединиш в структура любознателна и индивидуалистична професионална група, 
която трудно признава капацитети (особено в специфичното им проявление на организатори), а и 
трябва да припечелва прехраната си в неясна обществена среда и непрекъснати промени в строи-
телното законодателство. В името на професията и високите стандарти за качество и защита 
здравето на хората в България: по-големи успехи през следващия мандат на КИИП! За да имат шанс да 
работят всички – и младите, и по-опитните специалисти. И много, много здраве, за да се справите 
с бюрократичната машина...

Наталия Семкова
Главен редактор в „Интернет медия“, издател на Българския строителен 
портал „Строителство Бг“ , (www.sroitelstvo.bg) и на www.archidea.bg

Новият изпълнителен комитет на Техническа 
Камара на Гърция – Секция Централна Македония 
декларира своята воля да продължи сътрудничест-

вото между Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Регионална колегия София-град 
и Техническа Камара на Гърция – Секция Централна Македония. Основната цел на това партньорство 
е засилване ролята на двете Камари и техните членове за подобряване качеството на технически-
те дейности в името на общия професионален имидж, както и да служи за регионалното развитие. 
Двете Камари ще дискутират скоро специфичните цели и дейности, които ще залегнат в подписан 
протокол за сътрудничество. 

Тасос Конаклидис
Президент на Техническа Камара на Гърция – Секция Централна Македония

От името на Ръководството на Инженерна Камара Саксония изразявам нашите 
прекрасни впечатления от осъществената до момента съвместна дейност 
с КИИП Регионална колегия София-град. Оценяваме високо ангажираността и 
готовността на колегите от България за конструктивни действия по всички 
залегнали в сключения през месец ноември 2006 г договор за сътрудничество 
между двете инженерни Камари. 

Вярваме в потенциала на нашето партньорство и сме убедени, че ще успеем 
да го изпълним и в бъдеще с много полезни инициативи както за обмяна на 

информация и професионален опит, така и за съвместно участие в проекти, финансирани по програми 
на Европейската общност.

Пожелаваме успех на Регионална колегия София-град в бъдещите и начинания по утвърждаване 
мястото на инженера-проектант в инвестиционния процес в България и в големия Европейски дом!

 инж. Ролф Рау – говорител на Инженерната Камара на Саксония02
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