Първи в структурно и организационно изграждане на регионалната колегия и КИИП
Първи в организиране на обучителни курсове и семинари
Първи в издателската дейност - „Библиотека на проектанта”
Първи в дейността „Стипендии и работа с ВУЗ” /2005 г/
Първи Технически експертни съвети
Водещи при изготвяне на Наредба за минимални цени в проектирането /2005 г./ и Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги /2006 г./.
Първи публикуваме Наредба за минимални цени в проектирането
Първи стъпки в законодателната дейност /ЗКАИИП/
Първи Проекти по Оперативни програми
Първи в Международна дейност на КИИП
Първи учредени награди – Плакет за заслуги на КИИП София-град
/2006 г./
8/10 години КИИП – отговорности за организационно укрепване,
определяне приоритетите на организацията и изпълнението им.
Началото – път не лек, извървян с
много ентусиазум в името на професията и с осъзната отговорност за
изграждане основите на най-голямата Регионална колегия в страната.
И после – много усилия за да
бъде очертан пътя за реализиране
целите на организацията, много
усилия за да успее КИИП Софияград да направи първите стъпки, в
рамките на КИИП, във всяка една
дейност по този път.
Първи стъпки в структурно
и организационно изграждане на
регионалната колегия и КИИП
Ценим високо приноса на покойния проф. Тодор Карамански /Председател на КИИП София-град през
първите 10 месеца след учредяване
на организацията/ за изграждане
основите не само на нашата Регионална колегия, а и на цялата
професионална организация. С много
ентусиазъм и вяра в успеха на започнатото, той работи неуморно
за да се справи с не леката задача
да се обединят в едно сдружение
инженерите проектанти от всички
специалности, да се справи с трудната задача по сформиране на организационните структури и уточняване на правилата, по които ще
заработи новата организация.
Той положи много усилия за сформиране на комисиите по оправомощаване с проектантска правоспособност към професионалните
секции, както и за изясняване и

прилагане на правилата за работата им. Той положи основите за
изграждане на работещ офис, който
да се справя с тежката задача по
обработка и организация на всяка
дейност в мащабите на многобройната софийска организация.
Регионалното ръководство до
края на 8 годишния мандат съхрани неговите идеи и виждания и се е
стремило да се придържа към следните принципи на работа:
– Гласуването като форма за
взимане на решения по всички важни въпроси. Колективност във
взимането на решенията и личната отговорност на всеки;
– Самостоятелна работа на
отделните секции /специалности/
вече и със самостоятелно финансиране и самостоятелно ръководство
– Модерно мислене
– Отстояване на идеите и решенията пред УС и в публичното
пространство
– Идеята за повишаване на прес
тижа на професията (като квалификация и заплащане)
Работещ, структуриран колектив на офиса
Сформираният колектив на офиса компетентно и всеотдайно работи през годините на тези два
мандата за предоставяне на административни услуги към членовете
и организиране на курсове, семинари и мероприятия на регионалната
колегия. Многочисленият състав на
РК София-град бе винаги едно предизвикателство за екипа на офиса,
с което той се справи успешно.
Първи нов офис по европейски

стандарти /септември 2007/
Водещи при изготвяне Регистър
на КИИП на лицата с ППП
Водещи при изготвяне на вътрешни нормативни документи
(Наредба за проектантска правоспособност и Технически контрол/
Водещи при изготвяне на Наредба
за минимални цени в проектирането /2005 г./ и Методика за определяне на размера на възнагражденията
за предоставяне на проектантски
услуги /2006 г./. Първи публикуваме
Наредба за минимални цени в проектирането.
Първи разработени вътрешни правила за организиране на дейността
в Регионалното Ръководство (РР) и
на създадените комисии за оправо
мощаване и други комисии, в помощ
на РР.
Първи с разработени финансови
правила
Първа База данни за водене на
регистрите /2005 г./
Първа система BSMS за контакт
с членовете и мобилна група М-тел
/м.юни 2006 г./
Първи в дейността по регистрация
на договори и проектанрски 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.
Още през 2005 г., КИИП Софияград започва регистрация на договорите, която се извършва при
утвърдена процедура и е безплатна
за инженера-проектант. Удостоверение за регистриран договор за
проектиране се издава при поискване от Инвеститора и заплащане
от него на дължимите вноски. За
нас регистрацията на договорите
за проектиране е инструмент за
ангажиране на Възложителя в процеса на спазване на минималните
цени и коректив на колегията за
нелоялна конкуренция. Оценявам изключително положителното въвеждането през изминалия мандат на
минимални цени в проектирането и
регистрацията на договорите.
От юли 2008 г. КИИП София-град
регистрира проектантски бюра при
спазване на основнен принцип: Проектантското бюро се управлява от
проектант(и) с пълна проектантска правоспособност /управител,
прокурист, изпълнителен директор
– това се удостоверява чрез съдебната регистрация на Търговеца/

03. структурно изграждане

КИИП София-град мандат 2003-2012
8/10 години КИИП – отговорности за организационно укрепване,
определяне приоритетите на организацията и изпълнението им.

21

03. структурно изграждане
22

Първи застраховки при преференциални условия /м. април 2006 г./
Първа Интернет страница /2004 г./
Интернет страница имаме още
от 2004 г. Тя бе структурирана, с
вграден дискусионен форум, но за
съжаление редовно се поддържаше
само частта „Съобщения”, където
на практика се публикуваше цялата
информация във връзка с провеждане
на курсове, семинари, събрания и др.
Очаквахме изготвянето на окончателния вариант на страницата на
националната КИИП и базата данни
към нея, за да направим връзки с общата информация относно вътрешната и външна нормативна уредба.
Като неизпълнена докрай задача
отчитаме неизготвената интернет
страница във вид и възможности,
отговарящи на съвременните изисквания за електронни комуникации.
Първи с изградена Медийна политика и контакти с медиите – самостоятелна страница във в. Стротелство Градът /м. Октомври 2006 г./
От м. октомври 2006 г. започнахме да поддържаме редовно официална страница на КИИП София-град
в професионалния седмичник „Строителство, Градът”. Благодарение на
добрите партньорски взаимоотношения и на базата на сключен договор за сътрудничество с редакцията
на вестника, всичките ни публикации бяха безплатни. Страницата се
оформяше като съдържание изцяло
от нас, без да имаме ограничения
от редакцията за теми, коригиране
на текстове или снимков материал. През 2007 г. са излезли 37 наши
страници, /2008 -20; 2009 -19/, които засягат както организационния
живот на КИИП София-град, така и
дискусии и експертни становища на
професионални теми, отразяване на
събития- международните ни изяви,
информация за предстоящи и проведени курсове и семинари, връчване
на плакети за заслуги, определяне на
стипендиантите и техните успехи,
значими събития за професионалната ни общност. Тази страница бе
замислена не само като информационна, а да дава възможност на всеки
член на КИИП София-град да може да
участва в нея със свои мнения, споделяне на професионален опит. Защото
е важно в публичното пространство
да се чува гласът на инженера-проектант по всички въпроси, които
засягат не само професионалния, но
и обществения интирес.
До 2010 г. продължихме успеш-

но медийното си партньорство с
в.”Строителство, Градът” и имахме
самостоятелна страница на КИИП
София-град. От 2010 година поради
намаления си обем вестник ”Строителство Градът” и изискването
КИИП София-град да заплаща 50 %
от цената за публикациите, наложи прекратяване на тази дейност.
В променената медийна среда зна
чително увеличихме и публикациите
във в. „Строителство, имоти”, в.
„Строител, „Арх и Арт борса”, Технологичен дом”, сп. ”Екстериор” и строителните сайтове: stroitelstvo.bg, „1
към 1 в строителството”, Construction.
bg, citybuild.bg, Stroitelen.biz.
Всички публикации са били безплатни на основание добро поддържано медийно партньорство и създаване на значими събития, които
предизвикват интереса на широката общественост.
Националният седмичник „Строителство имоти” през 2010 г. покани
председателя на КИИП София-град
инж. Димитър Начев за член на редакционния съвет на вестника.
Първи контакти и договор за сътрудничество с МРРБ , УАСГ, БИС
/с държавни и общински органи,
свързани с инвестиционния процес/
Взаимодействието между Държавата и Камара на инженерите
при упражняване на професията на
инженера-проектант в България и в
рамките на ЕС.
Като организация, създадена със

закон, на която държавата е прехвърлила правомощия по регулиране
на професионалната дейност в областта на инвестиционното проектиране, оценяваме необходимостта
от тесни контакти с държавните и
общински институции, координиращи
тази дейност. Затова сме установили контакти още през 2005 и 2006 г.
с МРРБ, МТ, МДААР, СО, ДАГ, ДНСК,
РДНСК, както и с Парламентарната
комисия по местно самоуправление,
регионална политика и благоустройство към Народното събрание на
Република България за защита интересите на КИИП и подготвяне на
промени в ЗУТ и ЗКАИИП.
Първи сме сключили рамкови споразумения за съвместна дейност с
МРРБ, УАСГ, Български институт
по стандартизация (БИС), Областна Управа на София. 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.
Основен партньор на КИИП София-град е МРРБ. Можем да отчетем положителна практика между
КИИП София-град и МРРБ.
Не може да не отчетем факта,
че реализирането на всички тези
първи стъпки стана възможно благодарение на високия експертен
потенциал и финансов ресурс на
Регионална колегия София-град, в
която членуват почти половината
от членовете на КИИП.

Един добър финал и признание за КИИП София-град
Инж. Димитър Начев – председател, инж. Стефан Кинарев – зам.
председател и инж. Георги Кордов – секретар, с плакета на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, връчен от
зам. министъра на МРРБ – инж. Димчо Михалевски на 27 септемри
2007 г., за заслуги на Регионалното ръководство на КИИП Софияград за развитието на проектното дело в България и издигане
имиджа на професията инженер-проектант.
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É¿Æ¿ c ©¿ÑÍ Ì¿È ÂÍÊÞË¿
ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÌ¿ ÉÍÊÄÂÇÞ Á ÙÊ
Â¿ÏÇÞ Ð  ÖÊÄÌÍÁÄ
ËÌÍÂÍÀÏÍÈÌÇ Î¿ÏÑÌÛÍÏÇ
ÉÍÌÑ¿ÉÑÇ Ð ÁÙÌ×ÌÇ ÍÏÂ¿
ÌÇÆ¿ÕÇÇ Ç ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÞÈÉÇ
ÒÐÊÒÂÇ Ì¿ ÂÍÊÞË ÀÏÍÈ ÇÌ
ÁÄÐÑÇÑÍÏÇ ÌÇÄ ÐÄ ÌÒÅÃ¿
ÄÔËÄ ÍÑ ÄÃÇÌ ÎÏÍÐÑÍÏÄÌ Ç
ËÌÍÂÍÓÒÌÉÕÇÍÌ¿ÊÄÌ ÍÓÇÐ
Æ¿ Ã¿ ËÍÅÄ ÁÐÇÖÉÇ Ð ÉÍÇ
ÑÍ Ï¿ÀÍÑÇË Ã¿ ÐÄ ÖÒÁÐÑÁ¿Ñ
ÉÍËÓÍÏÑÌÍ Ç Ã¿ ÀÙÃ¿Ñ ÍÀ
ÐÊÒÅÄÌÇ ÀÙÏÆÍ Ç É¿ÖÄÐÑÁÄ
ÌÍ ¸Ä Ã¿Ë Ð¿ËÍ ÄÃÇÌ ÎÏÇ
ËÄÏ u ÀÏÍÈ Ì¿ ÏÄÂÇÐÑÏÇÏ¿
ÌÇ ÃÍÂÍÁÍÏÇ  ÀÏÍÈ
Ì¿ ÇÆÃ¿ÃÄÌÇ ÒÃÍÐÑÍÁÄÏÄ
ÌÇÞ u 
¬¿ÃÞÁ¿ËÄ ÐÄ ÑÍÁ¿ Ã¿ ÌÄ
ÀÙÃÄ ÎÏÍÐÑÍ ÍÓÇÐ ¿ ËÞÐÑÍ
Æ¿ ÇÌÅÄÌÄÏÇÑÄ ÎÏÍÄÉÑ¿ÌÑÇ
ÍÑ °ÍÓÇÞ ÂÏ¿Ã ÉÙÃÄÑÍ ÌÄ
Ð¿ËÍ Ã¿ ÎÍÊÒÖ¿Á¿Ñ ÒÃÍÐ
ÑÍÁÄÏÄÌÇÞÑ¿ ÐÇ Æ¿ ÎÏÍÄÉ
Ñ¿ÌÑÐÉ¿ ÎÏ¿ÁÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑ
Ç Ã¿ ÎÊ¿Ø¿Ñ ÖÊÄÌÐÉÇÞ ÐÇ
ÁÌÍÐ ÌÍ Ç Ã¿ ÌÇ ÎÍÐÄØ¿
Á¿Ñ Æ¿ Ã¿ ÎÍÊÒÖ¿Ñ ÎÏÍÓÄ
ÐÇÍÌ¿ÊÌ¿
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ
ÉÍÌÐÒÊÑ¿ÕÇÞ Æ¿ ÌÍÁÍÇÆÊÄÆ
ÊÇ ÌÍÏË¿ÑÇÁÌÇ ÃÍÉÒËÄÌ
ÑÇ Ç ÎÏÇÊ¿Â¿ÌÄÑÍ ÇË ÁÙÆ

ËÍÅÌÍÐÑÇ Æ¿ ÍÀÒÖÄÌÇÞ ÍÀ
ËÞÌ¿ Ì¿ ÃÍÀÏÇ ÎÏ¿ÉÑÇÉÇ Ç
ÒÖ¿ÐÑÇÞ Á Ï¿ÀÍÑÌÇ ÂÏÒÎÇ
ÄÉÐÎÄÏÑÌÇ ÐÙÁÄÑÇ Ç ÃÏÒÂÇ
ÓÍÏËÇ Ì¿ ÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌ¿
ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ
¡ÐÇÖÉÍ ÉÍÄÑÍ ØÄ ÇË¿
ÑÄ ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑ Ã¿ ÁÇÃÇ
ÑÄ Ä ÇÆÂÏ¿ÃÄÌÍ ÎÍ ÐÇÐÑÄ
Ë¿Ñ¿ ÓÏÍÌÑ ÍÓÇÐ ÌÄ Æ¿ØÍ
ÑÍ Ä ËÍÃÄÏÌÍ Ç ÐÄ ÎÏÇÊ¿
Â¿ ×ÇÏÍÉÍ Á ÕÄÊÇÞ ¤ÁÏÍ
ÎÄÈÐÉÇ ÐÙÝÆ Ç °¸ ¿ Æ¿
ØÍÑÍ ÐËÄ ÒÀÄÃÄÌÇ ÖÄ ÑÍÁ¿
ØÄ ÎÍÃÍÀÏÇ ÍÀÐÊÒÅÁ¿ÌÄÑÍ
Ì¿ ËÌÍÂÍÀÏÍÈÌÇÑÄ ÌÇ ÖÊÄ
ÌÍÁÄ
®ÏÇÌÕÇÎÇÑÄ Ì¿ ÉÍÇÑÍ
Ä ÇÆÂÏ¿ÃÄÌ Ì¿×ÇÞÑ ÓÏÍÌÑ
ÍÓÇÐ Ð¿ ÐÊÄÃÌÇÑÄ
 ©ÍËÎÊÄÉÐÌÍ ÍÀÐÊÒÅ
Á¿ÌÄ
 ©¿ÖÄÐÑÁÍ
 ÙÏÆÇÌ¿
 ®ÏÍÆÏ¿ÖÌÍÐÑ
 ±ÄÔÌÇÖÄÐÉ¿ ÍÐÇÂÒÏÄ
ÌÍÐÑ
 £ÍÐÑÙÎÌÍÐÑ
 ¡Æ¿ÇËÌ¿
Æ¿ËÄÌÞÄ
ËÍÐÑ Ì¿ ÐÙÑÏÒÃÌÇÕÇÑÄ
 ®ÍÃÍÀÏÄÌ¿ ÉÍËÒÌÇ
É¿ÕÇÞ Ç ÍÐÇÂÒÏÄÌÍÐÑ Ì¿
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞÑ¿
 ²ÌÇÓÇÕÇÏ¿Ì ËÍÃÄÊ
É¿ÑÍ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ Ì¿ ÃÍÉÒ
ËÄÌÑÍÍÀÍÏÍÑ¿
«ÌÍÂÍ ÒÐÇÊÇÞ ÎÍÊÍÅÇ
ÔËÄ Æ¿ Ã¿ ÎÍÐÑÇÂÌÄË Ë¿É
ÐÇË¿ÊÌ¿ ÄÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑ Á
ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ Ì¿ ÃÄÈÌÍÐÑÇ
ÑÄ ÌÍ ÆÌ¿ÄË ÖÄ ÀÊ¿ÂÍÃ¿
ÏÄÌÇÄ Ì¿ Á¿×ÇÑÄ ËÌÄÌÇÞ
Ç ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞ ØÄ ÐÄ ÒÐÙ
ÁÙÏ×ÄÌÐÑÁ¿ËÄ ÌÄÎÏÄÉÙÐ
Ì¿ÑÍs

ÓÇÐÙÑ Ä Á ÌÍÁ¿ ÍÓÇÐ
ÐÂÏ¿Ã¿ Ì¿ ÉÍËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÍ
ËÞÐÑÍ Ì¿ ÎÊÍØ  ÉÁË
®ÏÍÄÉÑÙÑ Æ¿ ÍÀÆ¿ÁÄÅÃ¿
ÌÄ Ä ÇÆÂÍÑÁÄÌ ÀÄÆÁÙÆËÄÆÃ
ÌÍ ÍÑ ¿ÏÔ ¯¿Þ ©ÏÙÐÑ¿ÌÍÁ¿
Ç Ã¿Á¿ ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑ Æ¿ ÍÀÍ
ÐÍÀÞÁ¿ÌÄ Ì¿ ËÌÍÂÍÓÒÌÉ
ÕÇÍÌ¿ÊÄÌ Ð¿ÊÍÌ Æ¿ ÎÏÄÃÍÐ
Ñ¿ÁÞÌÄ Ì¿ ÒÐÊÒÂÇ ÎÍ ÐÇÐ
ÑÄË¿Ñ¿ ÓÏÍÌÑ ÍÓÇÐ Æ¿Ê¿
Æ¿ Æ¿ÐÄÃ¿ÌÇÞ Ì¿ ÏÄÂÇÍÌ¿Ê
ÌÍÑÍ ÏÙÉÍÁÍÃÐÑÁÍ Æ¿ ÎÏÍ
ÁÄÅÃ¿ÌÄ Ì¿ ÄÉÐÎÄÏÑÌÇ ÐÙ
ÁÄÑÇ Ç Ï¿ÀÍÑÌÇ ÂÏÒÎÇ É¿É
ÑÍ Ç ÑÏÇ ÍÀÍÐÍÀÄÌÇ É¿ÀÇ
ÌÄÑ¿ Ç Ì¿ÎÙÊÌÍ ÍÀÍÏÒÃÁ¿Ì
ÉÒÔÌÄÌÐÉÇ ÀÍÉÐ ²ÃÍÀÐÑÁÍ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÁ¿ ÀÊÇÆÍÐÑÑ¿
Ì¿ ÔÍÑÄÊ r¯ÍÃÇÌ¿s Ç ÔÍ
ÑÄÊ r·ÇÎÉ¿s ÉÍÇÑÍ ÎÏÄÃ
Ê¿Â¿Ñ ÃÍÀÏÇ ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÇ
Æ¿ ÎÍÊÆÁ¿ÌÄ Ì¿ Æ¿ÊÇÑÄ Á
ÉÍÌÂÏÄÐÌÇÞ ËÒ ÕÄÌÑÙÏ Æ¿
ÎÏÍÁÄÅÃ¿ÌÄ Ì¿ ÉÒÏÐÍÁÄÑÄ
Ç ÐÄËÇÌ¿ÏÇÑÄ Ì¿ ©§§®
°ÍÓÇÞ ÂÏ¿Ã Ì¿ ÎÏÄÓÄÏÄÌ
ÕÇ¿ÊÌÇ ÕÄÌÇ Ì¿ ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÄ
Ì¿ ÐÉÊÝÖÄÌ ÃÍÂÍÁÍÏ
¡ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍ ÍÑÌÍ×Ä
ÌÇÄ ÁÐÞÉÍ Ï¿ÀÍÑÌÍ ËÞÐÑÍ
Ä ÃÍÀÏÄ ÍÀÍÏÒÃÁ¿ÌÍ Ð ÉÍË
ÎÝÑÙÏ ÇÌÑÄÏÌÄÑ Ç ÑÄÊÄ
ÓÍÌ Æ¿ ÍÐÇÂÒÏÞÁ¿ÌÄ ÀÙÏÆ¿
ÁÏÙÆÉ¿ Ì¿ ÁÐÇÖÉÇ ÖÊÄÌÍ
ÁÄ Ì¿ É¿Ë¿Ï¿Ñ¿ Æ¿ ÎÍÊÒÖ¿
Á¿ÌÄ Ì¿ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ ÉÍÌ
ÐÒÊÑ¿ÕÇÞ ÇÊÇ ÐÎÍÃÄÊÞÌÄ Ì¿
ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞ ÎÍ ÃÄÈÌÍÐÑÇ
ÑÄ Ì¿ ©§§® ¯© °ÍÓÇÞ
ÂÏ¿Ã
±ÄÔÌÇÖÄÐÉ¿ ÁÙÍÏÙÅÄ
ÌÍÐÑ Ì¿ ÍÓÇÐ¿ Ì¿ ©§§®
°ÍÓÇÞ ÂÏ¿Ã
ÓÇÐÙÑ Ä ÐÑÏÒÉÑÒÏ

ÌÍ ÍÉ¿ÀÄÊÄÌ Ç Ä ÇÆÂÏ¿ÃÄ
Ì¿ ËÏÄÅ¿ Æ¿ Ã¿ÌÌÇ Ç ÂÊ¿Ð
Ð ÎÍËÍØÑ¿ Ì¿ ÄÃÇÌ ÐÙÏ
ÁÙÏ À¿ÆÇÏ¿Ì Ì¿ r«¿ÈÉÏÍ
ÐÍÓÑ 3ERVER s Ç ÁÑÍ
ÏÇ Ì¿ À¿Æ¿Ñ¿ Ì¿ 7IN 80 
ÀÏÍÞ ÉÍËÎÝÑÏÇ Ç ÕÇÓÏÍ
Á¿ ÑÄÊÄÓÍÌÌ¿ ÕÄÌÑÏ¿Ê¿
0ANASONIC Ð ÃÇÏÄÉÑÌÍ ÇÆ
ÀÇÏ¿ÌÄ Ì¿ ÁÙÑÏÄ×ÌÇ ÌÍËÄ
Ï¿ Ç ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆÇÏ¿ÌÍ ÒÎ
Ï¿ÁÊÄÌÇÄ Ì¿ ÃÍËÍÓÍÌÌÇÑÄ
ÒÏÄÃÀÇ 6OI0 ÁÔÍÃ Æ¿ ÂÊ¿Ð
Ç ÑÄÊÄÓÍÌ ÎÏÄÆ ÇÌÑÄÏÌÄÑ Ç
 ÀÏÍÞ 'ATEWAY Æ¿ r«ÑÄÊs
Ç r¢ÊÍÀÒÊs
©¿Ð¿Ñ¿ Ì¿ ÍÓÇÐ¿ Ä ÍÀÍ
ÏÒÃÁ¿Ì¿ Ð ÎÍÐÑ ÑÄÏËÇÌ¿Ê
Æ¿ ÉÏÄÃÇÑÌÇ Ç ÃÄÀÇÑÌÇ
É¿ÏÑÇ Ð ÕÄÊ ÀÄÆÉ¿ÐÍÁÍ ÎÊ¿
Ø¿ÌÄ Ì¿ ÖÊÄÌÐÉÇÞ ÁÌÍÐ
±ÄÊÄÓÍÌÇÞÑ¿ ÐÄ ÍÐÙ
ØÄÐÑÁÞÁ¿ Ð  ÀÏÍÞ ÌÍËÄ
Ï¿ Ì¿ ±©  ÀÏÍÞ ËÍÀÇÊ
ÌÇ ÌÍËÄÏ¿ Ç SKYPE ¡ÇÐÍ
ÉÍÐÉÍÏÍÐÑÌÇÞÑ ÇÌÑÄÏÌÄÑ
Ä ÃÍÐÑ¿ÁÉ¿ Ì¿ ±© ÖÏÄÆ
!$3, ÊÇÌÇÞ ÐÌÍÁÌÇÞÑ
ÐÙÏÁÙÏ ÍÀÐÊÒÅÁ¿ Ó¿ÈÊÍ
Á¿Ñ¿ ÐÇÐÑÄË¿ Ì¿ Ï¿ÀÍÑÌÇÑÄ
ËÄÐÑ¿ À¿Æ¿Ñ¿ Ã¿ÌÌÇ Ð ÏÄ
ÂÇÐÑÏÇÑÄ Ç ¿ÌÉÄÑÌÇÑÄ É¿Ï
ÑÇ
¡ÑÍÏÇÞÑ
ÐÙÏÁÙÏ
Ä
"ACKUP Ì¿ ÍÐÌÍÁÌÇÞ ÍÐ
ÁÄÌ ÑÍÁ¿ ÑÍÈ ÍÀÐÊÒÅÁ¿ ÍÔ
Ï¿ÌÇÑÄÊÌ¿Ñ¿ ÐÇÐÑÄË¿ ÐÇÐ
ÑÄË¿Ñ¿ Æ¿ ÉÍÌÑÏÍÊ Ì¿ ÃÍÐ
ÑÙÎ Ç ÍÑÖÇÑ¿ÌÄ Ì¿ Ï¿ÀÍÑ
ÌÍÑÍ ÁÏÄËÄ ÕÇÓÏÍÁ¿Ñ¿ ÑÄ
ÊÄÓÍÌÌ¿ ÕÄÌÑÏ¿Ê¿ Ç Ñ¿ÏÇ
ÓÇÏ¿ÌÄÑÍ Ì¿ Ï¿ÆÂÍÁÍÏÇÑÄ
Ï¿ÆÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄÑÍ Ì¿ ÄÊÄÉ
ÑÏÍÌÌ¿Ñ¿ ÎÍØ¿ É¿ÉÑÍ Ç Æ¿
ÎÇÐ Ì¿ ÁÇÃÄÍ Ç ÐÌÇËÉÇ ÍÑ

ÍÔÏ¿ÌÇÑÄÊÌ¿Ñ¿ ÐÇÐÑÄË¿
ÓÇÐÙÑ Ï¿ÀÍÑÇ Ð ÊÇÕÄÌÆÇ
Ï¿Ì ÐÍÓÑÒÄÏ
§ÆÂÏ¿ÃÄÌ¿Ñ¿ ÕÇÓÏÍÁ¿
ÑÄÊÄÓÍÌÌ¿ ÕÄÌÑÏ¿Ê¿ ÎÍÆ
ÁÍÊÞÁ¿ ÁÏÙÆÉ¿ Ð À¿Æ¿Ñ¿
Ã¿ÌÌÇ ¿ÌÉÄÑÌÇÑÄ Ã¿ÌÌÇ 
®ÏÇ ÎÍÆÁÙÌÞÁ¿ÌÄ Ì¿ ÖÊÄÌ
Ì¿ ©§§®
°ÍÓÇÞ ÂÏ¿Ã
ÍÑ ÑÄÊÄÓÍÌ ËÍÀÇÊÄÌ ÇÊÇ
ÐÑ¿ÕÇÍÌ¿ÏÄÌ ÉÍÈÑÍ ÑÍÈ
Ä ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÇÊ Ì¿ ÄÉÏ¿Ì¿
Ì¿ ÉÍËÎÝÑÙÏ¿ Á ÍÓÇÐ¿ ¿Á
ÑÍË¿ÑÇÖÌÍ ÐÄ ÁÇÆÒ¿ÊÇÆÇÏ¿
¿ÌÉÄÑÌ¿Ñ¿ ËÒ É¿ÏÑ¿ ÍÑ À¿
Æ¿Ñ¿ Ã¿ÌÌÇ ÉÙÃÄÑÍ Ä ÍÑÏ¿
ÆÄÌ ÌÄÂÍÁÇÞÑ ÐÑ¿ÑÒÐ ÎÏ¿
ÁÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑ ±© ÎÊ¿ÑÄÌ
ÖÊÄÌÐÉÇ ÁÌÍÐ Ç ÃÏ ±¿ÆÇ
ÐÇÐÑÄË¿ Ã¿Á¿ ÁÙÆËÍÅ
ÌÍÐÑ Æ¿ ÀÙÏÆÇ Ç ÉÍÏÄÉÑÌÇ
ÐÎÏ¿ÁÉÇ
¡ ÎÏÇÄËÌ¿Ñ¿ Ä ËÍÌÑÇÏ¿
Ì¿ )0 À¿ÆÇÏ¿Ì¿ É¿ËÄÏ¿ Æ¿
Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÄ ° ÎÍËÍØÑ¿
Ì¿ ÌÄÞ ÁÐÄÉÇ ÖÊÄÌ Ì¿ ÏÄ
ÂÇÍÌ¿ÊÌÍÑÍ ÏÙÉÍÁÍÃÐÑÁÍ
Ç ÖÊÄÌ Ì¿ ©§§® ËÍÅÄ Ã¿
ÁÇÃÇ ON LINE Ì¿ Ì¿×¿Ñ¿ ÇÌ
ÑÄÏÌÄÑ ÐÑÏ¿ÌÇÕ¿ WWW
KIIP SOFIACOM É¿É Ï¿ÀÍ
ÑÇ ÍÓÇÐÙÑ ±ÍÁ¿ ÌÄ Ä Ì¿
ÎÏ¿ÁÄÌÍ Ð ÕÄÊ ÉÍÌÑÏÍÊ Ì¿
Ï¿ÀÍÑÄØÇÑÄ Á ÍÓÇÐ¿ ¿ Ä
ÎÏÍÃÇÉÑÒÁ¿ÌÍ ÍÑ ÇÃÄÞÑ¿ Æ¿
ÎÒÀÊÇÖÌÍÐÑ Ç ÎÏÍÆÏ¿ÖÌÍÐÑ
Á Ï¿ÀÍÑ¿Ñ¿ Ì¿ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ
É¿ÑÍ ©§§® °ÍÓÇÞ ÂÏ¿Ã
§ÆÂÏ¿ÃÄÌ¿ Ä ÁÏÙÆÉ¿Ñ¿
ËÄÅÃÒ ÇÌÑÄÏÌÄÑ ÐÑÏ¿ÌÇ
Õ¿Ñ¿ Ì¿ ©§§® °ÍÓÇÞ
ÂÏ¿Ã Ç À¿Æ¿Ñ¿ Ã¿ÌÌÇ ÉÍÄ
ÑÍ ÎÍÆÁÍÊÞÁ¿ ONLINE ¿ÉÑÒ
¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÄ Ì¿ ÁÎÇÐÁ¿ÌÇÞ Ç
ÍÑÎÇÐÁ¿ÌÇÞ ÍÑ ÏÄÂÇÐÑÏÇÑÄ
Æ¿ ÎÙÊÌ¿ ÎÏÍÄÉÑ¿ÌÑÉ¿ ÎÏ¿
ÁÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑ Ç ÑÄÔÌÇÖÄ
ÐÉÇ ÉÍÌÑÏÍÊ
§ÌÅ £ÇËÖÍ «ÇÔ¿ÊÄÁ
ÐÉÇ ÍÑÉÏÇ ÍÓÇÐ¿ ÁÏÙÖÇ
Ì¿ ©§§®
¯© °ÍÓÇÞ
ÂÏ¿Ã ÎÍÖÄÑÌÇÞ ÎÊ¿ÉÄÑ Ì¿
«¯¯ Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÌÍÑÍ ÊÒÉ
ÐÍÆÌÍ ÇÆÃ¿ÌÇÄ Ì¿ ÉÌÇÂ¿Ñ¿
c±ÍÁ¿ Ä ÙÊÂ¿ÏÇÞs ¡ ÍÀ
ÏÙØÄÌÇÄÑÍ ÐÇ ÉÙË ÃÍË¿
ÉÇÌÇÑÄ ÑÍÈ ÎÍÅÄÊ¿ ÒÐÎÄÔ
Ì¿ ÁÐÇÖÉÇ ÉÍÇÑÍ Ï¿ÀÍÑÞÑ
Á ÍÓÇÐ¿ ÐÎÍÃÄÊÇ ÍÎÑÇËÇ
ÆË¿ ÐÇ ÎÍ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ ÎÏÍ
ÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌ¿Ñ¿
ÏÄ¿ÊÇÆ¿
ÕÇÞ Ì¿ ÇÌÅÄÌÄÏÇÑÄ ÎÏÍÄÉ
Ñ¿ÌÑÇ Á Ï¿ËÉÇÑÄ Ì¿ ¤ÁÏÍ
ÎÄÈÐÉÇÞ ÐÙÝÆ ÏÄ×¿Á¿ÌÄ
Ì¿ Ì¿È ÌÄÍÑÊÍÅÌÇÑÄ ÇÐÉ¿
ÌÇÞ Ì¿ ÉÍÊÄÂÇÞÑ¿ ÐÁÙÏÆ¿
ÌÇ Ð ÒÐÙÁÙÏ×ÄÌÐÑÁ¿ÌÄ Ì¿
ÌÍÏË¿ÑÇÁÌÇÑÄ ÃÍÉÒËÄÌÑÇ
Ç ÎÏÇÍÀØ¿Á¿ÌÄ Ì¿ ËÊ¿ÃÇ
ÑÄ É¿ÃÏÇ Ç ÎÏÍÃÙÊÅ¿Á¿ÌÄ
Ì¿ ÐÊ¿ÁÌ¿Ñ¿ ÑÏ¿ÃÇÕÇÞ Ì¿
Ñ¿ÆÇ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÍ ÆÌ¿ÖÇË¿
ÎÏÍÓÄÐÇÞ

кииП софия-град В ноВ офис По еВроПеЙски стандарт
Много са приятелите, партньорите и колегите на КИИП Регионална колегия София-град и затова
откриването на новия офис, който
е на адрес: 1606 гр. София, бул. Ген.
Тотлебен 28, етаж 5 (в близост до
Руски паметник, между хотел Родина и хотел Шипка), се състоя в два
поредни дни – 27 и 28 септември
2007 г.
Регионалното ръководство на
КИИП РК София-град прие искрени
пожелания за успешно реализиране на мисията си в новия офис, а
именно: да създава условия за успешна професионална реализация
на инженерите – проектанти от
София, да бъде гарант за тяхната
професионална компетентност, за
осигуряване на обучение през целия
живот, за усвояване европейските норми за проектиране, които
стават задължителни през 2010 г.,
както и предоставяне на информация и прилагане на новоизлезли нормативни документи, приобщаване
на младите към професионалната
гилдия, разпространяване на добри
наши и чуждестранни практики и
обмяна на професионален опит.
На тържеството присъстваха:
инж. Иван Сотиров – депутат,
член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика
и благоустройство, инж. Димчо Михалевски – зам. министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройство и ресорни
експерти от министерството, арх.
Желязко Иванов – член на УС на
КАБ, арх. Данчо Данчев – председател на УС на КАБ София-град, арх.
Георги Бакалов – зам. председател
на САБ, арх. Антон Николов – член
на УС на БААИК, председатели на
Регионални колегии на КИИП от
страната, представители на непра±¿ÆÇ ÐÑÏ¿ÌÇÕ¿ ÐÄ ÎÍÃÃÙÏÅ¿ ÍÑ ©¿Ë¿Ï¿Ñ¿ Ì¿ ÇÌÅÄÌÄÏÇÑÄ Á ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÍÑÍ ÎÏÍÄÉÑÇÏ¿ÌÄ °ÍÓÇÞ ÂÏ¿Ã Ç Ã¿Á¿ ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑ Ì¿ ÐÁÍÇÑÄ ÖÊÄÌÍÁÄ Ã¿ ÇÆÏ¿ÆÞ
Á¿Ñ ÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌÇÑÄ ÐÇ ÎÍÆÇÕÇÇ Ã¿ ÐÎÍÃÄÊÞÑ ÐÁÍÇÑÄ ÒÐÎÄÔÇ ÇÊÇ ÉÍËÄÌÑ¿ÏÇ ¡ÐÇÖÉÇ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÇ ÐÄ ÐÙÀÇÏ¿Ñ Á ÍÓÇÐ¿ Ì¿ ©§§® °ÍÓÇÞ ÂÏ¿Ã Á ÄÊÄÉÑÏÍÌÄÌ
Á¿ÏÇ¿ÌÑ
¦¿ ÃÍÎÙÊÌÇÑÄÊÌ¿ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ ÑÄÊ     Ó¿ÉÐ     Ä MAIL OFFICE KIIP SOFIACOM

вителствени организации, медийни
партньори и колеги. Сред гостите
беше и единадесетчленна делегация
от Холандия, която включва представители на местните власти и
неправителствени организации от
Амстердам, придружавани от изпълнителния директор на Фондация
Международни градски сътрудници
– инж. Таня Врайкова.
Инж. Димитър Начев посрещна
гостите с „добре дошли“ от името на Регионалното ръководство в
новия офис на КИИП София-град и
каза: „Като най-голяма Регионална
колегия в България, с 4 380 членове,
многобройни партньори, контакти с
външни организации и предоставяйки услуги на голям брой инвеститори, ние се нуждаехме от един просторен и многофункционален офис,
за да може всички, с които работим,
да се чувстват комфортно и да бъдат обслужени бързо и качествено.
Ще дам само един пример – броя на
регистрирани договори – 9 419, брой
на издадени удостоверения – 5 912.
Надяваме се, това да не бъде
просто офис, а място за инженерите проектанти от София-град,
където не само да получават удостоверенията си за проектантска
правоспособност и да плащат членския си внос, но и да ни посещават, за да получат професионална
информация, консултация за новоизлезли нормативни документи и
прилагането им, възможности за
обучения, обмяна на добри практики и участия в работни групи,
експертни съвети и други форми на
професионална реализация.
Всичко, което ще имате възможност да видите е изградено по
системата фронт-офис, не защото
е модерно и се прилага широко в це-

Инж. Димитър Начев – председател на КИИП
София-град и инж. Димчо Михалевски – зам.
министър на МРРБ, който официално откри
офиса

лия Европейски съюз и САЩ, а защото сме убедени, че това ще подобри
обслужването на многобройните ни
членове.
Принципите, на които е изграден
нашият фронт-офис са следните:
· Комплексно обслужване
· Качество
· Бързина
· Прозрачност
· Техническа осигуреност
· Достъпност
· Взаимна заменяемост на сътрудниците
· Подобрена комуникация и осигуреност на информацията
· Унифициран модел като организация на документооборота
Много усилия положихме, за да
постигнем максимална ефективност в организация на дейностите,
но знаем, че благодарение на Вашите мнения и предложения ще се
усъвършенстваме непрекъснато.“
Офисът е в нова офис сграда, на
комуникативно място, на площ 250
кв.м. Проектът за обзавеждане е
Сградата на офиса с адрес: 1606 гр. София,
бул. Ген. Тотлебен 28
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изготвен безвъзмездно от арх. Рая
Кръстанова и дава възможност за
обособяване на многофунционален
салон за предоставяне на услуги
по системата фронт-офис, зала за
заседания на Регионалното ръководство, за провеждане на експертни
съвети и работни групи, както и
три обособени кабинета и напълно
оборудван кухненски бокс. Удобство
представлява близостта на хотел Родина и хотел Шипка, които
предлагат добри възможности за
ползане на залите в конгресния му
център за провеждане на курсовете
и семинарите на КИИП София-град
на преференциални цени на основание на сключен договор.
В техническо отношение всяко
работно място е добре оборудвано с
компютър, интернет и телефон за
осигуряване бърза връзка на всички
членове на Камарата за получаване на информация, консултация или
споделяне на предложения по дейностите на КИИП РК София-град.
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Техническа съоръженост на офиса на КИИП София-град
Офисът е структурно окабелен и е изградена мрежа за данни
и глас с помощта на един сървър,
базиран на Майкрософт Server 2003
и втори на базата на Win XP, 11
броя компютри и цифрова телефонна централа Panasonic, с директно
избиране на вътрешни номера и автоматизирано управление на домофонните уредби, VoiP вход за глас и
телефона през интернет и 2 броя
Gateway за МТел и Глобул.
Касата на офиса е оборудвана с
пост терминал за кредитни и дебитни карти, с цел безкасово плащане на членския внос.
Телефонията се осъществява с 3
броя номера на БТК, 2 броя мобилни номера и skype. Високоскоростния интернет е доставка на БТК
чрез ADSL линия. Основният сървър
облужва файловата система на работните места, базата данни с регистрите и анкетните карти.
Вторият сървър е Backup на основния, освен това той обслужва охранителната система, системата
за контрол на достъп и отчитане
на работното време, цифровата телефонна централа и тарифирането
на разговорите, разпределението на
Гостите проявиха интерес към цялостната концепция за работа на принципа фронт-офис

електронната поща, както и запис
на видео и снимка от охранителната система. Офисът работи с
лицензиран софтуер.
Изградената цифрова телефонна
централа позволява връзка с базата данни (анкетните данни). При
позвъняване на член на КИИП София-град от телефон (мобилен или
стационарен), който той е предоставил, на екрана на компютъра в
офиса автоматично се визуализира
анкетната му карта от базата
данни, където е отразен негония
статус – правоспособност, ТК,
платен членски внос и др. Тази система дава възможност за бързи и
коректни справки.
В приемната е монтирана IP
базирана камера за наблюдение.
С помощта на нея, всеки член на
Регионалното ръководство и член
на КИИП може да види on line на
нашата интернет страница (www.
kiip-sofia.com) как работи офисът.
Това не е направено с цел контрол
на работещите в офиса, а е продиктувано от идеята за публичност и
прозрачност в работата на организация като КИИП София-град.
Инж. Димчо Михалевски откри
офиса, връчи на КИИП РК София-

град почетния плакет на МРРБ и
специалното луксозно издание на
книгата „Това е България“. В обръщението си към домакините той
пожела успех на всички, които работят в офиса, сподели оптимизма
си по отношение професионалната
реализация на инженерите проектанти в рамките на Европейския
съюз, решаване на най-неотложните искания на Колегията, свързани
с усъвършенстване на нормативните документи и приобщаване
на младите кадри и продължаване
на славната традиция на тази обществено значима професия.
От името на Комисията по
местно самоуправление, регионална
политика и благоустройство към
Народното събрание пожелания за
реализиране на планираните дейности на КИИП София-град и успешно функциониране на офиса поднесе народният представител инж.
Иван Сотиров. Той подчерта, че
всички предложения, които са добре
мотивирани и съчетават обществения и професионалния интерес на
инженерите-проектанти ще бъдат
подробно разглеждани, обсъждани и
внесени в пленарна зала.
Пожелания за спорна работа и

инж.Димитър Начев, доц. Инж. Стефан Модев, инж. Мария Стефанова, инж. Георги Кордов, инж.
Димчо Михалевски и инж. Иван Сотиров

съвместна дейност поднесе инж.
Ирен Дабижева от имета на изпълнителния директор на Българския институт по стандартизация
– Мая Станева.
Приветствие от многобройната група на архитектите, представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на
архитектите в България, пондесе
арх. Желязко Иванов – член на УС
на КАБ. Той се обърна към Регионалното ръководство на КИИП София-град с благодарност за доброто
сътрудничество и разбирателство,
което имат двете професионални
организации и изрази надежда, че
ще се намерят още и по-разнообразни форми на партньорство.
По време на тържеството се
състоя непринудена дискусия между инж. Димчо Михалевски – зам.
министър на МРРБ и членовете на
КИИП, КАБ и САБ за позициите на
професията „проектант“, обществената и значимост, водещите пазарните принципи при договаряне и
ръководство на проектите и промените в ЗКАИИП.
Гостите от Амстердам проявиха изключителен интерес към
структурата, нормативната уредба и фунционирането на КИИП и
зададоха многобройни въпроси, свързани с получаване на професионална
правоспособност на наши и чужди
граждани от Европейския съюз, позициите на жените в проектантската професия, адаптиране към
изискванията свързани с Еврокодо-

вете, както и възможностите за
партньорство.
Г-н Йенсе – ръководител проекти на Общинския съвет в Амстердам за градско развитие зададе
въпроси, свързани с проектирането
на сгради и съоръжения в София и
специфичните проблеми на града. Гн Бринг – директор на Управление
на водите в Амстердам и г-н Шеперс – ръководител на обученията
в Общинския съвет в Амстердам
споделиха своя опит и предложиха
да се потърсят форми за партньорство и обмяна на опит, както и съвместни обучения. Особено
оживление предизвика споделения
професионален опит и случки от
ежедневието на г-жа Ван де Вил
– ръководител на Противопожарна
безопасност в Амстердам. Управляващият директор на неправителствената организация Холандско
партньорство за картография –
г-н Муре, разказа за международните проекти, които реализира неговата организация.
Инж. Димитър Начев отговори
на всички въпроси и отдели особено внимание на принципа на реципрочност при признаване на проектантската правоспособност между
държавите членки на Европейския
съюз, като обясни какви са специфичните изисквания, които трябва
да се покрият, за да може един инженер от Холандия да проектира в
България.
Един от основните приоритети в работата на Регионалното

ръководство е за се заздрави връзката с членовете на Камарата,
във всеки един момент да се чува
техния глас, да се реагира бързо и
адекватно на техните нужди от
информация, обучение, административни услуги и решаване на професионалните проблеми. Обратната връзка ще се постигне не само
чрез техническите нововъведения
като възможността да се ползват
два мобилни телефона (на Глобул и
МТел) за директна връзка с офиса,
skype, два стационарни телефона,
факс, интернет страница и форуми
в нея, но и чрез бързо и компетентно обслужване от екипа на офиса.
Водещ принцип е прозрачност на
вземането на управленски решения,
след предварителното обсъждане не
само в Регионалното ръководство,
но и в 8-те професионални секции.
Формите на допитване, анкети,
ежедневни срещи и споделяне на
мнения след значителни събития не
са инцидентни, а се превръщат в
традиция.
Предстои обновяване на интернет-страницата и търсене на найдостъпните и популярни начини за
предоставяне на информация на
всички членове.
При реализиране на идеите за
функциониране на офиса се има
предвид динамиката на ежедневието през 21-ви век и хроничния
недостиг на време. Комплексното
обслужване в офиса предвижда всеки
посетител да има предварителна
информация за всички формуляри,
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Делегацията от представители на общинските власти на град Амстердам (Холандия) разгледаха с интерес офиса и зададоха много въпроси Делегацията от представители на общинските власти на град Амстердам (Холандия) разгледаха с интерес офиса и зададоха много въпроси
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процедури и изисквания и с едно
посещение да има възможност да
подаде заявление за членство в Камарата или за проектантска правоспособност, да си плати членския
внос, да регистрира договори или да
се застрахова.
Тържеството продължи с коктейл, на фона на дискретна музика, в атмосфера на приятелство,
споделяне на планове за бъдещи
общи дейности, професионални идеи,
пожелания към Регионалното ръко-
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водство за успешно финализиране
на четиригодишния мандат. Трима
от председателите на Регионални
колегии от страната пожелаха да
споделят личните си празници и
празнуваха рождените си дни сред
колегите.
Особено щастлив бе екипът на
офиса с ръководител инж. Мария
Стефанова, който е мотивиран да
покаже в ежедневната си работа
предимствата на новата организация на работата и да създаде

усещането в членовете и партньорите на КИИП РК София-град
за качествено, ефективно и бързо
обслужване.
Всички присъстващи приеха, че
новият офис се превръща в символ
и бележи нов етап в работата на
КИИП РК София-град, свързан с
приравняване с европейските стандарти на предоставяне на услуги
на многобройните си членове.

Екипът на офиса
Лиляна Младенова, Михаела Малеева, инж.Валентина Стоянова, инж. Мариана Боянова, инж. Димитър
Начев, инж. Мария Стефанова, инж. Лиляна Везенкова, инж. Тотка Маркова

