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КИИП София-град постави на-
чалото на издателската дейност 
в КИИП.

В началото на 2005 г. и през сеп-
тември месец 2006 г. бяха отпечатани 
книжки с „Наредба №1 за определяне 
на минимални цени в инвестиционно-
то проектиране и основните норма-
тивни документи на КИИП – ЗКАИ-
ИП и Устав на КИИП“. 

През септември 2007 г. първи 
публикувахме книжка с новата Ме-
тодика за определяне размера на 
възнагражденията за предоставяне 
на проектантски услуги от инже-
нерите в устройственото планира-
не и инвестиционното проектиране 
и приложенията към нея.

Отчитайки важността за ут-
върждаване на цените в проектира-
нето, актуализирана „Методиката 
за определяне на размера на въз-
награжденията за предоставяне на 
проектантски услуги от инжене-
рите в инвестиционното проекти-
ране“ е отпечатвана ежегодно, със 
средства от стопанска дейност.

През 2007 г. са отпечатани 
книги с: 
· „Наредба № 2 за минималните 
изисквания за здравословни и безо-
пасни условия условия на труд при 
извършване на СМР“

· „Наредба №4 за ограничаване на 
вредния шум чрез шумоизолиране на 
сградите при тяхното проектира-
не и с правилата и нормите при 
изпълнение на строежите по отно-
шение на шума, излъчван по време 
на строителството“.

иЗдателска деЙност

· През 2008 година излезе от печат 
първото издание на КИИП София-
град на професионален справочник: 
„Справочник за хидравлични изчисле-
ния на водопроводящи съоръжения 

на безопасност при пожар“ – мето-
дика за организиране и провеждане 
на обучение и за прилагане на На-
редба Із-1971 от 29.10.2009 на КАБ и 
КИИП.

· „Проектиране на стоманени подк-
ранови греди в сгради по Евро код 3“ 
(2011 г.) с  автор проф. д-р инж. Любчо 
Венков

· „Еврокод 8. Сеизмично проектира-
не на стоманобетонни конструкции. 
Част първа – практическо ръковод-
ство„ (2012 г.) – автор доц. д-р инж. 
Йордан Милев 

· „Проектиране на стоманобетон-
ни многоетажни конструкции – Ръ-
ководство в съответствие с Евро-
кодовете“ (2012 г.) – автор доц. д-р 
инж. Йордан Милев

кииП рк софия-град през го-
дините съдейства за издаване на:
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и системи“ – авторски колектив от 
катедра „Хидравлика и хидрология“ 
към УАСГ под ръководството на 
проф. д-р инж. Богдан Казаков.

През следащите години „Библио-
тека на проектанта“ на КИИП Со-
фия-град се обогати с нови издания:

· „Ръководство за проектиране на 
стоманени конструкции на сгради 
по ЕВРОКОД 3“ (2009 г.) – авторски 
колектив с ръководител проф. д-р 
инж. Л. Венков

· „Наредба №Із-1971 от 29 октом-
ври 2009 г. за строително-техниче-
ски правила и норми за осигуряване 



��

Премиера на книгата „Ръковод-
ство за проектиране на стоманени 
конструкции на сгради по ЕВРОКОД 
3“ се състоя в УАСГ. Автори са проф. 
д-р инж. Любчо Венков, доц. д-р инж. 
Борислав Белев, инж. Чавдар Пенелов. 
Изданието е на КИИП София-град. 

Във встъпителните си думи инж. 
Стефан Кинарев, председател на 
КИИП подчерта, че организацията и 
отпечатванетона изданието е едно 
изстрадано дело на колегите от КИИП 
София-град. Като първо издание, свър-
зано с проектирането по Еврокод, то 

ПреМиера на книгата „ръко-
ВодстВо За Проектиране на 
стоМанени конструкции на 
сгради По еВрокод 3“ 
КИИП София-град представи 
първото издание за проекти-
ране по ЕВРОКОД

проф. Любчо Венков, проф. Цвети Даковски, инж. Стефан Кинарев – председател на КИИП, 
инж. Димитър Начев – председател на КИИП – София-град, инж. Мария Стефанова – изпълни-
телен директор на КИИП – София-град, инж. Весела Господинова – изпълнителен директор на 
КИИП, инж. Георги Симеонов – зам. председател на КИИП (отляво надясно), на премиерата на 
„Ръководство за проектиране на стоманени конструкции на сгради по Еврокод 3“.

проправя нови пътища към по-висо-
ката информираност на инженерите 
– проектанти. 

инж. димитър начев, предсе-
дател на КИИП София-град благода-
ри на авторите за всеотдайните им 
творчески усилия при създаване на 
това изключително необходимо ръ-
ководство за проектиране. То излиза 
от печат точно преди въвеждането 
на Еврокодовете като задължителни. 
От името на КИИП София-град като 
издател, той дари за библиотеката на 
УАСГ три екземпляра от книгата.

Проф. цвети даковски, декан 
на строителния факултет, също поз-
драви авторите и издателите. Той 

подчерта, че с това издание се слага 
начало на много сериозна издателстка 
дейност, която подпомага практика-
та на проектантите.

Според проф. Димитър Даков, член 
на научната комисия по приемане на 
изданието, достойнството на „Ръко-
воводството“ е, че на базата на логи-
ката на проектирането, има не само 
теоретични постановки, но и кон-
кретни примери, които ориентират 
проектантите в сложната материя.

Проф. д-р инж. любчо Венков 
отговори на множество въпро-
си за работата си върху този 
труд от 580 страници.

· „Ръководството за проектира-
не на пътища“ на доц. д-р инж. 
Валентин Николов от катедра 
„Транспортно строителство“ на 
ВТУ „Т. Каблешков“. Това е чет-
въртото преработено и допъл-
нено издание на книгата, което 
достига почти 600 страници. 
„Изчисление на ъглова подпорна 
стена по новия DIN“. Негови автори 
са проф. д.т.н. инж. Иван Христов 
Лалов, инж. Константин Тодоров 
Гочев, инж. Тодор Георгиев Ангелов, 
инж. Георги Иванов Лалов.

 
В края на 2011 г. през процедура-

та за издаване преминаха следните 
издания:
· „Ръководство за проектиране 
на комбинирани стомано-стомано-
бетон ни конструкции съгласно Ев-
рокод 4“ – автори проф. д-р инж. 
Любчо Венков и доц. д-р инж. Борян-
ка Захариева.

· „Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. 
за проектиране на сгради и съоръ-
жения в земетръсни райони (ДВ, бр. 
13 от 2012 г.).

Следвайки нашия опит и полижи-
телни резултати в издателската дей-
ност, КИИП на национално ниво запо-
чна също да развива тази дейност.
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– Проф. Венков, какво е зна-
чението на Еврокодовете като 
задължителен принцип в проек-
тирането?

– Като преподавател винаги 
съм казвал на моите студенти, че 
ако имам власт, още на следващия 
ден ще въведа тези стандарти за 
проектиране като български, за-
щото са на много високо ниво. С 
Еврокодовете се занимавам още от 
1990 година. 

– С какво свързвате тези 
две десетилетия работа по 
стандартите?

– Това е дълъг период. Изстрадал 
съм много неща. Познавам подробно 
цялата история. Мисля че никой 
друг не би могъл толкова ясно и 
подробно да каже каква е необхо-
димостта от тези евростандарти, 
каква е тяхната логика и тяхната 
цел. Когато в онези години Бълга-
рия все още работеше по линия на 
СИВ, в нашата катедрата се из-
пращаха материали за съгласуване 
и те идваха при мен за становище 
по различни проблеми. В списание 
„Конструкцион металик“ прочетох, 
че френска фирма отправя апел към 
френските инженери, ако имат про-
блеми с разработваните европейски 
стандарти, могат се обръщат към 
нея, тя ще даде консултации. Напи-
сах писмо до фирмата, че желая да 
се запозная с европейските стан-
дарти по стомаменени конструкции 
и бих искал да ги получа. Те изля-
зоха благосклонни и ми изпратиха 
петата версия на Еврокод 3. Така 
се заех с изучаването им.

Проектирането на строителни 
конструкции е обществено отгово-
рен проблем. Всички участници в 
него – инвеститори, проектанти, 
изпълнители, строители трябва да 
имат висока строителна култура.

– Това означава ли, че преди 
въвеждането на тези стандар-
ти у нас строителната кул-
тура не е била на ниво?

– Ние имаме два нормативни 
документа, които още са в сила. 
Единият е 179 страници, другият 
около 100, общо 279 страници. Евро-
код 3 надхвърля две хиляди страни-
ци на компютар А4. Това значи под-
робно изследване на всичко, което 
проектантът трябва да знае. Това 
не е лесно да се усвои от редовия 
проектант. 

ва, че съответната страна членка 
на ЕС ще трябва в тримесечен срок 
да го утвърди като свой. Затова 
от март 2010 година всички са за-
дължени да въведат европейските 
стандарти, а противоречащите на-
цио нални нормативни документи 
трябва да бъдат отменени. От ЕС 
могат да налагат наказания, зато-
ва че не се спазват изискванията. 

Отново в МРРБ се прокрадва 
идея, че известен период могат 
да вървят двата нормативни до-
кумента, което е изключително 
го ляма грешка. За мен лично наша-
та специализирана журналистика 
отделя малко внимание на админи-
стрирането на нещата. На нашите 
държавни ръководители, независимо 
кой е на този пост и колко време 
ще бъде, трябва да е ясно какво 
значи тази уредба. Защо трябва да 
се внедри, защо не може да се от-
лага, защо е необходимо след като 
си министър на строежите или на 
регионалното развитие, да стоиш 
твърдо зад нещо ново, което е в 
интересе на държавата.

– С какво биха си вредили 
двата документа по които 
може да се работи?

– Не бих казал, че биха си вре-
дили. Но нашите стари норматив-
ни документи, по които се работи 
са много бедни. Запознаването на 
инженерната колегия с новите 
стандарти и въвеждането им е аб-
солютно необходимо, както е изис-
кването на ЕС. Колкото по-револю-
ционно ги въведем, толкова нашите 
проектанти по-бързо ще заработят 
с тях. Но с нашата Балканска пси-
хология, българинът все се опитва 
да отлага нещата.

 
– Ако проектирате пример-

но мост по старите или нови-
те стандарти, каква ще бъде 
неговата сигурност?

– Сигурността винаги трябва 
да бъде една и съща. Няма как да 
планираме съоръжение, което да не 
може да изпълнява своето предназ-
начение. Още древните строители 
са правили нещата сигурни. Но 
вече става въпрос за икономия на 
материали, за средства, за време 
за изграждане. Процесът обхваща 
редица неща, които са свързани с 
капиталността в строителство-
то, с финансирането. Сигурността 
никога не бива да се намалява.

– Българските проектанти 
ще бъдат ли стресирани в но-
вата за тях ситуация?

– Да. Когато при лекции се 
срещам с тях аз търся диалог, но 
засега се получава само монолог. Те-
първа ще има доста тънкости, с 
които да се сблъскват.

 
– Мислите ли, че въвежда-

нето на стандартите ще ста-
не в срок, все пак остава само 
месец?

– Съгласно разпоредбите на 
Европейския център по стандар-
тизация (CEN) на всеки един техен 
стандарт, който излиза се отбеляз- 05
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