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стиПендии и раБота с ВуЗ

Обществото, което уважава бъ-
дещето си, инвестира в децата и 
младежта. Студентите наистина 
са бъдеще в сегашно време и от тях 
зависи как ще функционира държав-
ният механизъм. Подобряването на 
човешкия капитал е един от най-
важните елементи на икономическа 
трансформация. На този отговорен 
етап от развитие на държавата, 
КИИП, ОК София-град осъзна необ-
ходимостта от оказване финансова 
подкрепа на образованието.

В тази връзка КИИП ОК София-
град е отпуснала средства за сти-
пендии на студенти, дипломиращи се 
в българските Технически Универси-
тети, показали високи успехи в курса 
на обучение. Стипендиите са годиш-
ни, за 11 месеца в размер на 120 лв. на 
месец, със средства на Регионалната 
колегия, събрани от регистрация на 
договори за проектиране.

През 2005 г. бяха учредени пър-
вите стипендии за студенти от 
УАСГ. От 2006 г. са отпуснати сти-
пендии за студенти от УАСГ, ТУ, 
МГУ и ХТМУ както следва:

една стипендия на името на 
проф. д-р инж. тодор караман-
ски в размер на 150 лв. по специ-
алност „Строителство на сгради и 
съоръжения“ в УАСГ, спечелена от: 
Димитър Ганчев (2005), Александрина 
Иванова (2006), Илия Карабаджаков 
(2007), Рефат Кичуков (2008), Йордан 
Пойдовски (2009), Радослав Тодоров 
(2010), Пламен Кочев (2011)

една стипендия на името 
на Председателя на кииП ок 
софия-град с лични средства 
на инж. Димитър Начев по специ-
алност „Строителство на сгради и 
съоръжения“ в УАСГ, спечелена от: 
Мирослава Валявичарска (2005), Лю-
бица Миланова (2006), Десислав Ко-
сев (2007), Калина Стоилова (2008), 
Йордан Шулев (2009), Иво Баръмов 
(2010), Любомир Вецков (2011)

стипендии по специалности:
„строителство на сгради и 

съоръжения“ при УАСГ – Цветос-
лава Стоянова (2006), Десислава Ива-
нова (2007), Йордан Пойдовски (2008), 
Мартин Томов (2009), Диляна Кръсте-
ва (2010), Рая Димитрова (2011)

„транспортно строителст-
во“ при УАСГ – Агница Костова 
(2006), Веселина Шалапатова (2007), 
Мария Пъдева (2008), Кристина 
Терзийска (2009), Александър Михов 
(2010), Асен Тодоров (2011)

„Водно строителство“ при 
УАСГ – Велизар Нейков (2006) , Мария 
Беляшка (2007), Златина Стоилова 
(2008), Славка Мечкарова (2009), Силвия 
Данева (2010), Весела Христова (2011)

„геодезия“ при УАСГ – Любоми-

ра Додева (2006), Драгомира Йордано-
ва (2007), Иван Дуков (2008), Десисла-
ва Георгиева (2009), Теодора Вачкова 
(2010), Мария Здравкова (2011)

„топлотехника“ при ТУ-София 
– Калин Ангелов (2008), Младен Ни-
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колов (2009), Михаела Лозанова (2010), 
Нели Божковска (2011) 

„Минно дело и геология“ при 
МГУ-София – Даниел Иванов (2006), 
Вероника Лилкова (2008), Даниела 
Малинова (2009) 

„Хидрогеология и инженерна 
геология“ при МГУ-София – Соня 
Славчева (2010), Светла Деделянова 
(2011)

„технологии“ при ХТМУ – Со-
фия – Илияна Начева (2006)

„електрически централи“ 
при ТУ – Мирослав Ризов (2009)

„Машиностроителна техни-
ка и технологии“ при ТУ – София 
– Тома Томов (2009), Костадин Сто-
янов (2010), Евгени Дончев (2011)

„електроенергетика и елек-
трообзавеждане“ при ТУ – Ивай-
ло Попов (2010), стпендия за 2011, 
разделена на трима равностойни 
кандидати – Иван Пандъков, (2011), 
Мартин Райков, (2011), Илия Стоя-
нов (2011)

Стипендиите се връчват офици-
ално на тържествените мероприя-
тия при раздаване на дипломите 
на абсолвентите в съответните 
технически висши училища.

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

В тази връзка в началото на 2008 
г. бе подписано рамково споразуме-
ние за сътрудничество между КИИП 
София-град и Студентския съвет 
на УАСГ, през 2009 г. – партньорско 
споразумение и със Студентския 
съвет на Технически Университет. 
Споразуменията включват подпо-
магане работата на Студентския 
съвет и Кариерния център в посо-

ка разширяване възможностите за 
професионалните стажове, профе-
сионалната ориентация и квалифи-
кация, както и активно участие в 
процедурата по номиниране на сту-
денти за годишните стипендии на 
КИИП София-град. По линия на тези 
споразумения, студенти са посеща-
вали безплатно обучителни курсове 
и семинари, организирани от КИИП 
София-град. 

Награди на КИИП София-град за 
млади специалисти

Секция „Конструкции на сгради 
и съоръжения“

Награда за най-добра дипломна 
работа към катедра „Метални, 
дървени и пластмасови конструк-
ции“ на УАСГ, м.октомври 2008 г 
– инж. Георги Петков Янев

Награда за най-добър доклад на 
млад специалист, изнесен на Меж-
дународната научна конференция, 
гр. Варна, на която КИИП е съорга-
низатор на 12-14 септември 2008 г. 
– инж. Дария Милчева Михалева

оБластна колегия – софия-град оБяВи стиПендиантите 
За 2006-2007 година

На 10 октомври в зала „Аула Мак -
 сима“ се проведе тържество по по-

вод връчването дипломите на ви -
пуск 2006 г. на Универ ситета за 
архитектура, стро ителство и гео-
дезия. Много радост и вълнение 
предизви каха наградите и връчва-
нето на дипломите на отличници-
те, както и думите на ректора на 
УАСГ – доц. д-р инж. Пе ньо Пенев, 
който пожела на новите инженери 
и урбанисти много професионални 
успехи и творческо вдъхновение.

От името на Камарата на ин-
женерите в инвестицион ното про-

ектиране – София-град, поздравле-
ния поднесе инж. Димитър Начев 
– пред седател на Областната коле-
гия. Той пожела на младите колеги 
много успехи в про фесионалния им 
път, вдъхно вение и всеотдайност 
в рабо тата и обяви стипендианти-
те за 2006 г: Александрина Иванова 
– пети курс, специал ност „Строи-
телство на сгра ди и съоръжения“ 
– стипендия на името на проф. 
д-р инж. То дор Карамански, Любица 
Миланова – пети курс, специал ност 
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Представителят на секция „Технологии„ на 
КИИП София-град инж. Свилен Иванов връчва 
присъдената стипендия за 2006 г. на стипен-
дианката от ХТМУ Илиана Иванова Начева, V 
курс, специалност „Индустриална химия„

ВярВаМе ВъВ Вас,
скъПи аБсолВенти!

Камарата на инженерите в ин-
вестиционното проектиране София 
– град присъди 8-мата си стипендия 
за 2006 г. на студентката Илиана 
Иванова Начева, V – ти курс, специ-
алност Индустриална химия с раз-
ширено изучаване на френски език в 
Химико-технологичния и металурги-
чен университет (ХТМУ) – София. 
Удостоверението беше връчено от 
инж.Свилен Иванов – представител 
на секция „Технологии“ на КИИП Со-
фия-град. Той поздрави дипломант-
ката и подчерта, че всичките ни 
осем стипендианти от трите ви-
сши учебни заведения (УАСГ, ХТМУ 
и МГУ) са отличници. Подкрепата 
за младите инженери ще продължа-
ва, както и приобщаването им към 
професионалната общност чрез обу-
чения, информационни материали, 
квалификационни курсове и ментор-

ство на изтъкнати специалисти, 
членове на КИИП.

Тържеството на ХТМУ се про-
веде на 7 декември 2006 г. (в наве-
черието на Студентския празник) 
от 10 часа в зала „Асен Златарев“ 
на Университета и бе открито от 
зам. ректора но учебната част доц. 
д-р инж. Санчи Ненкова. Спазвайки 
академичната традиция, прозвуча 
химна на академичната младеж в 
изпълнение на ансамбъл „Йоан Куку-
зел“. В приветствието си към абсол-
вентите, ректорът на ХТМУ доц. 
д-р инж. Кирил Станулов обяви, че 
това е 53 випуск на Университета, 
в който се подготвят технически 
кадри за химическата и металур-
гична промишленост. Той изрази 
увереност, че бъдещите инженери 
завършват с вяра и увереност в 
себе си и професионалните си уме-
ния, заредени с обич и всеотдай-
ност към професията и ще се реа-
лизират като водещи специалисти 
в своята област. 

Средният успех на випуск 2006 
е впечатляващ за техническо висше 
учебно заведение – мн.добър (4,62). 
Като благодари на студентите за 
трудолюбието и творческите уси-
лия през тези години, той завърши 
с думите: „ Вярваме във Вас, скъпи 
абсолвенти! Вие ще бъдете лицето 
на техническата ни интелигенция 
пред Европейския съюз. Пожела-
вам Ви да реализирате мечтите 
си в професията, да се справите 
с нарастващата конкуренция на 

трудовия пазар чрез непрекъснато 
усъвършенстване и професионална 
квалификация. Съчетайте здраве, 
творчески успехи и веселие на Сту-
дентския празник!“

Много радост и вълнение пре-
дизвика връчването на дипломите 
на отличниците. Инж. Цвети Бака-
лова – специалност Индустриален 
мениджмънт благодари на препода-
вателите за търпението и профе-
сионализма и обеща, че винаги ще 
носят в себе си частица от духа 
на Университета.

Почетен гост на тържеството 
бе г-н Том Биймиш – изпълнителен 
директор на белгийската фирма 
„КУМЕРИО МЕД“ – гр.Пирдоп, който 
получи почетния знак ХТМУ – София 
за принос в развитието на Универ-

Доц. д-р инж. Пеньо Пенев – ректор на УАСГ, инж. Димитър Начев – председател на КИИП 
– София-град, инж зам.-председател на КИИП – София-град, инж. Мария Стефанова – ръково-
дител на офиса на КИИП – София нов – председател на секция „Транспортно строителство“, 
и стипендиантите.

„Строителство на сгради и съоръ-
жения“, стипендия с лични средства 
на инж. Димитър Начев, Любомира 
Досева – пети курс, специалност 
„Гео дезия“, Агница Костова – пети 
курс, специалност „Строител ство 
на транспортни съоръже ния“, Ве-
лизар Нейков – пети курс, специ-
алност „Водоснаб дяване и канализа-
ция“, Цветослава Стоянова – пети 
курс, специалност „Строителство 
на сгради и съоръжения“.

Изключително обнадеж даващ е 
фактът, че минало годишните сти-
пендианти на КИИП – София-град, 
Дими тър Ганчев и Мирослава Валя-
вичарска са отличници на випуск 
2006 на Университе та за архитек-
тура, строител ство и геодезия. 
Подкрепата за студентите ще про-
дължава, както и приобщаването 
на ди пломиралите се инженери към 
професионалната общност на КИИП 

– София-град, чрез различни форми 
на обучение, информационни мате-

риали и менторство от изтъкнати 
спе циалисти в професията.
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ситета, подобряване качеството 
на обучението и партньорска дей-
ност. Металургичният комбинат в 
гр.Пирдоп е с една от най-модерни-
те в света технологии в цветната 
металургия. На основание на склю-
чен договор с ХТМУ за сътрудни-

чество се дава възможност за про-
веждане на учебна и производствена 
практика на студентите, както и 
разработка на дипломни работи. 
Пет научно-технически колектива 
са реализирали съвместни техниче-
ски и екологични проекти.

В края на тържеството, инж.
Свилен Иванов покани младите инже-
нери, които ще работят в областта 
на инвестиционното проектиране, 
да се присъединят към членовете на 
КИИП и ги увери, че ще получават 
подкрепа в професионалния си път.

награда и на кииП софия-
град За наЙ-доБра диПлоМна 
раБота В уасг
Нашите стипендианти взеха 
първите награди

на победителя в конкурса – инж. 
Георги Янев. От името на Регионал-
ното ръководство на КИИП София-
град той му пожела професионални 
успехи, творческо вдъхновение, про-
фесионално самочувствие и го по-
кани да стане член на Софийската 
камара на инженерите в инвести-
ционното проектиране.

Радостен е факта, че втора и 
трета награда получиха стипенди-
антите на КИИП София-град. Но-
сител на втората награда е инж. 
Десислав Косев, със стипендия от 
личните средства на инж. Димитър 
Начев – председател на КИИП Со-
фия – град. Трета награда получи 

инж. Илия Карабаджаков – III награда, инж. Емил Крумов – председател на секция „КСС“ на 
КИИП София-град, инж. Георги Янев – I награда и инж. Десислав Косев – II награда за най-
добра дипломна работа

инж. Илия Карабаджаков, който е 
със стипендия на името на проф. 
д-р инж. Тодор Карамански.

Вече втора година КИИП София-
град връчва своя награда за най-до-
бра дипломна работа в желанието 
си да подкрепя младите таланти 
в професията. Предстои определяне 
на десетте стипендианти от Уни-
верситета за архитектура, стро-
ителство и геодезия, Техническия 
университет-София и Минно-гео-
ложкия университет за учебната 
2008 – 2009 година, които ще бъдат 
студенти от 4 и 5 курс, с висок 
успех и трайни интереси в инвес-
тиционното проектиране.

В рамките на Националния сим-
позиум по стоманени, дървени и ком-
бинирани конструкции, организиран 
на 9 и 10 октомври 2008 г. от кате-
дра „Метални, дървени и пластмасови 
конструкции“ на Строителния факул-
тет на УАСГ се проведе и ежегодния 
конкурс „Най-добра дипломна работа“, 
категория Конструкции, раздел Сто-
мана, дърво, текстилни мембрани 
или комбинация от тях, с ограничено 
ползване на стоманобетон“.

Номинираните дипломни работи 
бяха 14 и журито излъчи като без-
спорен победител инж. Георги Пе-
тков Янев с дипломна работа на 
тема: „Проектиране на стоманена 
носеща конструкция на 45-етажна 
офис-сграда „DERES TOWER“ по идея 
на Foster& Partners.

В тържествена обстановка, на 
9 октомври 2008 г. от 17.00 часа в 
Аула Максима на УАСГ бяха обяве-
ни победителите в конкурса. Инж. 
Емил Крумов – председател на сек-
ция „Конструкции на сгради и съо-
ръжения“ връчи грамота и награда-
та от 300 лв. от КИИП София-град 













През изминалата седмица Уни-
верситета за архитектура, стро-
ителство и геодезия (УАСГ) връчи 

стиПендиантка на кииП софия-град е отличник 
на ВиПуск 2007-2008 В уасг

випуска е Любица Лазарова Мила-
нова, специалност „Строителство 
на сгради и съоръжения“, която се 
дипломира с отличен успех (5,93) и 
е получавала стипендия от лични-
те средства инж. Димитър Начев 
– председател на КИИП София-град. 
Втората по успех на випуска – от-
личен (5,80) е Александрина Иванова, 
която е получавала също стипендия 
на КИИП София-град на името на 
проф. д-р инж. Тодор Карамански. 
Приветствие към дипломантите 
отправи инж. Димитър Начев, ко-

дипломите на студентите си от 
випуск 2007-2008 на тържества по 
факултети. Професионални орга-
низации, държавни институции и 
частни фирми поздравиха дипло-
мантите, раздадоха награди и по-
желаха успех на младите инженери 
в професионалния им път.

На 14 март 2008 г. в залата 
на Строителния факултет проф. 
д-р инж. Цвети Даковски – декан 
на Строителния факултет разда-
де дипломите на новите инжене-
ри – конструктори. Отличник на 06
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бота получи нашата стипендианка 
Любомира Досева

Третото тържество в УАСГ съ-
бра дипломантите от факултет 
„Транспортно строителство“ на 18 
март 2008 г. от 15.00 часа в залата 
на Строителния факултет. За по-
реден път стипендиант на КИИП 
София-град е сред отличниците – 
Агница Цветкова Костова. Новата 
стипендия се присъжда на Весели-
на Сашева Шалапова от V курс и 
бе връчена от инж. Румил Гърнев 
– председател на секция „Транс-
портно строителство“ на КИИП 
София-град, а на 1 април 2008 г. доц. 
д-р инж. Стефан Модев – предсе-
дател на секция „Водно строител-
ство“ на КИИП София-град и декан 
на Хидротехническия факултет на 
УАСГ връчи удостоверение за сти-
пендията на Мария Тасева Беляш-
ка – специалност „Хидротехническо 
строителство“.

За първи път през 2005 г. КИИП 
София-град започва да подкрепя из-
явени студенти от техническите 
специалности на Университета 
за архитектура, строителство 
и геодезия (УАСГ), а от 2006 г. и 
студенти от Минно-геоложкия уни-
верситет „Св. Иван Рилски“ (МГУ), 
Техническия университет – София 
(ТУ) и Химико-технологичния и ме-
талургичен университет (ХТМУ). 

Подкрепата на КИИП София-
град за студентите ще продължава, 
както и процесът на приобщаване 
на дипломиралите се инженери към 
професионалната общност на инже-
нерите проектанти в инвестицион-
ното проектиране и чрез различни 
форми на обучение, информационни 
материали, менторство на изтък-
нати специалисти в професията и 
включване на младите специалисти 
в организационния живот на профе-
сионалната организация.

Десислава Иванова-стипендиант, инж. Димитър Начев – председател на КИИП София-град, инж. 
Мария Стефанова – ръководител офис на КИИП София-град, проф. д-р инж. Цвети Даковски 
– декан на строителния факултет, Десислав Косев – стипендиант, инж. Зина Глосова – пред-
ставител на фирма „К-С проект инженеринг“ и член на КИИП София-град и Илия Карабаджаков 
– стипендиант
От 2007 г. КИИП София-град учреди и ежегодна награда за най-добър дипломен проект към 
катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ при УАСГ. Първият и носител е инж. 
Николай Петков

не сПираЙте да се оБучаВате! Бъдете конкурентни!
КИИП – София-град, обяви на тържествена церемония
стипендиантите от УАСГ за 2009-2010 година

В Университета по архитекту-
ра, строителство и геодезия (УАСГ) 
на 14 декември от 11.00 часа в зала 

ито изрази увереност в успешната 
професионална реализация на мла-
дите колеги, отправи покана да се 
включат в организационния живот 
на КИИП София-град и връчи удос-
товеренията на новите стипенди-
анти за учебната 2007/2008 г.:

• Стипендия на името на проф. 
д-р инж. Тодор Карамански в размер 
на 150 лв. месечно на Илия Христов 
Карабаджаков – специалност ССС, 
фак. № 13118

• Стипендия, учредена с лични 
средсва на инж. Димитър Начев 
– председател на КИИП ОК София-
град в размер на 120 лв. месечно на 
Десислав Младенов Косев – специал-
ност ССС, фак.№13113

• Стипендия на КИИП ОК Со-
фия-град за специалност „Строи-
телство на сгради и съоръжения“ 
в размер на 120 лв. на Десислава 
Никифорова Иванова – специалност 
ССС, фак. №13058

Геодезическият факултет раз-
даде дипломите на студентите си 
в тържествена обстановка на 12 
март 2008 г. от 12.00 часа в зала 
520. Деканът на факултета доц. д-р 
Славейко Господинов пожела на мла-
дите инженери– геодезисти успех в 
интересната и отговорна професия 
и ги призова да не престават да се 
стремят към съвършенство. Срез 
многобройните официални гости 
бяха инж. Стефан Кинарев – предсе-
дател на КИИП и инж. Иван Деянов 
– председател на секция „Геодезия, 
приложна геодезия и ландшафт“ на 
КИИП София-град, които поздрави-
ха и връчиха удостоверение на сти-
пендиантката на КИИП София-град 
Драгомира Йорданова Йорданова от 
V курс. Отличник сред випуска и 
отличие за най-добра дипломна ра-

„Аула Максима“ тържествено бяха 
връчени дипломите на випуск 2009 
за инженери и урбанисти. Наци-
оналният химн изправи на крака 
залата и мигът бе тържествен и 
вълнуващ. Водещ на церемонията 
беше заместник-ректорът по учеб-
ната част доц. д-р инж. Красимир 
Петров, който пожела творчески 
успех на възпитаниците на УАСГ.

Събитието бе уважено от три-
ма министри, които поздравиха 

дипломантите и лично връчиха ди-
пломите на отличниците – Росен 
Плевнелиев, министър на регионал-
ното развитие и благоустройство-
то, Александър Цветков, министър 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, и Тотю 
Младенов, министър на труда и со-
циалната политика.

На дипломантите министър 
Плевнелиев каза, че вижда щастли-
вите им лица, защото те са хора-06
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В подкрепа на академичната 
общност КИИП София – град уч-
реди ежегодна награда за най-добра 
дипломна работа към катедра Ме-
тални конструкции при УАСГ. 

Това е една от формите на съ-
трудничеството с УАСГ за израст-
ване на инженерно-техническите 
кадри – обучителни курсове за про-
ектанти-инженери с преподаватели 
от Университета, отпускане на го-
дишни стипендии (по една за всяка 
специалност), както и изготвяне на 
съвместна стратегия за кандидат-
стване по Структурните фондове 
с цел финансиране на дейности по 
повишаване на квалификацията на 
инженерите.

На снимката: (отляво надясно) проф. д-р инж. Драгомир Даков – ръководител катедра Метални 
конструкции на УАСГ, инж. Емил Крумов – представител на секция „Конструкции на сгради и 
съоръжения на КИИП София-град, инж. Николай Петков – отличен с първа награда за най-добра 
дипломна работа на катедра Метални конструкции на УАСГ, инж. Георги Симеонов – директор 
на ИСПРОЕКТ и инж. Димитър Начев – председател на КИИП София-град

учредена награда За 
наЙ-доБре диПлоМен Проект

Ръководството на КИИП и наградените студенти

та, които имат шанса изграденото 
от тях да остане във времето. А 
когато разхождат децата и вну-
ците си, ще могат с гордост да 
им кажат „ето това направих аз“. 
Той ги покани в Министерството 
на регионалното развитие и бла-
гоустройството и Агенция „Пътна 
инфраструктура“, за да видят как 
се реализират проектите на бъде-
щето. В допълнение съобщи, че за 
студентите са осигурени 100 ком-
плекта еврокодове – 20 са дарение 
на УАСГ, 80 могат да бъдат закупе-
ни на преференциални цени.

След като отличниците полу-
чиха дипломите си, а множество 
фотоапарати запечатиха сияйните 
им усмивки, водещият на церемони-
ята доц. д-р инж. Красимир Петров 
даде думата на инж. Димитър На-
чев, председател на КИИП – Со-
фия-град, който обяви шестимата 
стипендианти на камарата за 
учебната 2009-2010 г.

Те бяха определени от специална 
комисия с председател доц. д-р инж. 
Петър Пенев и членове – предста-
вители на регионалното ръковод-
ство на КИИП, представители на 
факултетите на УАСГ, на студент-
ския съвет и кариерния център.

От трибуната инж. Начев поз-
драви дипломантите с присъжда-
нето на образователната степен 
строителен инженер-магистър и 
ги увери, че строителното инже-
нерство е страхотна професия. 

„Възползвайте се от това, допълни 
той. Не спирайте да се обучавате, 
така ще станете по-конкурентни 
в днешния сложен свят. Като наши 
бъдещи членове ние ще ви подкре-
пяме в професионалния ви път.“ Той 
връчи стипендия на Йордан Сте-
фанов Шулев, IV курс, специалност 
„Строителство на сгради и съо-
ръжения“, учредена с негови лични 
средства.

Стипендия на името на проф. 
д-р инж. Тодор Карамански, инж. 
Стефан Кинарев, председател на 
КИИП, връчи на петокурсника Йор-
дан Щонов Пойдовски от специал-
ност „Строителство на сгради и 
съоръжения„, който е пълен от-
личник. Той обяви и награда от 500 
лева за медалистката от няколко 
математически олимпиади Нефизе 
Шабан, която вече е поканена за хо-
норуван асистент по математика 

в УАСГ. Председателите на секции 
на КИИП – София-град, инж. Емил 
Крумов, председател на секция „Кон-
струкции на сгради и съоръжения“, 
инж. Стефан Модев, председател 
на секция „Водно строителство“, 
инж.Румил Гърнев, председател на 
секция „Транспортно строителство 
и транспортни съоръжения“, инж. 
Иван Деянов, председател на сек-
ция „Геодезия, приложна геодезия и 
ландшафт“, връчиха стипендиите 
на Мартин Руменов Томов, Славка 
Иванова Мечкарова, Кристина Весе-
линова Терзийска и Десислава Геор-
гиева Георгиева, която също е пълен 
отличник, а останалите є колеги са 
само на няколко стотни от този 
успех. КИИП – София-град, подава 
ръка на талантливите млади ка-
дри, подкрепя ги по избрания път и 
очаква да вървят заедно по него.
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Ще Ви ПодкреПяМе По 
иЗБрания Път
Обявиха новите стипендианти 
на КИИП – София-град, 
за учебната 2008-2009 г. на УАСГ

Първи ред: Йордан Пойдовски, Иван Дуков, доц. д-р инж. Добрин Денев, Калина Стоилова, 
Рефат Кичуков, Златина Стоилова
Втори ред: инж. Симеон Пешов, доц. д-р инж. Красимир Петров, инж. Димитър Начев, инж. 
Румил Гърнев, инж. Стефан Кинарев, инж. Емил Крумов, инж. Мария Стефанова

По повод Деня на будителите 
– 1 ноември, Университетът по ар-
хитектура, строителство и геоде-
зия (УАСГ) организира тържествено 
връчване на дипломите на випуск 
2008 г. за инженери и урбанисти на 
30 октомври 2008 г. от 14.00 часа в 
зала „Аула максима“. С националния 
химн започна церемонията по връ-
чване на дипломите, след което рек-
торът на УАСГ доц. д-р инж. Добрин 
Денев обяви първенците и отлични-
ците на випуска и пожела на всички 
нови инженери пълноценен творче-
ски живот, професионални успехи и 
вяра в собствените сили. “Бих искал 
да ви пожелая всички да успеете! 
Бъдещето е на младите и смелите. 
И не забравяйте вашия институт, 
защото ние, вашите преподавате-
ли, ще бъдем винаги с вас!“

На същото тържество обявиха 
и стипендиантите на КИИП – Со-
фия-град, в УАСГ за учебната 2008-
2009 г., определени от специално съз-
дадена комисия с председател доц. 
д-р инж. Красимир Петров – зам.-
ректор по учебната част, включва-
ща представители на регионалното 
ръководството и председатели на 
професионални секции от КИИП 
– София-град, както и предста-
вители на факултетите на УАСГ. 
Комисията обсъди възможността 
за следващата година и предста-
вители на студентския съвет на 
УАСГ да участват в номинирането 
на кандидатите.

Председателят на Камарата 
на инженерите в инвестиционно-
то проектиране инж. Стефан Ки-
нарев поздрави новите инженери и 
стипендиантите, пожела им упори-
тост и вдъхновение в професията и 

ги покани да натрупат необходимия 
опит и професионален стаж, за да 
получат проектантска пра-воспо-
собност. Той връчи стипендията на 
името на проф. д-р инж. Тодор Кара-
мански на Рефат Мустафов Кичуков 
от IV курс, специалност „Строител-
ство на сгради и съоръжения“.

Всички стипендианти са със за-
вършен 7-и семестър, отличен ус-
пех, изявени интереси към инвести-
ционното проектиране, отговарят 
и на допълнителните изисквания на 
различните професионални секции в 
КИИП – София-град.

Инж. Димитър Начев – предсе-
дател на КИИП – София-град, поз-
драви младите инженери и стипен-
дианти и каза: „Работете, учете се 
и се усъвършенствайте непрекъсна-
то. Всичко, което ще научите, ще 
ви бъде от полза, може би не вед-
нага, защото професионалните уме-
ния не са бързо ликвидна инвести-
ция. Очакват ви трудни моменти 
в реализацията като инженери-про-
ектанти. Ще трябва да положите 
още усилия и труд, за да усвоите 
тази професия. Днес съм пред вас, 
за да ви уверя, че КИИП като съ-
словна организация на практикува-
щите проектанти ви подкрепя по 
избрания път. Пожелавам ви здраве, 
лично щастие и да бъдете удовлет-
ворени от избраната професия!“ 
Той връчи стипендията, която е 
учредена с негови лични средства, 
на Калина Василева Стоилова – IV 
курс, специалност „Строителство 
на сгради и съоръжения“.

Честито на новите стипенди-
анти, които ще получават стипен-
дия в размер на 120 лв. месечно за 
единадесет месеца.

Стипендиантите, които получи-
ха стипендии от професионалните 
секции на КИИП – София-град, са:

1. Йордан Щонов Пойдовски, IV 
курс, специалност „Строителство 
на сгради и съоръжения“ – стипен-
дия на професионална секция „Кон-
струкции на сгради и съоръжения“

2. Мария Колева Пъдева, V курс, 
специалност „Транспортно строи-
телство“ – стипендия на професи-
онална секция „Транспортно строи-
телство“

3. Златина Станева Стоилова, 
IV курс, специалност „Водоснабдява-
не и канализация“ – стипендия на 
професионална секция „Водно стро-
ителство“

4. Иван Дойчинов Дуков, V курс, 
специалност „Геодезия“ – стипендия 
на професионална секция „Геодезия, 
приложна геодезия, ландшафт“.

Честито на новите стипенди-
анти, които ще получават стипен-
дия в размер на 120 лв. месечно за 
единадесет месеца (от септември 
до юли).

Радостен е фактът, че пър-
венци на випуск 2008 г. са нашите 
стипендианти инж. Десислава Ива-
нова и инж. Илия Карабаджаков, а 
в списъка на отличниците са инж. 
Денислав Кьосев и инж. Мария Бе-
ляшка.

Софийската регионална колегия 
на КИИП ще продължава подкре-
пата си към студентите, както 
и ще усъвършенства процеса на 
приобщаване на дипломиралите се 
млади инженери към съсловната ни 
организация. Предстои да се въве-
дат нови форми на партньорство с 
кариерните центрове на ВУЗ-овете 
и да се поканят млади специалисти 
да работят в утвърдени проек-
тантски фирми, както и ментор-
ство на изтъкнати проектанти, 
които ще споделят професионалния 
си опит и ще дават консултации 
на младите в професията.06
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