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кииП – софия-град и теХническата каМара на гърция – 
секция „централна Македония“ градят осноВите на 
ПолЗотВорно сътрудничестВо

Започналото в началото на го-
дината партньорство между двете 
инженерни камари намери за първи 
път изява сред инженерната колегия 
с провеждането на 29 и 30 септемв-
ри в София на Първи българско-гръц-
ки семинар на тема „Проектиране и 
оценка на конструкциите при сеиз-
мични въздействия“ – тема актуал-
на и значима за проектантите-конс-
трук-тори както в България, така и 
в Гърция, поради местонахождението 
на двете държави в райони с висока 
сеизмична активност.

Господин Димитриос Зомас – пър-
ви консул в посолството на Гърция,  
при откриването на семинара при-
ветства българската и гръцката 
инженерна камара за решимостта 
да си подадат ръка при преодоля-
ването на проблемите на браншови-
те гилдии в условията на прилагане 
новите изисквания за хармонизация 
на професионалните стандарти в 
Европейската общност.

Поздравления към членовете на 
КИИП и пожелания за успешна ра-
бота на семинара поднесе инж. Пе-
нелопе Рейли – член на УС на Тех-
ническата камара на Гърция-секция 
„Централна Македония“, преподава-
тел в университета „Аристотел“ – 
Солун, и научен сътрудник в Инсти-
тута по инженерна сеизмология и 
земетръсно инженерство (ITSAK). Тя 
изрази своята увереност, че този 
семинар е началото на една поре-
дица от съвместни мероприятия на 
КИИП ОК София-град и Техническата 
камара на Гърция, които ще подпо-
магат членовете по професионални 
проблеми в условията на преход. Тя 
формулира темите на следващите 
два съвместни българско-гръцки се-
минара и покани българските проек-

танти да вземат участие в тях.
Ръководството на ОК София-град 

като основен организатор на мероп-
риятието бе осигурило участие на 
лектори – известни български и гръц-
ки научни капацитети в областта 
на земетръсното инженерство. По-
вече от 250 членове на КИИП – от 
ОК София-град и от областните 
колегии от страната, при създаде-
ната приятна работна атмосфера 
на семинара имаха удоволствието да 
чуят лекцията на световноизвест-
ния проф. д-р инж. Андреас Капос от 
университета „Аристотел“ – Солун, 
който от 2004 г. е представител на 
Гърция в ЕАЕЕ (Европейска асоциация 
по земетръсно инженерство). В лек-
цията си той представи основните 
принципи и правила за приложение 
на Еврокод 8 (EN1998:2004), касаещи 
проектирането на стоманобетон-
ни конструкции при сеизмични въз-
действия, обхващайки въпросите за 
класове на дуктилност, нови конс-
труктивни системи – критерии за 
проектиране, сеизмоустойчиво про-
ектиране на конструкции от готови 
стоманобетонни елементи. 

Проф. д-р инж. Петър Сотиров, 
дългогодишен преподавател в УАСГ, 
насочи вниманието към основните 
концепции на Еврокод 8 и направи 
сравнение с българските норми. Си-
лен интерес предизвика и лекцията 
на проф. д-р. инж. Игнатиев, пред-
седател на ТК 56 до 2004 г., на 
тема композиране и детайлиране на 
стоманобетонни конструкции съглас-
но Еврокод 8 поради предлаганите 
интересни конструктивни решения. 
Д-р инж. Сектос от университета 
„Аристотел“ – Солун, спря внимание-
то върху проектните сеизмични 
въздействия и компютърното им 

Българските и гръцки лектори на семинара 
заедно с част от ръководството на КИИП Со-
фия-град

моделиране, а доц. д-р инж. Здравко 
Бонев от УАСГ, зам.-председател на 
Националния комитет по земетръс-
но инженерство, засегна въпросите 
по оценка на максималното сеиз-
мично реагиране на конструкциите 
с използване на приблизителни и 
опростени модели. С много интерес 
бе изслушан и докладът на д-р инж. 
В. Лекидис от Института по ин-
женерна сеизмология и земетръсно 
инженерство (ITSAK) – Солун, на 
тема „Оценка на сеизмичната уяз-
вимост на конструкциите“. Бе пред-
ставена хибридна методология за 
оценка уязвимостта на конструкци-
ите, приложена в Атина, както за 
стоманобетонни, така и за зидани 
конструкции. 

Д-р инж. К. Каракостас от Инс-
титута по инженерна сеизмология 
и земетръсно инженерство (ITSAK) 
– Солун, изнесе лекция за оценка 
поведението на конструкциите чрез 
измервания. Той показа как експери-
ментално оценените динамични 
характеристики, използвани чрез 
подходящи методологии, могат да 
бъдат много полезни при обновяване 
моделите на конструкциите с цел по-
точно и надеждно прогнозиране на 
реалното динамично поведение на 
конструкцията. 

Духът в залата бе приповдиг-
нат и по време на лекцията на М. 
Костов – ст.н.с. към Централна 
лаборатория по сеизмична механика 
и земетръсно инженерство – БАН, 
на тема „Сеизмичният хазарт и 
сеизмичен риск. Сеизмичен риск за 
София“.

Всички лектори със загриженост 
коментираха параметрите на нови-
те европейски норми за проектира-
не и трудностите, които ще тряб-
ва да преодолеят проектантите в 12
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ус ловията на преход между до сега 
действащите норми и но вите ев-
рокодове.

Семинарът приключи с диску-
сия по изнесените до клади. Пове-
чето въпроси бяха свързани с прак-
тическо то при ложение на Еврокод 
8 в Гърция.

Инж. Соня Георгиева, началник-
отдел „Хармониза ция на техничес-
ката нормативна уредба“ в МРРБ, 
про веде работен разговор с инж. 
Пе не лопе Рейли и проф. Ка пос и ко-
ментира изготвена та през 2003 г. 
концепция от БАН за разработва-
не на нор мативните документи по 
се-измичност и проблемите, кои то 
предстои да бъдат преодо лени при 
изготвяне на наци оналните приложе-
ния по Ев рокод 8. Гръцките партнь-
ори предложиха съдействие при конк-
ретизиране стъпките, ко ито трябва 
да се следват при изготвяне на нор-
мативните документи, и изразиха 

своя та готовност да окажат помощ 
при съгласуването на нацио налните 
приложения и да спо делят своя опит 
в тази посо ка. В допълнителни раз-
говори след приключване на семина ра 
представителят на гръцка та камара 
инж. Пенелопе Рей ли и председателят 
на КИИП – ОК София-град, инж. Дими-
тър Начев формулираха след ващите 
стъпки в съвместната дейност на 
двете камари – про веждането на 
следващите два българско-гръцки се-
минара по земетръсно инженерство, 
организиране на работни сре щи меж-
ду научни капацитети по земетръс 
от двете камари и представители 
на МРРБ за съгласуване на национал-
ните параметри и изготвянето на 
националните приложения по Еврокод 
8, както и обсъждане проблемите при 
изработване на националните карти 
за се измично райониране.

Ръководителят на гръцка та де-
легация г-жа Пенелопе Рейли сподели 

впечатленията си след семинара: 
„Възхите на съм от създадената ор-
гани зация на семинара, от прояве ния 
интерес от участниците и желание-
то за сътрудничество. Изключително 
полезно е да изработим общи сеизмич-
ни карти на пограничните райо ни, 
както и непрекъснато ак туализиране 
на базата данни. Възможностите за 
партньор ство с КИИП – София-град, 
са много, както в областта на об-
мяна на професионален опит и база 
данни, така и за органи зиране на 
обучения за члено вете на двете про-
фесионални организации и прилагане 
на еврокодовете.“

„Вярваме, че тази според нас 
успешна първа стъпка в партнь-
орството между двете инженерни 
камари е само на чалото на много 
инициативи, които ще подпомагат 
профе сионалната дейност на проек-
танта“, сподели инж. Димитър На-
чев при закриването на се минара.

ПърВият Българско-неМски 
сеМинар съБра 320 участници

По инициатива на Камара та 
на инженерите в инвестици онното 
проектиране (КИИП) – София-град, и 
със съдействи ето на Инженерната 
камара на Саксония (Германия) на 18 
и 19 януари 2007 г. в „Аула мак сима“ 
на Университета за ар хитектура, 
строителство и гео дезия се проведе 
първият бъл гарско-немски семинар на 
тема: „План за безопасност и здра-
ве. Обмяна на опит в национални те 
практики на Германия и Бъл гария 
по прилагане на директи ва 92/57/
ЕЕС“. Лектори на се минара бяха доц. 
инж. Михаел Риш – преподавател 
в Дрезденския технически универ-
ситет и референт на Инженерна-
та ка мара на Саксония по пробле-
мите на безопасността по време на 
строителство, инж. Соня Ге оргиева 
– началник-отдел „Хар монизация 
на техническата нор мативна уред-

ба“, и инж. Мари-ела Търнева – гл. 
експерт в от дел „Хармонизация на 
техниче ската нормативна уредба“ в 
Ми нистерството на регионалното 
раз витие и благоустройство.

Броят на участниците бе впе-
чатляващ – 320, както и атмос-
ферата на професионален ин терес, 
дискусии и решаване на практичес-
ки казуси от ежеднев ната практи-
ка. Похвална е ини циативата на 
КИИП – София-град да дава въз-
можност на та кива мащабни фо-
руми с участи ето на чуждестранни 
лектори да участват не само ней-
ни члено ве, но и колеги от други 
област ни колегии от страната.

Основната цел на семинара 
беше да запознае участниците с 
мерките за безопасност и здраве 
при изпълнение на строително-мон-
тажните ра боти и прилагането на 

директива 92/57/ЕЕС както в Гер-
мания, така и в България. 

Доц. инж. Михаел Риш – гост-
лекторът от Германия, раз гледа 
изискванията на директива 92/57/
ЕЕС в Германия за мерки те за без-
опасност и здраве при строително-
монтажните рабо ти, традициите в 
Германия, кои то датират още от 
1925 г., и от говорността на всички 
участни ци в строителния процес. 
Той се спря на опита на Германия, 
раз гледа в сравнителен план прак-
тиките в Австрия, Великобри тания, 
Франция, Белгия, както и примери 
от съдебната практи ка. Значение-
то на тези планове за безопасност 
са свързани не само със спазване 
на изисква нията за организация на 
рабо тата на строителната пло-
щадка. Другото измерение е свър-
зано с моралната отговорност за 
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евен туални инциденти и отговор-
ността на всеки работодател за 
своите работници. В Германия 
също има недоизяснени момен ти в 
трудовоправното законода телство 
за това кога и кой има право да 
отстранява работници и кога е 
неправомерно отстра няването. Раз-
ходите за лечение, рехабилитация 
и др. процеду ри при инциденти са 
огромни и биха могли да се спестят 
на об ществото и да се пренасочат 
за по-полезни дейности, ако може да 
се въздейства чрез организа цията 
на строителната площадка за на-
маляване на тези щети. Со циалната 
цена е много висока. Статистика-
та показва, че смърт ните случаи са 
30%. В Германия изключително стро-
го се контро лират и се държи на 
минимал ните изисквания, на които 
тряб ва да отговаря един строите-
лен обект. Строителните предприе-
мачи и проектанти са задълже ни да 
бъдат застраховани сре щу щети.

къде е мястото на проек-
танта?

Важно условие за превенцията е 
още в процеса на проек тиране да се 
заложат условията за безопасност. 
Планът за безо пасност не може да 
бъде щампа. Той е различен за всеки 
обект и трябва да бъде изготвен, 
като се отчитат специфични-
те особе ности и допълнителните 
факто ри. Координаторът е длъжен 

да мисли за детайлите на процеса 
и е отговорен, включително и за 
възникналите допълнителни разхо-
ди. Много конкретни при мери и 
снимки бяха предоставе ни на обек-
ти във връзка с оказ ване на първа 
помощ, обезопа сяване при височи-
ни и изкопи, мерки за безопасност 
при кон струкция, тоалетните, 
вен тила ция на работното място 
и оси гуряване на необходимото ко-
личество въздух за здравослов но 
дишане, обезопасяване от падащи 
предмети и на скелета и т.н. Най-
важното е, че независи мо колко 
подробно и компетент но е написан 
планът за безопас ност и здраве, 
той да не остане само на хартия, 
а да се прилага на практика. Да не 
се прилага частично, защото всеки 
елемент има своята логика, и да 
се оце нява рискът. Необходимо е да 
се осигурява сигурността още на 
предварителната фаза.

Инж. Соня Георгиева като пред-
ставител на Министерство то на 
регионалното развитие и благоу-
стройството се спря под робно на 
действащата норма тивна база и на 
начините, по ко ито се провеждат 
обученията в България. Тя изказа съ-
жаление, че Нар. №2 за минимални те 
изисквания за здравослов ни и безо-
пасни условия на труд при извърш-
ване на строител ни и монтажни 
работи е в сила повече от 2 годи-

ни, а профе сионалните сдружения и 
препо давателите от техническите 
ву зове не са се включили актив но 
в разясняването и не са съ брани 
добри практики за попу ляризирани 
добри решения при различни ситу-
ации. Споделени ят немски опит 
по време на се минара потвърди 
разработени те норми от Министер-
ството на регионалното развитие и 
благо устройство. Коментираха се 
за дълженията на участниците в ин-
вестиционния процес и изисквания-
та според норматив ната уредба.

За всички участници в се минара 
стана ясно, че контро лът над стро-
ително-монтажни те работи е свър-
зан и с перфект ната документация. 
Всеки план за безопасност е една 
отворена система, която подлежи 
на акту ализация при промяна на 
усло вията на труд.

Възникна идеята да се об менят 
добри практики чрез интернет и да 
се обособи специа лен сайт, където 
може да се от говаря на въпроси, да 
се публи куват примерни планове, 
сним ки и друга помощна документа-
ция, като се споделя и негативен 
опит, за да не се допуска една и 
съща грешка и от други колеги.

Двата дни бяха изключител но 
полезни за участниците и по време 
на получаване на удосто веренията 
си те споделиха, че са в очакване на 
следващото обу чение на КИИП.

доц. инж. МиХаел риШ:
искаМ да Пренеса и да 
адаПтираМе неМския оПит 
на Българска ПочВа 

Изненада ли беше за вас по-
каната от КИИП Со фия-град да 
вземете участие като лектор 
в семинара на тема „План за 
безопасност и здраве. Обмяна на 
опит в наци оналните практики 
на България и Германия по при-
лагане на директива 92/57/ЕЕС“?

– Зарадвах се на поканата и 
на възможността да предам своя 
опит, но не бях изненадан, за щото 
знаех за партньорски те отношения 
на Инженерна та камара на Саксо-
ния и Ка марата на инженерите 

в ин вестиционното проектиране 
(КИИП) София-град. Аз рабо тя дълги 
години по тази тема и като препо-
давател в Техни ческия университет 
в Дрезден, и като координатор на 
плано ве за безопасност и здраве. Чу-
десно е, че срещнах много колеги, с 
които обмених про фесионален опит. 

Общата ни цел е да си помогнем 
при при лагането на наредбите на 
ЕС, да сме готови за 2010 г., кога то 
европейските стандарти ще ста-
нат задължителни за всич ки страни 
членки и да работим компетентно 
и, без напреже ние. В лекцията си се 
опитах да споделя нашия опит и 
да ви разкажа за нашите пропуски 
и грешки, за да не ги допускате и 
вие. Искам да пренеса и адап тиран 
немския опит на българ ска почва. 
Разбира се, не цяла та наша практи-
ка е приложима в България, но с 
удо вол ствие бих съдействал.

Споделете впечатления та 
си от семинара? По лучи ли се 
професионален диалог?

– Искам да изкажа възхище нието 
си от организацията на семинара, 
а тя беше перфект на. Приятно 
съм изненадан от големия интерес 
и многоброй ните участници.

Не познавам действащите на-
ред би в България, но, докол кото 12
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Отляво на дясно: г-н Хьолер – президент на ИВО; г-н Шварц – представител на ИВО; г-н Херберт 
Краутц – директор по строителството и отговорен за сътрудничеството с източно-европейските 
страни, Министерство на транспорта, строителството и развитие на градовете; г-н Волф Алберт 
Хофман – началник отдел „Програми за насърчаване“, Федерално министерство на околна сре-
да, опазване на природата и безопасност на реакторите; г-жа Меглена Плугчиева – посланик 
на България в Германия; г-н Ханс-Петер Егер – управител на DKB

ö

трансфер на ноу-Хау По енергиЙно саниране 
Между Берлин и софия

По покана на Министерство на 
Регионалното Развитие и Благоу-
стройството (МРРБ), представите-
ли от Камара на инженерите в ин-
вестиционнто проектиране (КИИП) 
Регионална колегия София-град взеха 
участие в Семинар на тема „Подход 
за комплексно решение на въпросите 
за енергийно саниране на жилищни 
сгради“, проведен от 11 до 15 септем-
ври в Берлин. Организатори и домаки-
ни на мероприятието бяха Федерал-
ното Министерство на Транспорта, 
Строителството и Развитие на гра-
довете (BMVBS – Bundesministerium 
fuer Verkehr, Bau und Stadtenwicklung) 
и Инициатива за жилищно стопан-
ство в Източна Европа (Initiative 
Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO). 
В Семинара от българска страна 
взеха участие и ръководни кадри от 
МРРБ, Министерство на икономика-
та и енергетиката, представители 
на Българска асоциация по изолации 
в строителството, Българска стро-
ителна камара, Българска жилищна 
асоциация, община Габрово и Главбол-
гарстрой.

Основната цел на Семинара бе 
трансфер на ноу-хау за комплексно 
решение на въпросите за енергий-
но саниране на жилищни сгради и 
разширяване на предпоставките на 
немско-българското сътрудничество.

общите условия и особеностите на 
жилищното стопанство в Германия. 
Особен интерес предизвика тран-
сформацията на жилищното сто-
панство в източна Германия при 
новите пазарни условия, обзора вър-
ху структурите на сдруженията 
на собствениците, финансирането 
на жилищното строителство и раз-
витието на санирнето на жилищни 
сгради. Към момента от общо на-
личните около 200000 панелни сгради 
в източен Берлин вече са санирани 
повече от 85% от тях, при което 
жилищния фонд е изключително соб-
ственост и се управлява от общин-
ски сдружения и частни жилищни 
кооперации. Мерките по саниране и 
модернизация се насърчават финан-
сово от държавата, с подкрепата 
на кредитна банка (KfW Förderbank) 
и Германска кредитна банка (DKB 
GmbH). В проведената дискусия в 
края на първия ден бе зададен от 

Първия ден, след встъпителен 
разговор във Федералното минис-
терство на транспорта и строи-
телството, г-жа д-р Редер, начал-
ник отдел „Принципни въпроси за 
жилищното дело, жилищни разходи“ 
към министерството, запозна учас-
тниците в Семинара с основните 
принципи на жилищната политика 
в Германия. След проучванията, ко-
ито е направила за състоянието на 
проблема в България и въпреки сери-
озните различия в двете страни, тя 
изрази увереност, че немските колеги 
биха могли да предадат ценен опит 
по оформяне юридическата рамка на 
жилищните структури и по прак-
тическото провеждане на „саниране 
без напускане на обитателите“.

Г-н Херберт Краутц, прави-
телствен директор по строител-
ството и отговорен за сътрудни-
чеството с източно-европейските 
страни, представи структурата, 

разбрах, те не се разли чават много 
от европейските норми. Надявам се 
да дойда пак в България и тогава 
с удо волствие бих посетил и стро-
ителни площадки, за да добия пълна 
представа не само как се планират, 
но и как се изпъл няват плановете 
за безопас ност и здраве.

Оптимист съм за бъдещата ни 
съвместна дейност и съм убе ден, че 
можем да си бъдем по лезни. Вчера 
разговарях в ка чеството си на член 
на управи телния съвет на Инже-
нерната камара на Саксония с инж.

Димитър Начев – председател на 
КИИП София-град, за пред стоящи 
проекти и продължа ване на съ-
трудничеството съгласно подписа-
ния рамков до говор между двете 
професио нални организации.

Какво е общото ви впе чат-
ление от България?

– Мисля, че ако човек е само три 
дни в България, не може реал но да 
пре цени. Вижда се, че се вър ши много, 
и това е добър професионален шанс 
за инженерите и архи тектите-про-
ектанти. Важно е всич ки усилия да 

са в полза на насе ле нието.
Не мога да правя сравнения с 

Германия поради национални те осо бе-
ности, но съм убеден, че чрез прие-
мането на Бълга рия за член на Евро-
пейския съюз развитието є ще бъде 
ус корено и ще имаме възмож ност за 
добри партньорства. Намерението ни 
е да разра ботим съвместни програми 
за прилагане на добрите прак тики и 
да ги финансираме със средства от 
европейските фондове. Смятаме да 
финализираме разговорите през март 
тази година в Лайпциг.
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Саниран блок с намалена етажност

кииП софия-град и Бис 
ПосреЩнаХа „БаЩите на 
еВрокодоВете“

По покана на Българският ин-
ститут по стандартизация (БИС) 
и Камара на инженерите в инвес-
тиционното проектиране (КИИП) 

Регионална колегия София град, на 
20 и 21 септември 2007 г., в София 
се проведе 33 –тата годишна среща 
на Координационната група на ев-
ропейския технически комитет по 
стандартизация CEN/TC 250 „Кон-
структивни Еврокодове“, в състава 
на която влизат Председателите 
на подкомитетите по отделните 
Еврокодове, заедно с Председателя 
на ТС 250 проф. Калгаро и Секрета-
ря г-н Малкълм Грийнли от Британ-
ски институт по стандартизация.

При откриване на работната 
сре ща на Координационната група, 
Председателят на КИИП Регионал-
на колегия София-град инж. Дими-
тър Начев поднесе приветствие 
към „бащите на Еврокодовете“ и 
изрази своето задоволство, от то-
ва, че Регионална колегия София-
град има възможността да бъде 
до макин на форума, на който на-

учният капацитет на Европа съ-
творява и утвърждава нормите и 
правилата за проектиране, които 
ще бъдат единни за страните от 
ЕС. От името на БИС приветствие 
и пожелание за успешна работа на 
Координационната група поднесе 
инж. Ирен Дабижева, ръководител 
направление в БИС, а от името на 
МРРБ инж. Соня Георгиева поздрави 
членовете на CEN/TC 250 и пожела 
успех и ползотворни решения на ра-
ботната група.

По време на работното съве-
щание, членовете на Координацион-
ната група обсъждаха глобалните 
въпроси по развитие на Еврокодо-
вете, очертавайки философията за 
постигане крайните цели на CEN/
TC 250. Коментиран е и проблема 
по въвеждане на два нови Еврокода 
– Еврокод „Усилване и възстановява-
не на конструкции“ и Еврокод „Кон-

инж. Соня Георгиева от МРРБ и дис-
кутиран въпроса за въвеждането на 
технически и енергиен паспорт на 
сградите. Г-н Краутц сподели про-
блемите и съпротивата, срещната 
от представителите на наематели-
те при издаването на паспортите, 
които към момента са изготвени 
само за федералните сгради и за по-
вечето големи концерни.

Г-н Ханс Егер, управител на DKB 
и зам. Председател на IWO, изнесе 
интересен доклад за немския Закон 
за жилищната собственост, като 
засегна въпросите за образуване и 
управление на жилищната собстве-
ност, отчитане на комуналните ус-
луги, задължението за санирането. 
Той сподели мнението си, че най-
правилният подход при образуване 
волята на собствениците за сани-
ране е непрекъснато убеждаване в 
необходимостта от него, изтъквай-
ки несъмнените му предимствата.

В кратък доклад г-н Уве Хес, уп-
равител на частна жилищна коопе-
рация „Марцанер Тор“ представи в 
практически аспект опита при из-
граждане на предприятието, както 
и основните му дейности по стопа-
нисване и управление на жилища. 

Г-н Ралф Хилленберг, управител 
на инженерно бюро за разработка 
на проекти и консултинг, депутат 
в парламента на Бранденбург, на-
прави много интересна презента-
ция за проектирането на енергийно 
саниране на най-високата санирана 

сграда с ниско потребление на енер-
гия. По въпроси, зададени от инж. 
Камиларов, Председател на секция 
„Отопление, вентилация, климатич-
на и хладилна техника, топло и га-
зоснабдяване“ на КИИП София-град, 
бяха дискутирани редица конкретни 
технически въпроси по проектиране 
и изпълнение на санирането.

След доклада, делегацията можа 
да разгледа тази сграда и да се за-
познае по-подробно с интересните 
технически решения, които са при-
ложени при санирането (когенератор 
в абонатната станция, от който 
топлината отива за БГВ, а електро-
енергията се включва към електро-
снабдяването с електромер; система 
за вътрешен обмен на въздуха, из-
смукан от мокри помещения и кухни 
след рекоперация и филтриране пода-
ден отново в апартаментите). 

В рамките на заключителния 
разговор във федералното министер-
ство по транспорта и строител-
ството бе представен изпълнения в 
Латвия пилотен проект за саниране 
с основен партньор от Германия ор-
ганизацията IWO. Г-н Хофман, начал-
ник отдел „Програми за насърчаване“ 
към федералното министерство на 
околната среда, изрази оптимизъм 
за възможността такъв пилотен 
проект да бъде реализиран и в Бъл-
гария. Г-жа Плугчиева, български по-
сланик в Германия, сподели своето 
задоволство от успешната работа 
на Семинара и своята увереност, че 

скоро ще бъде открит конкретния 
конструктивен път за стартиране 
на съвместен проект за саниране на 
сгради с общинска собственост. 

Към момента КИИП РК София-
град, заедно с Международни Градски 
Сътрудници, Регионална Асоциация 
на общините и Институт по жи-
лищна политика-Ротердам разработ-
ва проект „Управление и поддръжка 
на многоетажни жилищни сгради“, 
финансиран от Холандското прави-
телство. В тази връзка участието 
на представители на КИИП София-
град в проведения в Берлин Семинар 
бе много полезно и навременно.

Вярваме, че с експертния си по-
тенциал Регионална колегия София-
кръг би била пълноценен партньор 
и в един бъдещ съвместен българо-
немски пилотен проект за енергий-
но саниране. 

инж. Мария Стефанова
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На 4, 5 и 6 ноември 2007 г. в град 
Солун (Гърция), КИИП София-град ор-
ганизира два паралелни се минара за 
членовете си, в партньорство с Тех-
ническата камара на Гърция – сек-
ция Централна Македония. Лектори 
бяха изтъкнати преподаватели от 
Техническия университет „Аристо-

сеМинари на кииП софия-град В солун

тел“ в гр. Солун, Техническия уни-
верситет в гр. Атина и Техническия 
университет – София.

 Семинарът за секция „Кон-
струк ции на сгради и съоръжения“ 
бе открит с приветствие от г-н 
Тасос Конаклидис – президент на 
Тех ническата камара на Гърция 
– секция Централна Македония, 
който подчерта, че това събитие е 
още една стъпка към задълбочаване 
професионалните контакти не само 
между двете камари, но и между ко-
легите-проектанти от двете стра-
ни. Той покани участниците да се 
разходят из целия Политехнически 
университет „Аристотел“и да се 
чувстват като в свой дом. 

Генералният консул на България 
в гр. Солун г-н Пламен Иванов при-

ветства съвместните обучения на 
двете професионални камари от Бъл-
гария и Гърция и им пожела те да се 
превърнат в традиционни, като се 
активизира и обмена на специалисти 
и в други специалности. Тези срещи 
водят до взаимно обогатяване и ре-
шаване на различни общи проблеми.

По темата „Числени методи в 
сеизмичното инженерство“ гръцки-
те партньори ни дадоха възмож-
ност да чуем едни от най-автори-
тетните и утвърдени лектори:

· Проф. Манолис – Основни 
зависимости в динамика на стро-
ителните конструкции – Приложе-
ния при симулиране на движенията 

· Проф. Капос – Аналитични ме-
тоди за сеизмична оценка на кон-
струк циите. Усъвършенствани не  -

Работна среща на CEN/TC 250
струкции от полимери и стъкло“. 

В работата на работната сре-
щата взеха участие и членове на 
българския Технически Комитет 
БИС/ТК 56 „Проектиране на строи-
телни конструкции“ – проф. Любчо 
Венков, проф Петър Сотиров, проф 
Никола Игнатиев, проф. Димитър 
Даков, проф Трифон Германов, проф. 
Коста Делев, проф Георги Благоев и 
доц. Борислав Белев, като проф Иг-
натиев направи кратко експозе за 
работата на българския ТК 56. 

В рамките на работната среща 
на Координационната група, КИИП 
Регионална колегия София-град про-
веде за членовете на КИИП, с изявен 
интерес по тематиката, Семинар, 
на който лектори бяха разработчи-
ците на основните конструктивни 
Еврокодове. 

Доклад на тема „Проектира-
не на бетонни и стоманобетонни 
конструкции“ изнесе проф. Джузепе 
Манчини, професор по строителни 

конструкции в Политехниката в гр. 
Торино, Италия и председател на 
подкомитет 2 по Еврокод 2.

Интересен доклад по „Основи на 
проектирането на строителни кон-
струкции. Въздействия върху стро-
ителните конструкции“ представи 
проф. Хайг Галванесян, Директор на 
Център за конструктивни кодове и 
стандарти в BRE, Председател на 
подкомитет 1 по „Еврокод 1.

Проблеми на Стоманени и ком-
бинирани мостове коментира проф. 
Герхард Седлачек, професор в Ин-
ститут за стоманени конструкции 
към Технологичния университет в 
Аахен – Германия, основен участ-
ник в Програмата „Еврокодове“ от 
създаването и. 

По оценка на съществуващи и 
реконструирани конструкции при 
сеизмични въздействия интересен 
доклад изнесе проф. Едуардо Карва-
льо, Председател на подкомитет 8 
по „Еврокод 8

По проблемите на Геотехниче-
ското проектиране експозе направи 
проф. Роджер Франк, Директор на 
CERMES, професор в ENPC, експерт 
по земна механика и фундиране.

По отношение готовността на 
България във връзка с хармониза-
ция на техническата нормативна 
уредба по проектиране, изпълнение 
и експлоатация на строежите с 
правото на Европейския съюз раз-
яснения направи инж. Виолета Анге-
лиева, директор на Дирекция „Техни-
чески правила и норми“ в МРРБ.

В заключение инж. Димитър На-
чев благодари на гост-лекторите за 
полезните доклади, изрази своето 
задоволство от ползотворната сре-
ща и изказа увереност в успеха на 
бъдещото партньорство на КИИП 
София-град с БИС и CEN/TC 250 при 
преодоляване предизвикателствата 
по хармонизацията на българската 
техническа нормативна уредба.
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но по-подготвен за работа в друга 
европейска държава., защото имах 
възможност да видя как работят 
колегите извън България.“

Инж. Магдалена Николова: „Аз 
съм от инженер – конструктор от 
Регионална колегия Пловдив и бла-
годаря на колегите от КИИП Со-
фия-град, че дадоха възможност и 
на проектанти от страната да се 
включат. За първи път съм в Гър-
ция и за мене ще остане незабравим 
спомен това пътуване и участието 
ми в семинара на тема: „Числени ме-
тоди в сеизмичното инженерство“ 
и срещата ми с преподавате ли от 
Техническия университет „Аристо-
тел“– Солун и Техническия универ-
ситет – Атина. Очарована съм от 
гостоприемството и добрата ор-
ганизация, компакт диска с учебни 
материали и самия град Солун. На-
дявам се, да се организират по-чес-
то такива международни форуми и 
възможност за общуване с колеги, 
практикуващи професията и в дру-
ги страни от Европейския съюз.“

Семинарите са продължение на 
програмата за партньорство меж-

ду КИИП София-град и Техническа-
та Камара на Гърция – секция 
Централна Македония. Първият се -
ми нар на тема: „Проектиране и 
оценка на конструкциите при сеиз-
мични въздействия“ се проведе през 
м. септември 2006 г. в град София и 
събра като лектори най-утвърдени-
те учени от двете страни.

Г-жа Пенелопе Рейли – член на 
Управителния съвет на Техническа-
та камара на Гърция – секция Цен-
трална Македония и председател на 
постоянната работна група по се-
измично инженерство, подчерта, че 
успехът на семинарите и в София 
и в Солун се дължат на доброто съ-
трудничество и желанието заедно 
да дискутираме успешни практики 
и общи проблеми на двете страни.

Инж. Димитър Начев – предсе-
дател на КИИП София-град благода-
ри за гостоприемството и добрата 
организация и увери гръцките парт-
ньори, че ще работим за задълбоча-
ване и обогатяване на формите на 
сътрудничество и утвърждаване на 
нашето партньорство сред цялата 
професионална гилдия.

Откриване на семинара за секция „КСС“на тема „Числени методи в сеизмичното инженерство“: 
инж. Димитър Начев – председател на КИИП София-град, г-н Пламен Иванов – консул на Р 
България в гр. Солун, г-н Тасос Конаклидис – президент на Техническата камара на Гърция, сек-
ция Централна Македония и г-жа Пенелопе Рейли – член на УС и ръководител на постоянната 
работна група по сеизмично инженерство

линейни методи в сеизмичното ин-
женерство 

· Проф. Питилакис – Геотехнич-
но сеизмично инженерство 

· Проф. Кириаку – Сеизмичен 
анализ съгласно Еврокод 8 

· Проф. Секстос – Информаци-
онни технологии и модерни компю-
търни средства в сеизмичното ин-
женерство 

По същото време в Музея на ви-
зантийското изкуство за секция 
„Елек тротехника, автоматика и съ-
об  щителна техника“ се провеждаше 
семинар на тема: „Художествено ос-
ветление на сгради, паметници на 
културата по системата DALI и 
художествено архитектурно осветле-
ние на градския екстериор“. В първа-
та част проф. Николай Василев от 
Техническия университет – София 
представи темата: „Художествено-
архитектурно осветление на градския 
екстериор“, а във втората част проф. 
Папаристу от Техническия универси-
тет „Аристотел“ представи „Енер-
гийно ефективно осветление, контрол 
на осветлението, системата DALI.

Някои от участниците споделиха:
Инж. Иван Атанасов: „Като 

участ ник в семинара за художестве-
но осветление на сгради, паметни-
ци на културата, съм изключително 
впечатлен както от цялостната 
организация, прекрасната зала на 
Музея на византийското изкуство, 
естетически оформения компакт 
диск с материали, така и от пре-
зентациите на лекторите. Изклю-
чително полезно за мене е това, ко-
ето чух за системата DALI. Имам 
няколко проекта, които предстои 
да реализирам и ще приложа някои 
от нещата, които се представиха 
на семинара. Личните ми планове 
са свързани и с работа в Германия 
и този семинар ми даде възмож-
ност да се чувствам професионал-

Македонската каМара на инженерите и кииП софия-град 
ПодПисаХа догоВор За сътрудничестВо
КИИП София-град проведе семинар по сеизмично инженерство в 
Скопие

Камара на инженерите в инвес-
тиционното проектиране Регионал-
на колегия София-град и Камарата 
на оправомощените архитекти 
и инженери на Македония със съ-
действието на Института по се-
измично инженерство и инженерна 

сеизмология в Македония (IZIIS/ про-
ведоха семинар на тема: „Сеизмично 
инженерство“ в гр. Скопие на 7-ми 
април 2008 г.

Семинарът бе открит от посла-
ника на Република България в Репу-
блика Македония ген. Михо Михов, 12
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камара и се радваме, че днес под-
писахме този рамков договор за съ-
трудничество, защото имаме много 
общи проблеми и задачи. Природата 
е една за всички нас. Заедно тряб-
ва да преодоляваме предизвикател-
ствата, които тя ни поднася в 
професията. 

Камарата на инженерите в ин-
вестиционното проектиране София-
град си дава сметка колко жизнено 
важно е за българския инженер-про-
ектант да има информация, за да 
се усвоят европейските стандарти 
в проектирането и да ги прилага 
на практика. Това е също така 
важно и за нашите македонски ко-
леги, на които също им предстои, 
надяваме се скоро, да се влеят в 
нашите редици на инженерите-про-
ектанти, които ще упражняват 
професията си в рамките на Евро-
пейската общност. Темата за про-
ектиране на сгради и съоръжения в 
сеизмични райони е фундаментална 
и аз се радвам, че днес ще имаме 

възможност да обсъдим тези про-
блеми заедно, още повече в аспекта 
на изискванията на Еврокод 8. 2010 
година не е толкова далече, нямаме 
много време и затова разчитаме 
и на бъдещо партньорство, за да 
намерим различни форми на инфор-
мация, обучения, отпечатване на 
ръководства, дискусионни форуми, 
популяризиране на добри практи-
ки, за да знаем, че двете камари 
като професионални организации 
добре сме си свършили работата и 
сме създали възможности на всички 
свои колеги да бъдат готови и да 
посрещнат подготвени предизвика-
телствата на реализацията им в 
рамките на Европейския съюз. 

Македонската камара на опра-
вомощените архитекти и инженери 
е по-млада организация от КИИП 
и още гради организационната си 
структура, определя приоритети-
те си и предстои да гради парт-
ньорства с държавни и обществени 
институции в страната. 

Ген. Михо Михов – посланик на Р България в Р Македония, инж. Виолета Ангелиева от МРРБ, 
инж. Димитър Начев – председател на КИИП София-град и д-р инж. Страхина Трпевски – пред-
седател на Камарата на оправомощените архитекти и инженери на Македония по време при 
подписване на договора

Участниците в семинара разглеждат научно-изследователската лаборатория към Института по 
сеизмично инженерство и инженерна сеизмология

който каза: „Радостен съм, че днес 
откривам този семинар който е 
значимо и знаково събитие в живо-
та на двете камари и ще допринесе 
не само за обогатяване на двете 
професионални организации, но и ще 
наложи един дух на партньорство, 
колегиалност и сътрудничество, за-
щита на инвестициите и създаване 
на условия за успешната реализа-
ция на инженерите-проектанти от 
двете държави.“

Поздравителен адрес от зам. 
министъра на Министерството 
на регионалното развитие и благо-
устройство на Р България – инж. 
Димчо Михалевски бе поднесен от 
инж. Виолета Ангелиева – директор 
на дирекция „Технически правила и 
норми“, която подари от името на 
МРРБ на Камарата на оправомо-
щените архитекти и инженери на 
Македония работните версии на 28 
части от Еврокодовете преведени 
на български език и разработените 
до момента национални приложения 
към 23 еврокода.

Изключително емоционален мо-
мент в началото на семинара бе 
подписването на рамков договор за 
сътрудничество между Камарата 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране София-град и Камара-
та на оправомощените архитекти 
и инженери в Македония.

Председателят на Камарата 
на оправомощените архитекти и 
инженери на Македония д-р инж. 
Страхина Трпевски сподели веднага 
след подписването на договора: „Аз 
съм изключително щастлив, че в 
днешния ден се официализира едно 
партньорство между близки брат-
ски организации, в атмосфера на 
колегиалност и доверие. Надяваме 
се да споделите с нас Вашия опит 
по пътя на европейската интегра-
ция и да си сътрудничим в облас-
тта на нормативните документи, 
регламентиращи организационните 
структури на камарите, както и в 
областта на инвестиционното про-
ектиране, обученията и разработка 
на специфични професионални зада-
чи от съвместни работни групи, 
обмяна на експерти и реализиране 
на общи програми. Добре дошли!“

Инж. Димитър Начев – предсе-
дател на КИИП София-град благода-
ри за гостоприемството и добрата 
организация на домакините и каза:

„Изключително много ценим 
партньорството с Македонската 12
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КИИП София-град има готов-
ност да сподели опита си по ин-
ституционално изграждане на про- 
 фесионална организация, да подкре-
пи македонските колеги за приема-
не и утвърждаването им в европей-
ските структури на инженерната 
гилдия.“

Още първата тема: „НАТО –  
проект за усилване и реконструк-
ция на мостовете в Р Македония“ 
предизвика засилен интерес и много 
въпроси към лекторите проф. д-р 
Санде Атанасовски, проф. д-р Зоран 
Десовски, доц. д-р Горан Марковски 
от Строителен факултет на Техни-
ческия университет в гр. Скопие.

Втората тема за сеизмичната 
изолация на сгради и мостове бе 
представена от проф. д-р Михаил 
Гаревски от Института по сеиз-
мично инженерство и инженерна 
сеизмология в Македония.

Дискусия и обмяна на профе-
сионален опит и добри практики 
се размениха и по проблемите за 
осигуряване на стоманените кон-
струкции при пожар, които бяха 
представени от проф. д-р Петър 
Цветановски, преподавател в Стро-
ителен факултет на Техническия 
университе в гр. Скопие.

Участниците в семинара имаха 
възможност да посетят научно-из-
следователската лаборатория към 
Института по сеизмично инженер-
ство и инженерна сеизмология, ко-
ято е най-голямата на балканския 
полуостров, създадена е през 60-те 
години на миналия век и разработ-
ва проекти по Шеста рамкова про-
грама на Европейския съюз. Бяха 
показани всички съоръжения: маса 
за изпитване на конструкции при 
земетръс, на която беше поставен 
макет 1:5,5 за натурно изпитване 
на катедрала, 200 тонна преса за 
изпитване за една църква, която е 
в процес на изграждане. Проф. д-р 
Лидия Кръстевска запозна българ-
ските гости с всички задачи, екс-
периментални постановки и научни 
анализи по които се работи в мо-
мента.

Във втората част на семинара 
се представи македонския опит в 
сеизмично осигуряване на стомано-
бетонни и зидани конструкции и 
исторически паметници от проф. 
д-р Голубка Нечевска-Цветановска, 
проф. д-р Вероника Сендова и доц. 
д-р Роберта Апостоловска от Ин-
ститута по сеизмично инженер-

ство и инженерна сеизмология, а 
проф. д-р Кирил Граматиков, проф. 
д-р Елена Думова – Йовановска от 
Строителен факултет на Техниче-
ския университет в Скопие запозна-
ха участниците в семинара с рабо-
тата по Шеста рамкова програма 
за развитие на нови технологии за 
сеизмично осигуряване на историче-
ските паметници.

Лектор на последната тема на 
семинара: „Дефиниране на входни 
данни за сеизмичен анализ на кон-
струкциите“ бе проф. д-р Снежана 
Стаматовска.

От българска страна, в диску-
сиите изложиха професионални по-
зиции и професионален опит проф. 
д-р инж. Петър Сотиров, проф. д-р 
инж. Илия Иванчев, доц. д-р инж. 
Здравко Бонев, инж. Георги Кордов и 
инженери-проектанти, ръководите-
ли на големи проектантски бюра и 
млади инженери.

Този семинар поставя основите 
на ползотворно сътрудничество 
между Камарата на оправомощени-
те архитекти и инженери в Маке-
дония и Камарата на инженерите 
в инвестиционното проектиране в 
България.

По покана на посланика на Р 
България в Р Македония ген. Михо 
Михов на следващия ден делегаци-
ята на КИИП София-град, придру-
жена и от инж. Георги Симеонов 
– зам. председател на КИИП, за-
едно с Председателя на Камарата 
на оправомощените архитекти и 
инженери на Македония д-р инж. 
Страхина Трпевски посетиха посол-
ството на България в Скопие и бяха 
приети лично от него. Той пое ан-

гажимент за институционална под-
крепа за съвместните проекти на 
двете камари, както и за облекчен 
визов режим на македонските коле-
ги при посещенията им в България 
по повод залегналите инициативи 
в подписания договор за сътрудни-
чество между двете камари.

Предстои да се организира се-
минар в София през м. юни тази 
година, както и да се реализират 
различни съвместни дейности за из-
готвяне на определени национални 
приложения и национални параме-
три, свързани с еврокодовете, изра-
ботване на нови карти за сеизмич-
ни въздействия на територията на 
двете страни и съвместни проекти 
по трансгранично сътрудничество, 
финансирани от програми на Евро-
пейския съюз.

Нека си пожелаем двете про-
фесионални организации да бъдат 
пример за добри междусъседски 
отношения и ползотворно сътруд-
ничество, което ще допринесе и за 
укрепване и развиване и дипломати-
ческите отношения между България 
и Македония.

Делегацията на КИИП София-град заедно с посланик Михо Михов и д-р инж. Страхина Трпев-
ски – председател на Македонската камара на оправомощените архитекти и инженери пред 
българското посолство в Скопие
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