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кииП софия-град Връчи Почетен Плакет За Постижения 
В инВестиционното Проектиране ноМинации 2006 

По време на извънредното Общо 
събрание на КИИП София-град на 21 
декември 2006 г., инж. Стамат Ка-
миларов – председател на Комисия-

Тази награда е учредена по ре-
шение на Областното ръководство 
и за първи път се връчва тази 
година. Процесът на събиране на 
предложения беше обявен на интер-
нет-страницата на КИИП София-
град, както и в няколко поредни 
броя на в.“Строителство, Градът“ и 
всеки член имаше право да направи 
мотивирано писмено предложение 
за свои колеги, които според него 
имат значителни постижения в 
инвестиционното проектиране. За 
наградите няма подкатегории по 
специалности, нито някакви огра-

та по номинациите, обяви първите 
носители на Плакета за заслуги 
в инвестиционното проектиране: 
проф. д-р инж. Тодор Карамански, 
инж. Ангел Георгиев Филипов, инж. 
Богдан Димитров Атанасов, инж. 
Георги Димитров Владимиров и по-
кани членовете на КИИП да напра-
вят предложения за номиниране на 
колеги-проектанти за 2007 г. Залата 
аплодира носителите и се формира 
мнение, че това е още една форма 
за споделяне на професионален опит 
и признание, което издига общест-
вения имидж на професията.









Плакети За ЗначиМи Постижения В инВестиционното 
Проектиране

От 2006 г. КИИП София-град връч-
ва плакети за значими постижения 
в инвестиционното проектиране.

Процедурата по номиниране 
беше открита и обявена предвари-
телно в няколко броя на в. „Стро-
ителство, Градът“ и интернет 
страницата на КИИП София-град. 
След явно гласуване на РР бяха оп-
ределени и първите носители на 
Плакета за заслуги в областта на 
инженерното проектиране.

Първи плакети 2006 година:
На извънредното Общо събрание 

на КИИП София-град на 21 декем-
ври 2006 г.бяха връчени плакети на: 
проф. д-р инж. Тодор Карамански 
– конструкции, посмъртно, инж. 
Ангел Филипов – електроинженер, 
инж. Богдан Атанасов – конструк-

ции и инж. Георги Димитров Влади-
миров – машинен инженер, специал-
ност ОВ.

Връчени плакети през следващи-
те години както следва:

проф. Иван Маринов (2007); инж. 
Вергил Хараламбов (2007), инж. Деш-
ка Станишева (2007) и инж. Ди-
митър Гълъбов (2007), инж. Иван 
Янтахтов (2008), инж. Димитър 
Смилов (Мики) (2008), проф. д-р инж. 
Никола Игнатиев (2009), проф. д-р 
инж. Петър Сотиров (2009), проф. 
д-р инж. Марчо Минев (2010), инж. 
Иван Панов (2010), инж. Георги Или-
ев (2010) , проф. д-р инж. Илия Иван-
чев (2010), инж. Любомир Грънчаров 
(2010), акад. проф. д-р инж. геол. 
Илия Илиев – Бручев (2010), проф. 
д-р инж. Станчо Стамов – посмър-
тно (2010), проф. д-р инж. Любчо 
Венков (2011), инж. Иванка Петрова 
(2011), проф. д-р инж. Иван Трифо-
нов (2011), инж. Кирил Ганев (2011), 

проф. д-р инж.Стоян Христов (2011), 
инж. Михаил Марков (2011)

Плакет на КИИП София-град бе 
връчен по време на Общото събра-
ние на Европейски съвет на инже-
нерните камари (ЕСЕС) през 2009 г. 
на предишния Председател на ЕСЕС 
инж. Мирко Орешкович, а през 2012 
на Председател на ЕСЕС инж. Йо-
зеф Робъл.

По повод честването на 8 го-
дишнината от създаване на Сръб-
ската камара през 2011 г., РР на 
КИИП София-град връчи плакета на 
организацията на Председателя на 
Сръбската камара проф. Шумарац.

По случай 25-годишния юбилей 
на Камара на инженерите на Хесен 
през 2011 г. бе връчен плакета на 
регионалната колегия за ползотвор-
ното сътрудничество, започнало 
още през 2008 година с подписване 
на рамков договор за сътрудничест-
во между двете камари.
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На снимката (отляво надясно/: Трима от носителите на Плакета за заслуги на КИИП София 
– град инж. Георги Владимиров, инж.Стамат Камиларов – председател на Комисията по номи-
нациите, инж.Богдан Атанасов и инж. Ангел Филипов.













































За втори пореден път КИИП 
– Регионална коле гия София-град 
връчи по четни плакети за заслуги 
и зна чителен принос за раз витието 
на проектното дело в България. 
Миналата го дина Регионалното ръ-
ко  водство учреди тази награ да и 
нейни първи носите ли бяха проф. 
Тодор Карамански (посмъртно), 
инж. Ангел Филипов, инж. Бог дан 
Атанасов и инж. Геор ги Владимиров. 
Мотивира ни предложения за номина-
ции се събират през цялата година 
в офиса на КИИП – София-град.

Носителите на тази прес тижна 
награда за 2007 г. са единадесет из-
тъкнати инженери-проектанти:

1. Секция „Конструкции на сгра-
ди и съоръжения“ 

· Проф. д-р инж. Весе лин Венков 

кииП – софия-град, Връчи 
Плакети За Заслуги В 
Проектирането

е специалист по земна механика и 
фундиране. По-важни обекти: ЗММ, 
„Марица“ – Пловдив, скла дови бази 
Кърджали и Дев ня, пристанище 
Славянка – Бургас, пристанище за 
яхти Балчик, крепостна стена Ца-
ревец, Велико Търново 

· Проф. к.т.н. инж. Димитър 
Димитров е зам.- декан на строи-
телния фа култет във УАСГ. Зна чи -
ми обекти в проектиране то: сто -
манена конструкция на Аспарухо-
вия мост, пътен мост „Хемус“, жп 
мост над р. Искър

· Инж. Георги Георгиев има мно-
гобройни обекти на територията 
на България, Либия, Алжир и Ту-
нис: ук репване на свлачища, път ни 
връзки, корекция на р. Искър, хидро-
тунел „Гове дарци“, подземни минни 
га лерии, шахти и надшахтови кули, 

тв кули – Копито то, Русе, Добрич, 
вр. Ботев, и др.

2. Секция „Водно строи телство“
· Инж. Георги Куков за вършва 

Държавната поли техника в Со-
фия, специал ност водостроител. 
По-ва жни обекти: каскада “Белме- 
кен-Сестримо“, яз. „Христо Смир-
ненски“, водоснабдя ването на гр. 
Габрово, гла вен проектант на яз. 
„Зла тоград“, ПАВЕЦ „Чаира“.

· Проф. д.т.н. инж. То дор Гирги-
нов завършва ви сшето си образова-
ние през в ИСИ София, специалност 
„Водоснабдяване и канали зация“. 
Публикувал е над 50 труда по кана-
лизацион ни мрежи, пречистване на 
отпадъчни води, управле ние на ка-
чеството на водите и опазване на 
околната сре да, автор на три учеб-
ни ръ ководства.

Председателят на КИИП – РК – София-град, инж. Дими тър Начев връчи плакет на проф. Божи-
дар Божинов (вдясно), в средата е председателят на комисията по номинациите инж. Стамат 
Камиларов

ничения, свързани с допълнителни 
изисквания за стаж, брой обекти, 
допълнителни квалификации или 
участие в други конкурси. Лауреа-
тите се определят на заседание на 
Ръководството на Областната Ко-
легия с явно гласуване. Наградите 
бяха официално връчени на Колед-
ния бал на КИИП София-град.

Първият носител на този приз е:
Проф. д-р инж. тодор кара-

мански.
Открита е процедурата за съ-

биране на новите предложения за 
2007 г. за присъждане на Почетния 
плакет за заслуги в инвестиционно-
то проектиране на КИИП София-
град.

Предложенията се събират в 
писмен вид в офиса на КИИП София-
град, като се изисква мотивите да 
са придружени с творческа биогра-

фия на претендента, както и добре 
мотивирано мнение. Номинациите 
за 2007 г. ще бъдат връчени на Про-
летния бал на КИИП София-град.

Нека тези годишни награди да 
се утвърдят като добра традиция 

в професионалната ни общност, да 
следим и отбелязваме сериозните 
професионални успехи на наши коле-
ги, да ги споделяме и да се отдава 
обществено признание за този твор-
чески и висококвалифициран труд.
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3. Секция „Електротехника и ав-
томатика“

· Инж. Георги Николов е за-
вършил Московския енергетичен 
институт. По-важни обекти: СВ 
радиопредаватели в много градове, 
национален телевизионен център, 
„Радио София“ – новата сграда, зем-
на станция за космически връзки 
в Плана, високостелажни складове, 
магазини от серията „Била“, жи-
лищни блокове и др.

4.  Секция „Отопление, вентила-
ция, климатична, хладилна техника, 
топло- и газоснабдяване“

· Проф. Никола Стоичков е с 
многогодишна преподавателска дей-
ност в ТУ. Работи за преодоляване 
на технологичното изоставане на  
проектираните климатични, венти- 
лационни и отоплителни инста- 
лации, осъвременяване на норма-
тивните документи и привеждането 
им в съответствие с европейските 
норми и др.

· Инж. Виктория Михайлова е 
завършила Техническия университет  
в София, специалност „Топлотех-
ника“, работила в „Софпроект“. По-
важни обекти: жилищни блокове в 
комплексите „Ленин“, „Гео Милев“, 
„Изток“, „Младост“, участие в разра-
ботка на еднотръбна отоплителна 
инсталация за безскелетнопанелни 
сгради и др.

5. Секция „Геодезия, приложна гео-
дезия, ландшафт“

· Проф. Пеньо Пенев е завър-
шил ВИСИ, специалност „Геодезия, 
картография“, в момента ректор на 
УАСГ. По-важни обекти: НДК, „Ин-

терпред“, тунели „Топли дол“, „Ере-
мишка“, „Правешки ханове“, автома-
гистрала „Хемус“.

6. Секция „Минно дело и геология“
· Инж. Трендафил Христов е за-

вършил минен институт в гр. Днеп-
ропетровск, Украйна, специалност 
„Инженерна геология и хидрология“. 
Работи в областта на хидроинже-
нерната геология и прави предпро-
ектни проучвания, технически докла-
ди и работни проекти за обекти от 
национално значение като Маришки, 

Източномаришки, Софийски, Перниш-
ки, Бобовдолски, Ломски, и др.

· Проф. д-р инж. Божидар Божи-
нов е завършил ИСИ специалност 
„Водостроене“. По-важни обекти: гла-
вен консултант и съпроектант на 
Софийския метрополитен, търговски 
центрове, хотели по Черноморието, 
хвостохранилища, пристанище Ва-
рна-запад, укрепване на големи свла-
чища, проекти в Алжир, Русия, АЕЦ 
„Козлодуй“ – за 5 и 6 блок.
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