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Уважаеми колеги, 

След 15 години съществуване на КИИП, дойде времето за реални 
ползотворни дейности, касаещи качеството и цените на проектите, което ще 
бъде в крайна сметка в полза на негово величество ПРОЕКТАНТЪТ.  

 Още в първата година от създаването на КИИП с ентусиазъм си 
направихме  „Наредба №1 от 17.05.2004г. за определяне на минимални 
цени в инвестиционно проектиране”, която в последствие се преработи в 
„Методика за определяне на размера на възнагражденията за 
предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото 
планиране и в инвестиционното проектиране”. Тази дейност имаше 
положителен ефект върху цените за проектиране, което за съжаление изтрая 
много къс период от време. След 15 години съществуване на КИИП без 
никакви ползотворни действия и контрол цените за проектиране се смъкнаха 
няколко пъти в сравнение с тези от Методиките. Сега пазара определя 
цените, обусловени от дъмпинг, който си правим сами. Какви действия 
трябва да се предприемат за да си защитим цените и качеството на 
проектите? 

На първо място е намесата на КИИП и КАБ в организирането и 
провеждането на обществените поръчки в частта Проектиране. В тази посока 
има голям напредък - има разработена Методика от КАБ и наша такава, 
заимствана от тях. Методиката за ОП беше гласувани на ОС. 

Другата много важна дейност е създаване на електронен регистър на 
проектите, излизащи от Камарата. Ако не реализираме сами тази задача  в 
скоро време ще трябва да я направим принудително. 

 Регистрация на обектите започва с регистрация на Договорите за 
проектиране. На УС, проведен на 26.07.2019г., се прие с голямо мнозинство 
решение да се работи в тази посока, а именно разработване на „Процедура 
за регистрация на договорите в инвестиционното проектиране”. 
Регистрацията на Договорите ще бъде реализирана онлайн, безплатно и ще 
бъде строго конфиденциална.  

На Удостоверенията за ОПП, ППП и ТК, придружаващи даден обект, ще 
бъдат означени Обекта и регистрационния номер на Договора за 
проектиране за този обект. Регистрацията на Договорите за проектиране,  
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както и регистъра на Обектите, ще се извършва на едно място - в централния 
сайт на КИИП. 

Какви са ползите от електронен регистър на обектите в КИИП: 

- реклама както за всеки реално действащ проектант, така и за самата 
Камара (това е Камара на проектантите!). Същевременно освен рекламата 
проектантът поема и отговорността пред обществото за изготвения от него 
проект; 

- проектантът става гарант за качеството на изготвения от него проект; 

- възможност на Инвеститорите (наши и чуждестранни) да си изберат 
подходящите проектанти за съответните обекти, отчитайки и съобразявайки 
се със способностите и възможностите на всеки; 

- не на последно място е изчистване на Ръководствата на Камарата от 
хора, които не са имали или отдавна нямат нищо общо с проектирането – без 
регистрирани договори нямаш място в Управлението на тази организация. 
Това е изключително важно, защото членовете на организацията, 
непознаващи нашата дейност, не могат и не трябва да се допуска да са 
ръководители на професионална организация като КИИП; 

- улесняване на процедурите по упълномощаване за ОПП, ППП и ТК; 

- излизане на КИИП на светло в обществения живот на страната. Сайтът 
с регистрираните Обекти ще бъде посещаван от много институции, 
професионално утвърждаващи органи, Министерства и т.н. Това е основния 
начин нашата общност да се утвърди и да заеме полагащото й се място в 
обществото. 

Кои колеги ще бъдат против тези действия на Камарата? Няма нужда от 
коментар – нещата са очевидни. Те говорят за обществени обсъждания с 
участието на неколцина представители, без да се посочват имената на 
участниците в тях. Докога с търпението на честните и почтени проектанти ще 
се злоупотребява? Ще се докара вода от девет кладенеца, за да се докаже, 
че това няма смисъл, „много” колеги са против, ще се говори, че виждате ли 
цели регионални колегии са били против, това не може да се реализира и 
т.н. и т.н. Само че Архитектите го стартираха и ние трябва да застанем до тях. 
Ние сме една общност, която задължително спазва Конституцията и законите 
в Република България. Не може да си крием главите в пясъка и да имитираме 
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усилено безполезни дейности. Камарата е съюз на интелигентни и отговорни 
високо квалифицирани специалисти и всички тези мимикрии се виждат 
много добре. Дотук доказахме, че сме царе на безрезултатните действия по 
отношение на качеството и цените на проектите. 

Ние против качеството на проектирането ли сме? Защо искаме да се 
толерира посредствеността? Търпението ни се изчерпи. Така ли ще 
посрещнем предизвикателствата на утрешния ден  - с некачествени проекти 
и лошо свършена работа? 

 Крайно време е КИИП да спазва законите и да се погрижи ефективно за 
ПРОЕКТАНТА!  

 

Инж. Емил Крумов 

30.09.2019г. 


