
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ  

В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, СОФИЯ-ГРАД 
 

Инж. Иван Деянов 

 
 

Уважаеми г-н Председател на Организационния комитет на XXXII Международен симпозиум 
„Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея 
области“.  

Уважаеми колеги и гости. 

 

Имам честта да поднеса приветствие от членовете на Национална професионална секция 
„Геодезия и приложна геодезия“ към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране по повод 
откриването на симпозиума. 

През месец септември 2023 г. ще се навършат 20 години от създаването на нашата 
професионална организация – КИИП. Проектантите от КИИП членуват в 8 професионални секции. Те 
наброяват в настоящият момент повече от 13 хиляди човека, а членовете на НПС „Геодезия и приложна 
геодезия“ са над 1500. Може определено да се заяви, че професионална секция „ГПГ“ се развива с 
бързи и устойчиви темпове, въпреки необоснованите претенции на проектанти от други специалности 
да изземат определени дейности при изготвяне на проекти в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране. В тази връзка е необходимо е да бъдат изработени и съгласувани 
текстове за изменение и допълнение на законовите и подзаконови актове, за да се дефинират 
професионалните компетентности на проектантите по специалности свързани с участието им в 
мултидисциплинарни проектантски екипи при изготвянето на устройствени планове и инвестиционни 
проекти.  

В много области съвременните методи и технологии базирани на сериозните научни и научно 
приложни изследвания оказват изключително благотворно влияние за развитието на обществото. 
Такива са и изследванията в геодезията и свързаните с нея области.  

КИИП като съорганизатор на ежегодните научни форуми, с главен организатор Съюза на геодезистите 
и земеустроителите в България е подпомагала изследванията  в областта на геодезията и внедряването 
им в проектантската практика. Всички секции от камарата са подпомагали със стипендии и 
продължаваме да подпомагаме отлични и много добри студенти с намерение да се реализират в 
областта на проектирането. 

Искам да изкажа своята увереност, че съвместната ни работа в подпомагането на науката и 
образованието и приложението на научните достиженията в проектирането, ще продължи и за напред. 

 

Пожелавам успешна и ползотворна работа на всички колеги! 

 Благодаря за вниманието!   

 


