
 

 

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (НКО)“, ГР. СОФИЯ 1000, ФНТС, 
УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №108, ЕТ.5, СТ.505, РЕГИСТРИРАНО В РЕГИСТЪРА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА  
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПОД №11906, ТОМ 231, СТР.40, Ф.Д. 11914/4/2004 Г., ЕИК:131339544  

 
План за работа през 2014 г. 

 
Всяко тримесечие представители от петте направления на НКО ще подготвят 
актуални материали от международни конференции, обсъждани материали в CIE и 
собствени разработки или публикации. Мероприятията за тази година са 4: 
 
1. Месец Май: Национален форум “Проблеми на уличното осветление на гр. 
София” (08.05.2014 в Съюза на архитектите, ул. Кракра 11, приложена програма) 
Отговорници като физически лица: Николай Василев, Ангел Терзиев, Петко 
Цветанов, Владимир Шаламанов, Мони Монев, Борислав Прегьов, Пламен Цанков, 
Борис Тошев; Отговорници като юридически лица: УО ЕАД, Алфалайт ООД, Лумина 
ООД, НИС при ТУ-София 
 
2. Месец Септември: Форум „Фотобиологично и други действия на лъчението“. 
Отговорници като физически лица: Николина Янева, Камелия Николова, Ангел 
Пачаманов; Отговорници като юридически лица: фирми, членове на сдружението, 
имащи отношение по фотобиологична безопасност на светлодиодни осветители за 
вътрешно и външно осветление. 
 
3. Месец Октомври:  Национален форум „Интериор и проектиране“. 
Отговорници като физически лица: Захари Иванов, Виктор Манов, Зорница 
Парашкевова, Константин Христов и др.; Отговорници като юридически лица: 
фирми и проектанти на свободна практика, членове на сдружението, имащи 
отношение по проектиране на вътрешно осветление. 
 
4. Месец Ноември: Семинар с две направления: 1) „Виждане и цвят“, 2) 
"Фотометрия, колориметрия и радиометрия".  
Отговорници като физически лица:  
за (1) - Весела Константинова, Камелия Николова, Николина Янева; 
за (2) - Божана Флориан, Венета Стефанова, Димитър Павлов. 
Отговорници като юридически лица: фирми, членове на сдружението, имащи 
отношение по сертификация, изпитания, контрол и калибриране в областта на 
осветителната техника. 
 
За членовете на СНЦ "НКО-България", платили членския си внос за 2014 г., 
мероприятията са без заплащане. За останалите е желателно да се събира такса 
правоучастие срещу получаваните материали, например 10 лв за диск с докладите. 
 
Годишният членски внос от 2008 г. е 50 лв (10 лв за учащи и пенсионери)  
 
След гласуване на общо събрание същият ще бъде променен както следва: 
За физическо лице: от 30 до 60 лв на година за работещ член; от 10 до 30 лв - за 
учащи и неработещи пенсионери, според възможностите на всеки;  
За юридически лица: от 10 до 40 лв на месец (120 до 480 лв на година) според 
личната преценка на управителя на фирмата. 


