
 
 

 
СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (НКО)“,  
ГР. СОФИЯ 1000, ФНТС, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №108, ЕТ.5, СТ.505,, ЕИК:131339544  

 
П о к а н а 

за участие в Общо събрание и семинар на СИЦ "НКО - България" 
Време и място: 28.01.2016 г. от 17 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ - София 

 
Дневен ред: 

1. Регистрация на участниците и получаване на членски карти: (17:00 - 17:15) 
2. Отчет за дейността на сдружението през периода 2013-2015 г. и вземане на решения 

относно дължимостта и размера на членския внос. Обсъждане на предложения за 
промяна на устава на следващото общо събрание (17:15 - 17:35) 

3. Гласуване на Организационен комитет за провеждане на  Младежка конференция по 
осветление с международно участие на 21-22 октомври 2016 г. в София (17:35 - 17:40) 

4. Семинар на тема "Новости при проектиране, изграждане и контрол на интериорно, 
архитектурно-художествено и външно осветление - нормативи и инженерна 
практика" (17:40 - 19:00) 

4.1. Информация за изнесените доклади на BalkanLight'2015: 
4.1.1. Архитектурно-художествено осветление (Н. Янева, Теодор Монев, 10 мин.) 

4.1.2. Енергийно-ефективни решения във интериорното и уличното осветление (проф. А. 
Пачаманов, гл.ас. Димитър Павлов, 10 мин.) 

4.1.3. Системи за управление на осветлението и докладвани програми за преминаване към 
светлодиодно осветление в балканските страни и (доц. К. Късев, Т. Монев, 10 мин.) 

4.2. Нови моменти в нормативната уредба: улично, тунелно и вътрешно осветление: 
4.2.1. Нов стандарт за улично осветление (проф. Н. Василев, 10 мин.) 

4.2.2. Наредба на АПИ за проектиране на пътни тунели (проф. Н. Василев, проф. А. 
Пачаманов, 10 мин.) 

4.2.3. Новости при проектиране и контрол на вътрешно осветление (доц. З. Иванов, Вл. 
Шаламанов, 10 мин.) 

4.3. Телемениджмънт на осветителни уредби (системи с адаптивно управление на 
улично осветление в страната). Новости в управлението на изкуственото 
осветление (доц. К. Късев, проф. Н. Василев, Т. Монев 20 мин.)  

Коктейл (19:00 - 19:30). 
 

Авторите на докладите са в правото си да променят наименованията на темите.  

Председател на НКО:   Проф.д-р инж. Ангел Пачаманов 
 

Обява в ДВ 95/08.12.2015, Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ стр.141  
11. – Управителният съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България (НКО)", 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.01.2016 г. в 17 ч. в зала № 12126, 
бл. 12, Електротехническия факултет на Техническия университет – София, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на сдружението през периода 2013 – 2015 г.; 2. вземане на решение относно 
дължимостта и размера на членския внос. 


