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Албрехт Бутоло – министър на вътрешните работи на провинция Саксония, д-р инж.Андреас 
Кленгел – секретар на Инженерна камара Саксония, д-р инж. Арне Колбмюлер – председател 
на Инженерна камара – Саксония, инж. Димитър Начев – председател на КИИП София-град, д-р 
инж. Ролф Рау – говорител на председателството на Инженерната камара – Саксония (отдяс-
но наляво)

кииП ок софия-град и 
инженерна каМара саксония 
– герМания ПодПисаХа дого-
Вор За сътрудничестВо При 
участие В оБучителни и 
инфраструктурни Проекти, 
финансирани от ес

По покана на Инженерна Камара 
Саксония – Германия на 6.11.2006г. 
българска делегация водена от Пред-
седателя на КИИП ОК София-град 
бе официален гост на Симпозиума 
„Ден на Саксонската Камара 2006“ 
под председателството на Минис-
търа на вътрешните работи на 
провинция Саксония д-р Албрехт Бу-
толо. Мероприятието бе проведено 
в конферентния център на лети-
щето на гр. Дрезден под мотото: 
„Саксония. Страна на Инженерите 
– Инженерите оформят градовете 
на бъдещето“. Симпозиумът бе съ-
щевременно и мероприятие по из-
бор на 4-то Делегатско събрание, 
което е висш управляващ орган на 
Инженерна Камара Саксония.

Преди официалното откриване, 
българската делегация бе приета 
от Министъра на вътрешните 
работи на провинция Саксония д-
р Албрехт Бутоло и Председателя 
на Камарата д-р инж. Арне Колбмю-
лер. Д-р Албрехт Бутоло поздрави 
българските колеги с предстоящо-
то членство на България в Евро-
пейския съюз и с готовността на 
двете инженерни Камари да запо-
чнат интензивно сътрудничество 
за успешно съвместно посрещане 
предизвикателствата по реализи-
ране Европейските стратегии за 
икономическо развитие.

Официално приветствие към 
участниците в Симпозиума подне-
соха Председателя на Камарата д-р 
инж. Арне Колбмюлер и домакина на 
мероприятието д-р Михаел Хюпе, 
директор на летище Дрезден.

В рамките на симпозиума бяха 
изнесени специализирани доклади във 
връзка с тенденциите в развитието 
на градовете в Саксония. Най-силен 
интерес предизвика доклада на д-
р Албрехт Бутоло – Министър на 
вътрешните работи на провинция 
Саксония на тема „Демографията 
срещу развитието на градовете“. С 
много статистически данни – гра-
фики и илюстрации бяха показани 
неблагоприятните тенденциите в 
демографското развитие на провин-
ция Саксония и анализирани сери-
озните проблеми, които поставя 
отрицателният прираст на населе-
нието пред бъдещото развитие на 
градовете. Той изказа своята увере-
ност в успешното сътрудничество 
между държавните институции и 
Инженерна Камара Саксония при 
определяне верния път за изгражда-
не градовете на бъдещето.

Вълнуващ момент от мероприя-
тието бе подписването на договор 
за сътрудничество между Инженерна 
Камара Саксония и Камара на инже-

нерите в инвестиционното проекти-
ране Областна колегия София-град, 
договор, който очерта официално 
рамката на започналото в началото 
на годината партньорство между 
двете инженерни Камари. Председа-
телят на КИИП ОК София-град инж. 
Димитър Начев поздрави от името 
на близо 5000 български проектанти 
участниците в Симпозиума като 
им пожела успехи при изпълнение на 
професионалните задачи. Той изрази 
задоволството си от предоставе-
ната възможност на такъв важен 
форум с подписването на Договора 
за съвместна дейност да бъдат по-
ставени основите на едно така не-
обходимо и ценно за прохождащата 
българска Камара на инженерите 
София-град сътрудничество.

„Пътят към Европа е широк. На 
България предстои след по-малко от 
два месеца пълноправно членство в 
Европейския съюз. КИИП ОК София-
град ще работи усилено съвместно със 
своите европейски партньори за про-
веждане на европейската политика 

Д-р Албрехт Бутоло – министър на вътреш-
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за обучение, обмяна на професионален 
опит и запознаване с директивите 
на ЕС, определящи изискванията към 
упражняване отговорната професия 
„инженер-проектант“. Сериозни уси-
лия на КИИП ОК София-град ще бъ-
дат насочени и към осъществяване 
на съвместно участие в Европейски 
проекти, финансирани по секторни-
те оперативни програми на Европей-
ската общност.“, каза инж. Начев при 
обръщението си към участниците в 
мероприятието.

След Симпозиума в рамките на 
работна среща, бяха обсъдени основ-
ните пунктове по Договора за съ-
трудничество, касаещи взаимните 
ангажименти за бъдеща съвместна 
дейност, както и разкриване въз-
можности за финансиране на обща-
та дейност на двете Камари от 

различни Европейски фондове. Пред-
седателят на Саксонската Камара 
благодари за положените усилия от 
българска страна по установяване 
на взаимните контакти и изрази 
своето задоволство, че вече е факт 
рамката на бъдещото партньор-
ство. Като първа стъпка в съвмест-
ната дейност бе предложено да бъде 
организиран Семинар по прилагане 
на Директива 92/57/ЕЕС в Германия 
и България във връзка с изисквани-
ята и задълженията по изготвяне 
на План за Безопасност и Здраве 
(SIGEPLAN). Бе решено в средата на 
м. декември в България да бъде про-
веден двудневен обучителен семинар 
по горната тематика с участието 
на немски лектори.

„Договорът, който днес подпи-
сахме, регламентира нашите парт-

ньорски отношения на приятелска, 
небюрократична и колегиална ос-
нова. Убеден съм в ползотворност-
та на бъдещото сътрудничество, 
защото всички инициативи ще 
бъдат насочени към подпомагане 
професионалната дейност на коле-
гите-проектанти и преодоляване-
то на проблемите на браншовите 
гилдии в условията на прилагане 
новите изисквания за хармонизация 
на професионалните стандарти в 
Европейската Общност. Ще запо-
чнем с организиране на обучения 
за членовете на нашите професио-
нални организации по прилагане на 
директивите на ЕС в нашата про-
фесионална област“– сподели инж. 
Начев при официалното закриване 
на срещата.

Инж. Г. Симеонов, зам.-председател секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ ОК – Со-
фия-град, инж. Лумината Скурай – секретар AGIR – Долж, инж. М. Стефанова – ръководител 
офис КИИП София-град, проф. инж. Манолеа, председател на AGIR – Долж, инж. Нина Киркова 
– председател КИИП ОК– Плевен

кииП ок софия-град В 
ПартнЬорстВо с асоциацията 
на инженерите В руМъния

Статутът на Бълга рия и Ру-
мъния на страни – най-млади 
членки на Европейския съюз, предо-
пределя и об щия характер на пред-
стоящите пред тях зада чи по пътя 
на приобщава не към икономическия 
и социален живот на новия им ев-
ропейски дом. От читайки това, 
областно то ръководство на КИИП 
ОК – София-град, пред прие стъпки 
към устано вяване на контакти с 
най-голямата организация на ин-
женерите в Румъния -Асоциация на 
инженери те в Румъния (AGIR).

По покана от румън ска страна 
представите ли на КИИП ОК – Со-
фия-град, посетиха асоциаци ята в 
Букурещ. На работ ната среща на 10 
януари, след като бяха представе ни 
накратко структурата и основни-
те дейности на двете организации, 

бяха обсъдени възможности те за 
съвместна дейност. Възможности, 
породени, от една страна, от общи-
те цели на двете органи зации за 
защита профе сионалните интере-
си на своите членове, и от дру га 
страна – от необходи мостта да 
бъдат решавани сходните наболели 
про блеми пред инженерите проек-
танти и консултан ти във връзка 
с предиз викателствата, които по-
раждат новите икономи чески ус-
ловия и необхо димостта от спаз-
ване на Европейските директиви в 
областта на проектира не и стро-
ителство. Бяха коментирани въз-
можности за про веждане съвместни 
се минари и обучения за членовете 
на профе сионалните организации по 
прилагане на дирек тивите на ЕС 
в областта на инвестиционното 

про ектиране, възможности за учас-
тие в съвместни проекти по 7-ма 
Рамко ва програма на ЕС за на учни 
изследвания и тех нологии, участие 
в съв местни проекти по ново то 
поколение европейски финансиращи 
програми в областта на УЦЖ „Уче-
не през целия живот“.

Бе решено да бъде под готвен 
и подписан прото кол за сътрудни-
чество между КИИП ОК – Со фия-
град и Асоциация на инженерите в 
Румъния, касаещ конкретните вза-
имни ангажименти за бъ деща съв-
местна дейност.

Представителите на КИИП ОК 
– София-град, заедно с председателя 
на КИИП ОК – Плевен, инж. Нина 
Киркова посетиха и Асоциацията 
на инжене рите в Румъния – област 
Долж, в гр. Крайова. Тази среща бе 11
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Инж. М. Стефанова, ръководител офис КИИП ОК – София-град, връзки с чуждестранни камари 
(отляво), и инж. Нина Киркова – председател КИИП ОК – Плевен

организирана във връзка с парт-
ньорското участие на КИИП ОК 
– София-град, ОК – Плевен, община 
Плевен и АGIR регион Долж в про ект 
„Да отговорим заед но на Европейски-
те ре гионални предизвикател ства“ 
по програма ФАР – Трансгранично 
сътруд ничество България – Ру мъ-
ния.

Председателят на Асо циацията 
на инженери те – регион Долж, проф. 
д-р инж. Манолеа запоз на български-
те колеги с историята и дейност-
та на инженерната организация в 
региона. Председателят на КИИП 
ОК – Плевен, инж. Нина Киркова 
представи на кратко структурата, 
це лите и дейността на Ка марата 

на инженерите в инвестиционното 
проек тиране – Плевен.

Проек тът предвижда формира не 
на две контактни гру пи от бъл-
гарска и румън ска страна, които 
да из вършат наблюдение на мяс-
то, да се срещнат с представи-
тели на местна та власт в двата 
региона и въз основа на своя про-
фесионален опит да раз работят 
план на действие за първите две 
години за участие в проекти, фи-
нансирани от структурни те фондо-
ве на ЕС. Пред вижда се провеждане 
на 3-дневен трансграничен форум в 
гр. Плевен, „Да отговорим заедно на 
Ев ропейските регионални предизви-
кателства“ . В рамките на форума 
ще бъде проведено и обуче ние по 
финансиране на инфраструктурни 
проек ти по линия на оператив ни 
програми „Регионал но развитие“ и 
„Човешки ресурси“. 

Съвместният проект е пред-
ставен на 9.01.2007 г. за одобре-
ние в Съв местния технически се-
кретариат на програма ФАР-ТГС в 
гр. Силистра.

сътрудничестВото с инженерна каМара саксония – 
ВъЗМожности и ПерсПектиВи

По официална покана от Кама-
рата на инженерите в Саксония де-
легация от КИИП Областна колегия 
София-град взе участие в работата 
на спе циализиран международен фо-
рум „Опазване на околната среда в 
Източна Европа – пре чистване на 
води и третиране на отпадъци“, 
както и в дис кусиите по финализи-
ране на съвместните про екти.

Организаторите на форума 
– камарата в Саксония и Коор-
динационен център „Фраун-хоф“ за 
Средна и Източна Ев ропа, бяха 
положили сериозни усилия както 
за представяне на интересни спе-
циализирани доклади по тематика-
та, така и за осъществяване на 
посеще ния на ключови инфраструк-

турни обекти, реализирането на 
които е резултат от тясна та съв-
местна работа на инже нерни бюра, 
обществени орга ни за управление и 
строителни предприятия.

Силно впечатление напра ви 
обектът „Езеро Цвенкау-ер“. Бъде-
щото езеро е бивш открит рудник 
за добив на ка фяви въглища в Сак-
сония, южно от Лайпциг. То ще е 
раз положено на площ от 914 ха с 
максимална дълбочина 44 м. Напъл-
ването с вода започва на 9 март 
и се очаква да про дължи до 2010 и 
2014 г. Езе рото със своята вмес-
тимост от 19 млн. куб.м ще бъде 
сигурна защита в случай на ката-
строфални наводнения. Идеята за 
превръщането на рудника в езеро 
е на бившия директор на мините 
и настоящ кмет на град Цвенкау. 
С много ентусиазъм той представи 
бъдещия об лик на езеро Цвенкауер.

Интерес предизвика и ко-
мандният център за управле ние на 
язовирите и дигите в Рьота. На-
правеният цифров модел (с разбивка 
през 200 м) на разливане на реките 
и тех ните притоци в региона позво-

лява в реално време да се сле ди ни-
вото на реките и прито ците и да 
бъдат взети навре менни мерки при 
извънредни ситуации. Управителят 
на ко мандния център инж. Аксел 
Боде в интересен доклад пред стави 
цялостната концепция за защита 
при наводнения на провинция Сак-
сония. Конкрет на информация в об-
ластта на пречистване на водите 
и тре тиране на отпадъците изне-
се в своя доклад д-р инж. Гунде-ла 
Метз, управител на Дрезд-нер Ва-
сарферайнигунг. Пред седателят на 
Областна колегия София-град инж. 
Димитър На чев покани двамата 
лектори за участие в следващ съв-
местен българско-немски семинар.

В рамките на посещение то бяха 
проведени разговори с Ролф Зайдел, 
председател на комисията по въ-
трешни рабо ти в парламента на 
Саксония (строителният бранш 
в Герма ния е към вътрешното 
минис терство), председателят на 
Ка марата на инженерите в Сак-
сония д-р инж. Арне Колб-мюлер, 
говорителя на камара та инж. Ролф 
Рау, проф. Ролф Хасе, директор на 11
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Д-р инж. Арне Колбмюлер – председател на Инженерна камара Саксония, инж. Димитър Начев – председател на КИИП ОК София-град, инж. 
Красимира Кузманова – заместник-председател на секция „Водно строителство“, инж. Мария Стефанова – ръководител офис КИИП ОК София-
град, д-р Ролф Зайдел – председател на комисията по вътрешни работи в парламента на Саксония, инж. Румил Гърнев – председател на секция 
„Транспортно строителство и транспортни съоръжения“, д-р инж. Ролф Рау – депутат в Бундестага и говорител на председателството на Инже-
нерна камара Саксония

Координа ционен център за Средна 
и Източна Европа (М0Е2), д-р инж. 
Гундела Метз, управи тел на Дрезд-
нер Васарферай нигунг.

Бяха обсъдени и уточнени па-
раметрите на подготвяните съв-
местни проекти и възмож ностите, 
които се откриват със стартира-
нето на сектор ните оперативни 
програми в България.

Инж. Колбмюлер предложи нови 
идеи за финансиране на проекти 
чрез новосъздадения към тяхната 
камара Консулта тивен фонд на 
Саксония.

Проф. Хасе представи дейност-
та на ръководения от него център, 
който е създаден по инициатива на 
федерално то правителство в рам-
ките на решенията на Лисабонска-
та стратегия на Европейския съюз. 
Основна задача на този център е 
чрез съвместния при нос на решава-
щите участни ци в науката и ико-
номиката да се постигнат техно-
логично ориентирани иновации. Към 
момента 58 института правят 
научно-технологични изслед вания по 
възлагане от индус триални пред-
приятия и дър жавата. Този мост 

между на ука и практика е от реша-
ващо значение за изпълнение на ев-
ропейската директива за съз даване 
на икономическо об щество, базира-
но на знание и иновации.

Председателят на Област на 
колегия София-град благо дари за 
сърдечното посреща не и интерес-
ните професио нални срещи и изказа 
убеде ност в ползотворността на 
за почналото сътрудничество, за-
щото всички бъдещи инициа тиви 
ще бъдат насочени към подпома-
гане професионална та дейност на 
колегите проек танти.

5128 май - 3 юни 2007 г.
www.stroitelstvo.info

Инж. Снежина Славчева – началник-отдел „Из-
пълнение на програмните приоритети“, Вене-
лина Червенкова – и.д. директор на дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие“, 
инж. Андреас Кленгел – директор в Инженер-
ната камара на Саксония, инж. Вили Ангелие-
ва, директор на дирекция „Технически правила 
и норми“, инж. Димитър Начев – председател 
на КИИП – ОК София-град, инж. Соня Георги-
ева, началник-отдел „Хармонизация на техни-
ческата нормативна уредба“

ЗадълБочаВа се сътрудничестВото Между кииП оБластна 
колегия софия-град и инженерна каМара на саксония

Отчитайки приятелските отно-
шения между България и Германия 
и това, че Германия е най-важният 
икономически партньор на България, 
КИИП Областна колегия София-град 
вече от две години е в партньорски 
взаимоотношения с Инженерна Ка-

мара на провинция Саксония. 
По официална покана от КИИП 

Областна колегия София-град, деле-
гация от немската Камара (инж. 
Ролф Рау, Депутат от Бундестага и 
говорител на Инженерната Камара 
на Саксония и инж. Андеас Кленгел 11
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Зам.-министърът на транспорта Весела Госпо-
динова, инж. Ролф Рау, депутат от Бундестага 
и говорител на инженерната камара

Инж. Андреас Кленгел – директор в Инже-
нерната камара на Саксония, Ирина Савина 
– заместник – кмет на София по „Инвестиции 
и строителство“

– Директор в Инженерната Камара 
на Саксония) взе участие в работа-
та на проведената 10.05.2007 г. кръг-
ла маса на тема „За по-добър Закон“. 
Немските колеги бяха тук, за да 
подкрепят усилията ни за създаване 
на един Европейски закон, регулиращ 
дейността на инженера-проектант.

В рамките на това посещение 
бяха проведени работни срещи в Ми-
нистерство на транспорта, Минис-
терство на регионалното развитие 
и благоустройството и Столична 
община.

В Министерство на транспорта 
Заместник Министър Весела Госпо-
динова посрещна немската делега-
ция и представители на КИИП ОК 
София-град. 

Инж. Ролф Рау, Депутат от Бун-
дестага и говорител на Инженерна-
та Камара на Саксония, представи 
общите цели и философията на съ-
трудничеството на двете инженер-
ни Камари. Освен обмяна на профе-
сионален опит, той изказа тяхната 
готовност да споделят натрупания 
опит в областта на сравнително 
новата форма на публично-частни-
те партньорства. В тази връзка 
той представи създадения наскоро 
при тях „Консултативен фонд на 
Саксония“ за финансова подкрепа на 
технически консултанти при изгот-
вяне на предварителни инвестици-
онни проучвания за страните от 
средна и източна Европа. 

Зам. министър Господинова при-
ветства българската и немска ин-
женерни Камари за готовността да 
си подадат ръка при преодоляването 
на проблемите на браншовите гил-
дии в условията на прилагане нови-

те изисквания за хармонизация на 
професионалните стандарти в Евро-
пейската Общност. 

Тя представи основните прио-
ритети на Секторна оперативна 
програма „Транспорт“, които са на-
сочени към дейности за развитие 
на националната транспортна ин-
фраструктура, в т. ч. и дейности, 
свързани с изграждането на големи 
инфраструктурни обекти. 

В работната среща в Минис-
терство на регионалното развитие 
и благоустройството от министер-
ството взеха участие инж. Вили Ан-
гелиева, директор на дирекция „Тех-
нически правила и норми“, Венелина 
Червенкова, и.д. директор на дирек-
ция „Програмиране на регионалното 
развитие“, инж. Соня Георгиева, н-к 
отдел „Хармонизация на техническа-
та нормативна уредба“ и инж. Сне-
жина Славчева, н-к отдел „Изпълне-
ние на програмните приоритети“. 

След като гостите от Германия 
се представиха и споделиха рамките 
на сътрудничество с КИИП Област-
на колегия София-град, инж. Ангелиева 
коментира наболелите проблеми пред 
инженерите проектанти и консул-
танти във връзка с предизвикател-
ствата, които пораждат новите ико-
номически условия и необходимостта 
от спазване на Европейските дирек-
тиви в областта на проектиране и 
строителство. Тя оцени като твърде 
необходимо и навременно партньор-
ството на двете инженерни камари. 
Според нея натрупаният опит в 
немската камара по хармонизиране 
на законодателството в областта 
на проектирането трябва да може 
да бъде предаден на българските ко-

леги, при това ще трябва да могат 
да бъдат използвани средствата от 
Европейските фондове.

На 10 май в Столичната община 
Ирина Савина, заместник кмет на 
София по „Инвестиции и строител-
ство“ посрещна немската делегация 
и представители на КИИП Област-
на колегия София-град.

Председателят на КИИП ОК Со-
фия-град представи немските гости 
от Камара на инженерите Саксония. 
Инж. Димитър Начев подчерта, че 
тази среща е особено важна за две-
те инженерни Камари, оценявайки 
това, че общините заедно със цен-
тралната власт ще са основен об-
ществен двигател за регионално и 
местно развитие в България. 

Заместник кмет Савина споде-
ли, че съвсем скоро ще бъде гото-
ва стратегията за развитие на 
инженерната инфраструктура на 
гр. София за периода 2007-2010 г. Тя 
представи някои по-големи проекти 
от ВиК инфраструктурата на сто-
лицата, както и идеята за комуни-
кационно решение на Орлов мост.

Инж. Ролф Рау накратко изло-
жи целите и възможностите, ко-
ито предлага наскоро създадения 
Консултативен фонд на Саксония. 
Той сподели виждането си за роля-
та на този фонд за финансиране 
на прединвестиционни проучвания 
при евентуално сътрудничество на 
страните в сферата на публично-
частните партньорства и сподели 
опита им в Балтийските страни. 

Инж. Рау накратко сподели оп-
ита по защита при наводнения на 
провинция Саксония чрез командния 
център за управление на язовири-
те и дигите в Рьота. Той каза, че 
с готовност биха споделили техния 
опит в строителството и укреп-
ване на инфраструктура за предо-
твратяване на наводнения и свла-
чища. Зам. Кмет Савина обеща на 
немските гости да бъдат предоста-
вени идейни проекти на общината 
за корекции на речните корита, за 
които ще се търси финансиране по 
европейските фондове.

В заключение бе обсъдено под-
писването на писмо за намерения, 
в което да залегнат партньорските 
идеи за бъдещи инициативи на съ-
трудничество.

инж. Мария Стефанова
Ръководител офис и междуна-

родно сътрудничество – КИИП ОК  
София-град 11

. М
еж

ду
на

ро
дн

а 
де

йн
ос

т



8�

КИИП РК София-град установи 
първи контакти и с Камара на оп-
равомощените архитекти и инже-
нери на Република Македония. По 
покана на македонската Камара, 
делегация от КИИП РК София-град 
в рамките на еднодневно посещение 
в Скопие проведе работна среща с 
представители на македонската 
организация и постави началото на 
партньорство между двете Кама-
ри.

Председателят на КИИП Со-
фия-град инж. Димитър Начев пред-
стави накратко структурата и 
основните дейности на софийската 
Камара. Той сподели обективните и 
субективни трудностите, които се 
е наложило да бъдат преодолении 
в рамките на първия мандат на 
управление, свързани с изграждане 
основите на професионалната орга-
низация, за да може най-вярно да се 
утвърди Камарата на инженерите 
като институция, необходима как-
то на Държавата, така и на всич-
ки проектанти.

Председателят на Камара на 
оправомощените архитекти и ин-
женери на Република Македония 
арх. Страхина Трпевски поясни, че 
тяхната организация е по-млада, 
създадена през 2005г. в рамките на 
Закона за строителството в Маке-
дония. За сега към нея трябва да 
членуват както проектантите ар-
хитекти и инженери, така и стро-
ителните фирми. Към момента те 
имат затруднения от организацио-
нен характер. Очаква се в най-скоро 
време да бъдат изготвени от тях-
ното Министерство на строител-

р Македония и р България Ще раБотят За оБЩа норМатиВна 
БаЗа В строителстВото
кииП софия-град на раБотно ПосеЩение В скоПие

ството нормативните документи, 
които ще канализират дейността 
на Камарата. В тази връзка той 
определи тази среща между двете 
Камари като много навременна за 
тях и изказа надежда, че те ще 
могат да получат необходимата 
помощ и подкрепа от българските 
колеги по изграждане организацион-
ната структура и определяне при-
оритетите в дейността на тяхна-
та организация. 

В тази връзка бяха коменти-
рани много въпроси, свързани с 
проектантската правоспособност 
на българските инженери – видо-
ве правоспособност и критерии за 
получаване на ограничена и пълна 
проектантска правоспособност. Бе 
изразена готовност КИИП София-
град да сподели своя опит и да 
окаже съдействие на македонските 
колеги при изготвяне на техните 
Наредби и правилници и да ги под-
крепи в инициативите им с широко 
обществено участие по откриване 
верния път на развитие на тяхна-
та браншова организация.

Бяха обсъдени възможностите 
за съвместна дейност. Възмож-
ности, породени от една страна 
от общите цели на двете органи-
зации за защита професионалните 
интереси на своите членове и от 
друга страна, породени от необ-
ходимостта да бъдат решавани 
наболелите проблеми пред инжене-
рите проектанти и консултанти 
във връзка с предизвикателствата, 
които пораждат новите икономиче-
ски условия и необходимостта от 
спазване на Европейските директи-

ви в областта на проектиране и 
строителство. 

Отчитайки териториалната 
близост на държавите на двете 
Камари, бяха оценени добрите въз-
можности за провеждане съвместни 
семинари и обучения за членовете 
на професионалните организации по 
прилагане на директивите на ЕС 
в областта на инвестиционното 
проектиране, възможности за учас-
тие в съвместни проекти по 7-ма 
Рамкова програма на ЕС за научни 
изследвания и технологии, участие 
в съвместни проекти по новото 
поколение европейски финансиращи 
програми в областта на УЦЖ „Уче-
не през целия живот“.

Проф. д-р Данило Ристич, ди-
ректор към Института по земе-
тръсно инженерство и инженерна 
сеизмология ( IZIIS ) и ръководител 
катедра „строително инженерство“ 
на Университета „Св. Кирил и Ме-
тоди“, предложи да бъдат организи-
рани, с помощта на двете Камари, 
работни срещи между научни ка-
пацитети по земетръс от двете 
страни и представители на съот-
ветните министерства за съгласу-
ване на националните параметри и 
изготвянето на националните при-
ложения по Еврокод 8, както и за 
обсъждане проблемите при изработ-
ване на националните карти по се-
измичност в пограничните райони. 
Бе коментирана необходимостта 

На снимката (отляво на дясно/: д-р инж. 
Данило Ристич – Директор към Института 
по Земетръсно Инженерство и Инженерна 
Сеизмология (IZIIS); инж. Мария Стефанова 
– Ръководител офис и международно сътруд-
ничество-КИИП РК София-град; инж. Димитър 
Начев – Председател на КИИП РК София-град; 
д-р арх. Страхина Трпевски – Председател на 
Камара на оправомощените архитекти и ин-
женери на Република Македония; инж. Георги 
Кордов – Секретар на КИИП РК София-град

11
. М

еж
ду

на
ро

дн
а 

де
йн

ос
т



8�

от сериозна работа по развитие на 
трансграничното сътрудничество 
с цел уеднаквяване на нормативни-
те параметри за земетръс, вятър 
и сняг, като стъпка към общото 
нормативно устройство на двете 
държави.

Бе решено да бъде подготвено 
Рамково споразумение за сътрудни-
чество между КИИП РК София-град 
и Камара на оправомощените ар-
хитекти и инженери на Република 
Македония, касаещо конкретните 
взаимни ангажименти за бъдеща 
съвместна дейност. 

Важен акцент в разговорите 
бе и членството на българската 
Камара в Европейския съюз на Ин-
женерните Камари в Европа (ECEC) 
и възможността Македонската Ка-
мара да се присъедини към съюза. 

Инж. Начев запозна македонски-
те колеги със целите и задачите, 
които си поставя ЕСЕС за ефектив-
ното представляване на професио-
налните интереси на инженерите, 
членове на националните инженерни 
Камари, пред органите на Евро-
пейската Комисия и Европейският 
Парламент. 

Като член на работна комисия 
към ЕСЕС, той сподели виждането 
си, че бъдещо членство на македон-
ската организация в съюза ще бъде 
много полезно както за развитието 
и утвърждаването на македонската 
Камара, така и за ЕСЕС, предвид 
стремежа на Европейския съюз на 
инженерните камари за осъщест-
вяване позитивна атмосфера в на-
стоящите и бъдещи съвместни дей-
ности с всички сродни европейски 

инженерни организации. Инж. Начев 
пое ангажимент да представи ма-
кедонската организация пред ЕСЕС 
и да съдейства за приемането и в 
редиците на съюза.

В заключение д-р арх. Трпевски 
благодари за позитивния дух на ра-
ботната среща и изрази надежда за 
ползотворно бъдещо сътрудничест-
во, както в областта на обмяна на 
професионален опит и база данни, 
така и за организиране на обучения 
за членовете на двете професио-
нални организации по прилагане на 
„Еврокодовете“. 

„Вярваме, че това е началото на 
много инициативи, които ще под-
помагат професионалната дейност 
на нашите членове“ – сподели Тр-
певски.

инж. Мария Стефанова

Разговор, проведен по време на 4-
тото Общо събрание на ECEC (Евро-
пейски съюз на Инженерните Камари 
в Европа) на 23.11.2007 г. в гр. Загреб 
между инж. Жозеф Робл – Генерален 
Секретар на ЕСЕС, Заместник Прези-
дент на Федерална Камара на Архи-
тектите и Инженери Консултанти 
– Австрия, и инж. Димитър Начев – 
Председател на КИИП РК София-град и 
член на работна група към ЕСЕС 

инж. начев: Какво е Вашето 
мнение за изготвянето на Директи-
вите на ЕС, регламентиращи инже-
нерната професия? Смятате ли, че 
са необходими действия при оказване 
влияние върху изготвянето на тези 
Директиви и как виждате ролята на 
новоучредената комисия към ЕСЕС, в 
която ще работим заедно?

кииП и есес В ПодкреПа на 
иЗготВяне на еВроПеЙските 
директиВи

инж. робл: Важно е, при раз-
работването и промяната на Ев-
ропейските норми, касаещи профе-
сионалната дейност на инженерите 
проектанти и консултанти, да бъ-
дат отчитани експертните мнения 
на специалистите в съответната 
област и с това да се гарантира 
изготвените Директиви да отгова-
рят (съответстват) на често ком-
плексните практически изисквания 
за гарантиране на високо качество. 
Най-важни за нашата работа са 
естествено преди всичко Директи-
вата за Услугите, за обществените 
поръчки и Директивата за призна-
ване на професионалните квалифика-
ции. По тази причина работата на 
професионалните организации на на-
ционално и европейско ниво е изклю-
чително важна. BAIK (Федералната 

Камара на Aрхитектите и Инжене-
ри Консултанти-Австрия) работи в 
Австрия интензивно, съвместно с 
отговорните министерства, за от-
стояване на интересите на инже-
нерите консултанти на национално 
ниво. Освен това обаче е необхо-
димо и неизбежно да се работи и 
на европейско ниво. Колкото повече 
професионални организации в рамки-
те на ЕСЕС и други международни 
организации обединят действията 
си на европейско ниво, толкова по-
успешно могат да бъдат поставе-
ни за разглеждане и осъществяване 
предложенията на инженерите кон-
султанти пред Европейския Парла-
мент и Европейската Комисия.

За Парламента и Комисията 
може да бъде полезно да разполагат 
с предварително добре подготвена 

инж. Жозеф Робл – Генерален Секретар на 
ЕСЕС, Заместник Президент на Федерална 
Камара на Архитектите и Инженери Консул-
танти – Австрия

инж. Димитър Начев – Председател на КИИП 
РК София-град и член на работна група към 
ЕСЕС
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информация, като основа за взе-
мане на решения. Професионална-
та дейност, както и спектъра на 
услугите на инженерите е много 
разнообразна. Затова на европей-
ските институции е много труд-
но в тяхната работа винаги добре 
да познават важните аспекти на 
тази дейност. Международните ор-
ганизации, представители на инте-
ресите на инженерите, трябва да 
подготвят тази информация и да 
работят в тесен контакт с Евро-
пейските институции. Само така 
може да се гарантира Директивите 
по същество да отговарят на реал-
ните професионални потребности. 

В тази връзка работата на но-
восформираната работна група към 
ЕСЕС за изготвяне „Кодекс на поведе-
ние на инженерите в Европа“ е особе-
но важна, и по-специално във връзка 
с чл. 39 на Директивата за предоста-
вяне на услуги, която изрично пред-
вижда защита от увреждания вслед-
ствие на конфликт на интереси.

инж. начев: Подготовката на 
документ, ясно формулиращ отго-
ворната позиция на инженерната 
професия в икономическия и соци-
ален живот и защитаващ високия 
статут на тази професия пред ор-
ганите на Европейската Комисия и 

Европейския Парламенти е отговор-
на задача. Какви са конкретните 
стъпки според Вас, които комисия-
та трябва да направи за осъщест-
вяването и?

инж. робл: Според мен профе-
сионалният облик на инженерите 
проектанти и консултанти в раз-
личните страни, членки на ЕС е 
толкова различен, че едва ли може 
да бъдат постигнати на високо 
ниво единни правила за поведение. 
Обаче в рамките на ЕСЕС, за Ка-
мерите членуващи в съюза, трябва 
да бъде възможен единен Кодекс за 
поведение на високо ниво, включи-
телно предвиждащ дисциплинарни 
мерки.

Разбира се този бъдещ „Кодекс 
на поведение“ на инженера трябва 
да обхваща всички основни правила 
на инженерната професия, както и 
да е формулиран в смисъла на защи-
та на потребителя.

Важно при изготвянето на Коде-
кса ще бъде отчитането на нацио-
налните дадености и правни норми 
при разработването на общите ос-
новни положения. Практически ва-
жен аспект е транспонирането на 
задължителна застраховка профе-
сионална отговорност, защото тя 
представлява един от основните 

проблеми на трансграничния пазар 
на услуги.

инж. начев: Как оценявате иде-
ята за създаване на информационен 
масив с условията за присъждане 
на проектантска правоспособност 
в отделните страни в Европа и съ-
ответните „приравнителни мерки“ 
за достигане на еднаква професио-
нална квалификация?

инж. робл: Настоящата прав-
на ситуация, възникнала вследствие 
прилагането на Директивата за 
признаване на професионалните 
квалификации, може да предвиди 
в случай на нееквивалентност на 
професионалната квалификация, 
приравнителен изпит или двуго-
дишно приравнително обучение. 
Имайки предвид необходимостта 
от гарантиране на качеството на 
инженерните услуги, аз оценявам 
тази правна регламентация, като 
удачна.

Естествено е интересно да се 
узнаят различните идеи и стреме-
жи на международните професио-
нални съюзи. За сега е очевидно, че 
има голяма нужда от дискусии и е 
важно да се стремим към високо 
ниво на качеството на предоставя-
ните инженерни услуги.

Разговор, проведен по време на 4-
тото Общо събрание на ECEC (Евро-
пейски съюз на Инженерните Камари 

ПродължаВа Процесът на 
адаПтиране на директиВите 
на ес
кииП и есес ПодкреПят 
раЗВитие на ексПертния 
Потенциал и отчитане 
реалните нужди на инжене-
рите-Проектанти

в Европа) на 23.11.2007 г. в гр. Загреб 
между проф. д-р инж. Карл Хайнрих 
Швин – Заместник-председател на 
ЕСЕС, председател на на Федерална 
Камара на инженерите в Германия и 
инж. Димитър Начев – Председател 
на КИИП РК София-град и член на 
работна група към ЕСЕС 

Инж. Начев: Директивите на 
ЕС, регламентиращи инженерната 
професия, определят рамката на 
основните нормативни изисквания 
в инвестиционния процес, която е 
необходимо да бъде спазвана в стра-
ните членки на Общността. Какво 
е Вашето мнение за изготвянето 

проф. д-р инж. Карл Швин – зам. председа-
тел на ЕСЕС и председател на Федералната 
Камара на инженерите в Германия

инж. Димитър Начев – Председател на КИИП 
РК София-град и член на работна група към 
ЕСЕС
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на тези Директиви, отчитайки из-
ключителната им важност за раз-
витие на инженерната професия? 
Отразяват ли те в достатъчна 
степен вижданията на експертния 
потенциал на инженерните профе-
сионални организации? Отговарят 
ли на реалните потребности на 
практикуващите инженери? Какви 
са основните трудности при транс-
понирането им към националните 
законодателства на страните на 
ЕС? До каква степен, според Вас, 
Директива 2005/36/ЕС ще успее да 
гарантира мобилността на инже-
нерите в ЕС? (свободното движение 
на хора и капитали в ЕС) 

инж. Швин: Директива 2005/36/
ЕС относно признаване на профе-
сионалните квалификации, както 
и Директива 2006/123/ЕС в момен-
та се адаптират към законовите 
нормативни актове на инженерни-
те Камари на отделните провин-
ции в Германия. Стремежът е да 
се гарантира съпоставимост на 
професионалните качества на чуж-
дестранните и немските инженер-
проектанти. Това е особено важно 
за законово регламентираните дей-
ности в Германия – например оп-
равомощаване (правоспособност) за 
проектиране на строителни кон-
струкции, подлежащи на одобрение 
от държавните административни 
органи. Това ще е едно предизвика-
телство за инженерните Камери. 
В процеса на адаптация, съответ-
ните комисии по вписванията към 
инженерните Камари се предлагат 
като отговорни звена по признаване 
на професионална квалификация на 
чуждестранните проектанти. Като 
единни звена, отговорни за адапта-
ция на Директивата за услугите 
ще бъдат инженерните Камари в 
рамките на така наречения „модел 
на всички Камари“-общо решение с 
другите икономически Камари и Ка-
марите на свободните професии.

Инж. Начев: Качество на про-
ект и цена е важна тема за нашия 
бранш. В България обема и съдържа-
нието на проектите се регламен-
тира с Наредба № 4 от 2001 г. Тя 
е чувствително остаряла, а цените 
на проектантския труд бяха регла-
ментирани със Закона за Камарите 
на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране пре-
ди 5 години в Наредба за минимал-
ните цени. През 2006 г. се направи 

изменение в закона, с което мини-
малните цени се замениха със цени 
по себестойност. Как е решен този 
въпрос във Федерална Република Гер-
мания?

инж. Швин: Присъждането на 
проектантска правоспособност в 
Германия е регламентирано за всяка 
провинция чрез строителното зако-
нодателство на провинцията. Така, 
оправомощените инженери, включе-
ни в регистрите на инженерните 
Камари на отделните провинции, 
получават правото да представят 
проекти за одобрение. Включването 
в регистрите на оправомощените 
проектанти става след подаване 
на молба и представяне на доку-
менти за успешно завършено висше 
образование (строително инженер-
ство – специалност високо стро-
ителство) и доказателства за две 
години проектантски стаж. Член-
ството на оправомощените проек-
танти в Камарата към момента е 
задължително за 9 от провинциите 
на Германия.

В Германия хонорарите за изгот-
вяне и представяне на проектите 
за одобрение не са регламентирани 
нито Закона за строителството 
на провинциите, нито в Закона за 
инженерните Камари. Те се опреде-
лят съгласно HOAI (Правилник за 
хонорарите на архитектите и ин-
женерите), променен последно 1996 
г., отчитайки начислените разходи. 
В момента се извършват промени 
на HOAI, защото съществуващите 
в него така наречени минимални 
тарифи, които дори частично не се 
достигат, вече трудно гарантират 
средния социален статут.

Инж. Начев: Какъв е подходът 
при присъждане на проектантска 
правоспособност и има ли различия 
в отделните провинции на Герма-
ния? Транспонирана ли е Директива 
2005/36/ЕС относно признаване на 
професионалните квалификации към 
Вашето законодателство? Какви 
изменения са направени или пред-
виждате по отношение проектант-
ската правоспособност във връзка с 
тази Директива?

инж. Швин: За съжаление по-
ради федералната структура на 
Германия и отговорността на про-
винциите за общественото строи-
телство, изискванията за присъжда-
не проектантска правоспособност 
за строителни конструкции не са 

еднакви в отделните провинции.
Изискуемият стаж като проек-

тант в областта на проектиране 
на сгради варира от 2 до 3 години за 
отделните провинции в Германия. 
Поради тази причина инженерите 
получили проектантска правоспо-
собност в Берлин, трябва отново 
да преминат процедурата по оп-
равомощаване в Саксония. Затова 
Федералната инженерна Камара 
на Германия в момента подготвя 
единни изисквания за получаване 
на проектантска правоспособност, 
валидни за всички провинции. При 
това ще е в сила взаимното призна-
ване на правоспособност на вклю-
чените в регистъра на отделните 
провинции.Освен това трябва да се 
осигури на местните инженери да 
не се поставят по-високи изисква-
ния отколкото на инженерите от 
страните, членки на ЕС.

Инж. Начев: Строителното 
изкуство е изкуство или занаят-
чийско майсторство. Трябва ли 
да го поделяме между архитекта 
и строителния инженер? На фона 
на многото проблеми в периода на 
транспониране на европейските ди-
рективи в националните законода-
телства днес може би то е само 
една забавна тема? Какво мисли 
Председателят на Федералната ин-
женерна Камара на Германия проф. 
д-р Швин по тази тема?

инж. Швин: През вековете ар-
хитектурата, в най-широк аспект 
е била считана за строително из-
куство. Архитектура е било офор-
мянето на строителните обекти, 
изкуството да строиш, оттам 
и понятието строително изку-
ство. Междувременно инженерите 
с техния технически потенциал и 
влияние са доказали, че имат съ-
ществен принос към строителното 
изкуство. Годишното издание на 
Федералната инженерна Камара на 
Германия, което от 2001 г. излиза 
под заглавието „Инженерното стро-
ително изкуство на Германия“, ясно 
показва, че инженерите с техните 
услуги в областта на проектиране-
то са завоювали важна позиция при 
оформяне облика на обществената 
среда. Европейските Директиви 
определят също инженерите като 
самостоятелна отговорна професи-
онална гилдия, по никой начин не 
съпоставима със занаятчийското 
майсторство. 11
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Комисията към Европейски съюз 
на Инженерните Камари в Европа 
(ECEC), сформирана на 4-тото Общо 
събрание на съюза, проведе първото 
си заседание на 14 февруари. Дома-
кин на срещата бе Федерална Ка-
мара на архитектите и инженери 
консултанти – Австрия.

Инж. Жозеф Робл, Генерален Се-
кретар на ЕСЕС, Заместник Прези-
дент на Федерална Камара на архи-
тектите и инженери консултанти 
– Австрия, поздрави участниците 
в работната среща. Той сподели 
вижданията си за сериозността и 
отговорността на задачите, които 
стоят пред Комисията, във връзка 
със защита позицията на инженер-
ната професия пред органите на 
Европейската Комисия и Европей-
ския Парламент в Брюксел. 

Преди да започне работата си 
по същество, Комисията избра за 
свой Председател – Томас Ньобел, 
Ръководител на представителство-
то на Федерална Камара на инже-
нерите – Германия, а за Заместник 
Председател – инж. Димитър Начев, 
Председател на КИИП София-град.

Българската делегация докладва 
за изпълнение на поставената от 
ЕСЕС задача за приобщаване към съ-
юза на Камарата на македонските 
оправомощени инженери. Потвър-
дено бе македонската Камара да 
кандидатства на следващото Общо 
събрание през месец ноември в гр. 
Хамбург. Комисията изрази одобре-
ние от ползотворното развитие на 
връзките между ЕСЕС, КИИП и Ма-
кедонската камара.

Комисията формулира основни-
те направления, по които ще рабо-
ти в рамкита на своя мандат. Бе 
анализирана необходимостта при 
разработването и промяната на 

МоБилност на инженерите Проектанти В еВроПа

Европейските норми, касаещи про-
фесионалната дейност на инжене-
рите проектанти, да бъдат от чи -
тани експертните мнения на спе-
циалистите в съответната област 
и с това да се гарантира изгот-
вените Директиви да отговарят 
на често комплексните практи-
чески изисквания за гарантиране 
на високо качество. Най-важни за 
инженерите проектанти са преди 
всичко Директивата за Услугите, 
Директивата за обществените по-
ръч ки и Директивата за признаване 
на професионалните квалификации. 
Професионалната дейност, както и 
спектъра на услугите на инженери-
те е много разнообразна. Затова на 
европейските институции е много 
трудно в тяхната работа винаги 
добре да познават важните аспекти 
на тази дейност. За Парламента и 
Комисията на ЕС е необходимо и по-
лезно да разполагат с предварително 
добре подготвена информация, като 
основа за вземане на решения. Само 
така може да се гарантира Дирек-
тивите по същество да отговарят 
на реалните професионални потреб-
ности. Международните организа-
ции, представители на интересите 
на инженерите, трябва да подгот-
вят тази информация. По тази при-
чина работата им на национално 
и европейско ниво е изключително 
важна. Отделните Камари трябва 
да работят сериозно с отговорните 
министерства в техните страни, 
за отстояване на интересите на 
инженерите консултанти на наци-
онално ниво. Освен това обаче е не-
обходимо и неизбежно да се работи 
и на европейско ниво. Основна зада-
ча на Комисията ще бъде от една 
страна обединяване на действията 
на инженерните Камари, членове на 
ЕСЕС, на европейско ниво и от дру-
га при работа в тесен контакт с 

Европейските институции успешно 
да се поставят за разглеждане и 
осъществяване предложенията на 
инженерите проектанти пред Евро-
пейската Комисия. В тази връзка с 
препоръка на Председателя на Ко-
мисията инж. Томас Ньобел, българ-
ската делегация ще посети офиса 
на Федералната Камара на инжене-
рите Германия и ЕСЕС в столицата 
на Европейския съюз Брюксел с цел 
осъществяване на контакти за про-
веждане на политиката на ЕСЕС.

Комисията започна работа по 
изготвяне масив от информация за 
устройството и начина на работа 
на Камарите на оправомощени-
те инженери в Европа. Тя се спря 
конкретно на двата основни доку-
мента за професионална дейност: 

• Кодекс за професионална ети-
ка;

• Наредба (правила) за присъж-
дане на професионална правоспособ-
ност (проектантска правоспособ-
ност).

Бяха представени и обсъдени 
Ко дексите за професионална етика, 
приети от отделните инженерни 
Камари. Комисията взе решение в 
рамките на три работни сесии да 
изготви единен Кодекс за професи-
онална етика на инженера проек-
тант, който да бъде приложим от 
всички Камари, членки на ЕСЕС. По 
покана на КИИП, заключителното 
заседание по подготовката на до-
кумента ще бъде проведено през 
месец май в гр. София.

Интересни дискусии бяха про-
ведени по актуалния за всички 
Камари проблем за адаптиране на 
Директивата 2005/36 на ЕС за про-
фесионалните квалификации. Раз-
личията в националните образова-
телни системи, различните форми 
на образователно-квалификационна 

Австрия, Виена, Федерална Камара на архитекти-
те и инженери консултанти, заседание на ЕСЕС
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степен в отделните страни пред-
ставляват сериозно затруднение 
за прилагането на Директивата. 
Бяха коментирани възможностите 
за постигане на еквивалентност 
на професионалната квалификация 
чрез дефиниране на приравнителни 
мерки, съответни за различните 

форми на образование (продължи-
телност на образование и образо-
вателно-квалификационна степен). 
За сега тази Директива не е в дос-
татъчна степен транспонирана в 
националните законодателства на 
страните членки на ЕС.  

В дискусията инж. Димитър 

Начев защити позицията на КИИП 
за мобилност на инженерите про-
ектанти в Европа при спазване 
общи правила за осъществяване 
на професионална дейност и реци-
прочност при признаване на проек-
тантска правоспособност.

инж. Мария Стефанова

В изпълнение на задачите, поста-
вени от Председателя на Комисията 
към Европейски съюз на Инженерни-
те Камари в Европа (ECEC), инж. 
Томас Ньобел, българска делегация, 
водена от Заместник председате-
ля на Комисията и Председател на 
Камара на инженерите в инвести-
ционното проектиране (КИИП) Реги-
онална колегия София-град инж. Ди-
митър Начев, посети на 19 февруари 
Европейската Комисия (ЕК) и офиса 
на Федералната Камара на инжене-
рите Германия и ЕСЕС в столицата 
на Европейския съюз Брюксел.

В Европейската Комисия бе про-
ведене работна среща с членове от 
кабината на еврокомисар по защита 
на потребителите Меглена Кунева. 
Г-жа Андриана Тошева, член на ка-
бинета, посрещна представителите 
на българската Камара на инжене-
рите като изрази задоволство от 
намеренията им за осъществяване 
на контакти с отговорните евро-
пейски институции за провеждане 
на политиката на ЕСЕС. Тя оцени 
положително и похвално усилията, 
които полагат българската Камара 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране и съюза на европей-
ските Камари за откриване верния 
път за работа в тесен контакт със 
законодателните институции на 
ЕС. Техният ресор „Защита на по-

ноВи ВъЗМожности За окаЗ-
Ване Влияние ВърХу 
строителните директиВи

требителите“ има пряко отношение 
основно към обществения продукт, 
резултат от прилагане на Дирек-
тивите, регламентиращи дейност-
та на инженера проектант. Затова 
тя прояви интерес към проблемите 
на професионалната гилдия и изрази 
готовност за оказване подкрепа на 
европейско ниво. Г-жа Тошева запозна 
българските представители с основ-
ния механизъм на функциониране на 
Европейската Комисия при изготвя-
не на Директивите и Регламенти-
те. Тя увери, че има големи възмож-
ности за отразяване на експертни 
мнения и конкретни препоръки към 
изготвяните Директиви още на 
етапа на тяхното обсъждане в спе-
циализираните комисии, както и за 
тяхната реализация. При това от 
две години е създаден и работи Ко-
митет по „оценка на въздействието 
на законите“. При изготвяне на нови 
Директиви и актуализиране на ста-
рите, се преминава през процес на 
широко обсъждане, вече и по Интер-
нет, на нормативите, на база на 
което се прави задължително „оцен-
ка на въздействието на законите“. 
„Тези възможности трябва да бъдат 
пълноценно реализирани, за да се га-
рантира Директивите по същество 
да отговарят на реалните профе-
сионални потребности. ЕСЕС реално 
може да стане инициатор на проме-
ни. Ние, българските представители 
в Европейската Комисия, с радост 
ще съдействаме за провеждане на 
вашите инициативи в тази посока“, 
сподели г-жа Тошева. Протеклата в 

позитивен дух среща дава основание 
за оптимизъм в намеренията ни „да 
бъде чут гласа на проектанта“ в 
Европейските институции. 

Първи контакти бяха установе-
ни и с представителството на Фе-
дералната Камара на инженерите-
Германия и на ЕСЕС в Брюксел. В 
работната среща взеха участие г-н 
Йоахим Йоби, Ръководител на бюро-
то на ЕСЕС в Брюксел и инж. Томас 
Хаас, Референт за Европа от Феде-
ралната камара на инженерите.

Инж. Начев представи накратко 
целите и задачите на бългрската 
Камара на инженерите в инвести-
ционното проектиране. Той се спря 
по-подробно на участието на КИИП 
България в ЕСЕС и неговите задачи 
по обединяване на действията на 
инженерните Камари на европейско 
ниво и работа в тесен контакт с 
Европейските институции за ус-
пешно поставяне за разглеждане и 
осъществяване предложенията на 
инженерите проектанти пред Ев-
ропейската Комисия. 

Ръководителят на бюрото на 
ЕСЕС в Брюксел сподели убеждени-
ето си, че съвместната работа 
на бюрото и сформираната Коми-
сия към ЕСЕС е една необходима и 
полезна стъпка за отстояване на 
интересите на професионалната 
гил дия при формиране правилата за 
упражняване на професията проек-
тант. Той сподели постигнатите 

Сградата на Европейската комисия, 
Брюксел
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до сега от тях резултати по пред-
ставяне на становищата на ЕСЕС 
пред отговорните за строителни-
те Директиви Генерални Дирекции 
на Европейската комисия.

Проведени са разговори с пред-
ставители от Генерална Дирекция 
„Вътрешен пазар“ и „Търговия“ 
– дирекциите, в които се изготвят 
Директивите за взаимно призна-
ване на квалификациите, Директи-
вата за услугите и Директивата 
за обществените поръчки. Пред 
еврокомисар Памела Корет от 
Дирекция „Вътрешен пазар“ е по-
ставен проблема за отношението 
на Директивата за признаване на 
професионални квалификации и спо-
разумението от Болоня за синхро-
низиране стандартите за обучение 
(минимална продължителност на 
обучение за степените бакалавър и 
магистър). ЕСЕС е сигнализирал за 
тревожната тенденция, вследствие 
горното отношение при прилагане 
на Директивата за занижаване на 
образователното ниво при упраж-
няване на професията проектант. 
Г-жа Корет е дала разяснения, че 
Болонското споразумение, като по-
литически инструмент, няма задъл-
жителна правна сила, включително 
и към тази Директива, т.е страни-
те-членки биха могли да поставят 
завишени изисквания за продължи-
телността на обучение (за бакала-
вър – 4 години и за магистър 5 
години), които да бъдат приети от 
всички страни. Комисията би мо-
гла да окаже въздействие само по 
оформянето на компенсационните 
(приравнителни) мерки. 

Проведени са разговори и във връз-
ка с легализация на дипломите, във 
връзка с указанията на Директивата 
за признаване на проф. квалификации 
при двустранно признаване на дипло-

мите, във връзка с участието на ин-
женерите в Информационна система 
на вътрешния пазар (Internal Market 
Information System– IMI). 

Обсъдена бе и възможността да 
бъде осъществяван мониторинг на 
обявяваните Европейски програми, с 
финансиране по Структурните фон-
дове и участие в съвместни проекти 
Г-н Йоби декларира възможността 
КИИП да ползва контактния офис 
на ЕСЕС в Брюксел за тези цели. 

В заключение срещата завърши 
с решение за съвместни действия 
на Комисията и представител-
ството на ЕСЕС в Брюксел в посока 
провеждане на конструктивни раз-
говори с двете Генерални Дирекции, 
като се подготвят предварително 
аргументи и алтернативни реше-
ния по възникналите проблеми при 
адаптиране на Директивите. 

По покана на Министерство на 
регионалното развитие и благоу-
стройството (МРРБ) представители 
на КИИП София-град взеха участие 
в Конференция на тема „Еврокодове-
те: Същност и Приложение“. 

Организирана от Главна дирекция 
„Предприятия и индустрия“ на ЕК с 
подкрепата на Европейски комитет 
по стандартизация (CEN) и Съвмест-
ния център за изследвания (JRC) към 
ЕК, Конференцията се проведе от 18 
до 20 февруари 2008 г. в Брюксел. 

Еврокодовете са публикувани от 
CEN през 2007 г. и ще бъдат из-
ползвани във всички страни, членки 
на ЕС от 2010 г. Те се състоят от 
10 Европейски Стандарта за проек-
тиране на конструкции и ще оси-
гурят общ подход за проектиране 
на сгради и строителни инженерни 
съоръжения. Основна цел на Конфе-
ренцията бе да повиши потенциала 
за обучение в страните членки на 
ЕС, осигурявайки актуални знания 

и обучителни материали, да спо-
могне за трансфериране на знания 
към представители на ключовите 
организации и институции, индус-
трията и технически асоциации, 
които ще осъществяват обучение 
по Еврокодовете и не на последно 
място да допринесе за съгласувано 
и навременно прилагане на стандар-
тите в страните членки на ЕС. 

Първата сесия на Конференци-
ята, в рамките на половин ден, 
обхвана встъпителни изказвания, 
основните моменти и приоритети, 
свързани с националното приложе-
ние и употреба на Еврокодовете, 
както и предизвикателствата за 
тяхното последващо развитие. В 
поздравителния адрес на г-н Димчо 
Михалевски, Заместник Министър 
на МРРБ, бе представена информа-
ция за постигнатото по хармони-
зиране на законодателството на 
Република България с Европейското 
законодателство в областта на 
регионалното развитие, общест-
вените поръчки, проектирането и 
строителството. Бе изключително 
приятно да чуем на този форум в 
поздравителния адрес на г-н Миха-
левски положителната оценка на 
МРРБ за усилията, които полага 
Камарата на инженерите в инвес-
тиционното проектиране за про-
веждане на обучителни курсове за 
проектантите по основните прин-
ципи на Еврокодовете.

Останалите сесии на Конферен-
цията включваха лекции по съще-
ството на отделните Еврокодове. 

Българската делегация от 
МРРБ, КИИП, БАН, НИСИ и УАСГ, 
оценявайки степента на готовност 
на отделните страни, установи до-
брата стартова позиция по внедря-
ване на Еврокодовете в България.

инж. Мария Стефанова
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кииП софия-град 
на раБотно ПосеЩение 
В Белград

Териториалната близост на Р 
България и Р Сърбия предопределя ши-
роки възможности за сътрудничест-
во между браншовите организации на 
инженерите-проектанти на двете 
държави. В тази връзка КИИП Со-
фия-град предприе стъпки към уста-
новяване на контакт с най-голямата 
организация на инженерите в Сърбия 
– Камара на инженерите на Сърбия. 
По покана на сръбската Камара, де-
легация от КИИП РК София-град в 
рамките на еднодневно посещение в 
Белград на 21 април проведе работна 
среща с представители на сръбската 
организация и постави началото на 
партньорство между двете Камари.

Председателят на Камара на ин-
женерите на Сърбия проф. д-р инж. 
Драгослав Шумарац представи под-
робно организационната структура 
и дейността на сръбската Камара 
от създаването и до сега. Държава-
та е учредила през 2003 г. сръбската 
Камара със специален Закон, като и 
е делегирала права по издаване на 
лицензи за упражняване професия-
та „проектант“ в инвестиционното 
проектиране, но е запазила право на 
участие в управителния орган на 
Камарата (една трета от членове-
те на Управителния съвет са пред-
ставители на сръбското строително 
министерство). Процедурите срещу 
нарушаване правилата на професио-
налните стандарти и норми, както 
и на кодекса на етичните норми се 
осъществява от независим от Упра-
вителния съвет на Камарата орган, 
в който членуват освен представи-
тели на Камарата, представители 
на общинските власти и съдии. В 
Камарата към момента членуват 
около 19000 архитекти и ннженери 
от всички специалности, групирани 

дипл. юрист Наталия Стоянович – Секретар на Камара на инженерите на Сърбия, инж. Димитър 
Начев – Председател на КИИП РК София-град, проф. д-р инж. Драгослав Шумарац – Пред-
седател на Камара на инженерите на Сърбия, инж. Мария Стефанова – Ръководител офис и 
международно сътрудничество-КИИП РК София-град 

в девет регионални колегии на те-
риториален принцип. За получаване 
на лиценз за проектиране, сръбските 
проектанти трябва да положат и 
„професионален изпит“– теоретичен 
за доказване познаване на законите, 
регламентиращи инвестиционния про -
цес и практически за доказване про-
фесионални и технически умения.

Председателят на КИИП София-
град инж. Димитър Начев запозна 
накратко сръбските колеги със 
структурата, основните приорите-
ти и задачи на КИИП. Той сподели 
обективните и субективни труднос-
ти, които се е наложило да бъдат 
преодолении в рамките на първия 
мандат на управление, за да може 
най-вярно да се утвърди Камарата 
на инженерите като институция, 
необходима както на Държавата, 
така и на всички проектанти. Инж. 
Начев акцентира върху предизвика-
телствата, които стоят в момен-
та пред българската Камара във 
връзка с пълноправното членство 
на Българи в ЕС: хармонизиране на 
българското законодателство, каса-
ещо инвестиционния процес с това 
на Общността, подготовка на про-
ектантите за прилагане на общите 
европейски норми за проектиране, 
прилагането на влязлата вече в сила 
Директива 2005/36/ЕС за признаване 
на професионалните квалификации, 
отговаряне на условията на Дирек-
тивата за услугите за мобилност 
на инженерите в Европа.

В тази връзка бяха коментира-
ни възможностите за провеждане 
на съвместни семинари и обучения 
за членовете на професионалните 

организации по прилагане на ди-
рективите на ЕС в областта на 
инвестиционното проектиране, въз-
можности за участие в съвместни 
проекти по 7-ма Рамкова програма 
на ЕС за научни изследвания и тех-
нологии. Като важен акцент в бъде-
щата съвместна дейност бе опре-
делена и възможността за участие 
в Европейски проекти по линия на 
Трансгранично сътрудничество.

В заключение инж. Шумарац 
благодари на българските колеги за 
желанието да установят контакт 
с тяхната организация и изрази 
готовност за активни действия за 
изграждане на конструктивни взаи-
моотношения между българските и 
сръбски колеги. Той изказа благодар-
ност и за поканата на Председате-
ля на КИИП инж. Стефан Кинарев 
делегация от Сръбската Камара да 
посети София. Инж. Шумарац споде-
ли, че определя членството на двете 
Камари в Европейския съюз на Ин-
женерните Камари в Европа (ECEC) 
като една полезна платформа за 
реализиране на много съвместни 
инициативи по преодоляване про-
фесионалните трудности в прехода 
към общите Европейски технически 
норми в строителството.

„Основна цел на нашето сътруд-
ничество ще бъде изграждане на 
партньорски отношения между инже-
нерните общности. , които да бъдат 
от взаимен интерес. Вярвам, че две-
те Камари на инженерите ще дадат 
пример за продължаване на историче-
ската традиция на добросъседство и 
взаимопомощ“ – сподели инж. Начев.

инж. Мария Стефанова
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Европа за наличието на разработени 
и в процес на разработване „Код за 
поведение“. Целта на проучването е 
насърчаване изготвянето на „Евро-
пейски код за поведение“. Този код за 
поведение, като документ регламен-
тиращ единни правила за поведение 
при упражняване на професията ин-
женер-проектант, валидни на тери-
торията на Общността, се счита 
че е изключително необходим за по-
добряване качеството на услугите и 
улесняване свободното движение на 
доставчиците на услуги и избора на 
потребители на услуги в рамките на 
ЕС. Инж. Ньобел представи накрат-
ко основните акценти на работния 
документ: оценка важността на 
„Европейски код за поведение“, роля-
та на националните и европейските 
професионални ораганизации, фор-
мат на документа на национално и 
европейско ниво, елементи на кода на 
поведение, юридическа рамка, мерки 
за насърчаване и улесняване изгот-
вянето на документа. Той изрази 
задоволство, че разработваният от 
комисията „Код за поведение“ включ-
ва в структурата си предложените 
основни елементи.

Инж. Димитър Начев, Замест-
ник Председател на Комисията, 
представи предварително подгот-
вения от българска страна анализ 
на предвидената в структурата на 
кода тема „Професионални квалифи-
кации и продължаващо професионал-
но обучение“. Преглед на Кодексите 

за професионална етика, приети от 
отделните инженерни Камари, по-
казва че доколкото тези кодове за 
поведение са създадени в голяма сте-
пен като съвкупност от принципи 
за професионална етика, те не тре-
тират конкретно изискванията за 
професионална квалификация, даващи 
достъп до упражняване на професи-
ята. В повечето от тях се формули-
ра само етични норми на поведение. 
Инж. Начев защити позицията на 
КИИП, че темата „професионална 
квалификация“ в смисъла на един Код 
за поведение на европейско ниво, след-
ва да се разглежда и в аспекта на 
Директивата за взаимно признаване 
на квалификациите (35/2006/ЕС). Така 
ще се гарантира мобилност на ин-
женерите проектанти в Европа при 
спазване общи правила за осъщест-
вяване на професионална дейност и 
реципрочност при признаване на про-
ектантска правоспособност.

Адаптирането на тази Дирек-
тива в националните законодател-
ства е сериозен ангажимент на 
този етап на развитие на страни-
те, членки на ЕС. В България вече е 
приет Закон за признаване на про-
фесионалните квалификации. Пред-
стои, по възлагане на Министъра 
на регионалното развитие и благо-
устройството, КИИП да изготви 
Наредба за прилагане на закона в 
областта на инвестиционното про-
ектиране. Не са малко проблемите 
по уточняване прякото прилагане 
на изискванията на Директивата, 
с отчитане на постановките на 
националния Закон за Камарата на 
архитектите и инженерите в ин-
вестиционното проектиране и За-
кона за обществените поръчки. 

Комисията се обедини около мне-
нието в кода да залегнат текстове, 
касаещи професионалната квалифи-
кация както в етичен аспект, така 
и като изискване за достъп до про-
фесията на национално и европейско 
ниво. Бе дискутиран и въпроса “необ-
ходимо и възможно ли е изграждане 
на обща платформа по смисъла на 
чл. 15 от Директивата за взаимно 
признаване на квалификациите“.

В заключение Председателят на 
Комисията инж. Ньобел благодари 
за конструктивната работа, очер-
та предстоящите задачи и призова 
за сериозна работа по уточняване 
на общите правила за поведение по 
оставащите позиции на „Европей-
ския код за поведение“ на инженера-
проектант.

инж. Мария Стефанова

Комисията към Европейски съюз 
на Инженерните Камари в Европа 
(ECEC), сформирана на 4-тото Общо 
събрание на съюза, проведе второто 
си заседание на 22 април. Домакин 
на срещата бе Федерална Камара 
на архитектите и инженери кон-
султанти – Австрия.

Инж. Жозеф Робл, Генерален Се-
кретар на ЕСЕС, Заместник Прези-
дент на Федерална Камара на архи-
тектите и инженери консултанти 
– Австрия, приветства участници-
те в работната среща и благодари 
за работата им по подготовка на 
предварителните текстове на об-
съждания на първото заседание до-
кумент „Код за поведение“ на инже-
нера-проектант. Той изрази своята 
загриженост от необходимостта в 
кратки срокове да се отговори на 
очакванията на Европейската ко-
мисия за изготвяне на такъв доку-
мент на европейско ниво, който да 
бъде приложим от всички Камари, 
членки на ЕСЕС и пожела ползот-
ворна работа на Комисията. 

Председателят на Комисията 
инж. Ньобел информира участници-
те за работния документ на Евро-
пейската комисия „Качество на ус-
лугите – ролята на Европейския код 
за поведение“, издаден от Главна Ди-
рекция „Вътрешен пазар и услуги“(DG 
Internal Market and Services). Доку-
ментът е изготвен на база прове-
дена on-line консултация с инженер-
ните професионални организации в 

ролята на еВроПеЙския код За ПоВедение 
на инженера-Проектант

11
. М

еж
ду

на
ро

дн
а 

де
йн

ос
т



9�

раЗВитие на ПартнЬорстВото Между кииП и каМара на 
инженерите на Хесен

земеделските райони и защита на 
потребителите на Хесен (HMULV). 
Той определи проекта и като израз 
на процесите на хармонизация в об-
ластта на строителството с оглед 
свободно движение на предлагащите 
и ползващите услуги в рамките на 
ЕС. Участието на КИИП София-град 
като партньор по проекта е из-
раз на волята за сътрудничество 
и позитивния дух на двустранните 
взаимоотношения. 

Проектът ще се финансира от 
федералната фондация по екология 
на Германия (DBU). Г-н Франц Хай-
денрайх, референт за отпадни води 
на фондацията, представи общите 
цели и форми за финансова помощ 
на DBU. Целта на проектите за 
подпомагане и мотото на DBU е да 
се осигури „Помощ за самоподпома-
гане“ на страните от Източна Ев-
ропа в областта на екологията.

В уводните си думи при откри-
ване на семинара дипл. инж. Лексау, 
Управител на Камара на инженери-
те на Хесен, каза, че този проект 
е една от инициативите на Кама-
рата по предоставяне на немското 
инженерно „ноу-хау“ в областта на 
пречистване на водите на страни-
те от Източна Европа. Идеята за 
проекта е предложена от HMULV 
след приключване в края на 2006 г. 
на EU-PHARE туининг проект за въ-
веждане Рамковата директива за во-
дите (20000/60/ЕС) в България, която 
определя параметрите за постигане 
устойчива политика в областта на 
водите. Проектът ще бъде насочен 
към изграждане на де централизирано 
третиране на отпадъчни води за 
населени места с по-малко от 2000 
екв. жители, с което ще се отговори 
на изискванията по отношение на 
нормите на емисиите на Рамковата 

директива за водите, които над-
хвърлят изискванията на директива 
91/271/ЕС за пречистване на градски 
отпадъчни води (>2000 екв. жит.). 
Предвижда се пилотните общини, за 
които ще бъдат проектирани съо-
ръжения за пречистване на води, да 
бъдат в София, зоната около Вито-
ша – „Витошка яка“.

 Инж. Лексау представи накрат-
ко двете фази на проекта:

Фаза 1 – Провеждане на дейнос-
ти по обучение и практическа под-
готовка за въвеждане на децентра-
лизирано третиране на отпадъчни 
води.

Фаза 2 – Проектиране на колек-
тори за отпадъчни води и съоръже-
ния за пречистване на води 

Обучителните модули по фаза 1 
на проекта се предвижда да бъдат 
разпределени както следва:

 50 % – теоретично и практи-
ческо обучение по проблемите на 
децентрализирано третиране на от -
падъчни води. Предвижда се да бъ-
дат обучени инженери-проектан ти, 
членове на секция „Водно строител-
ство“ на КИИП, които ще бъдат обу-
чители на бъдещия експлоатационен 
персонал на малките пречиствател-
ни станции, както и на общински 
служители от водния сектор.

50 % – обучение по изготвяне на 
европейски проекти в областта на 
водното строителство. Предвижда 
се да бъдат обучени инженери-про-
ектанти, членове на секция „Водно 
строителство“ на КИИП.

КИИП Регионална колегия Со-
фия-град ще организира провеждане 
на обучението в София. Инж. Краси-
мира Кузманова, член на КИИП Со-
фия-град, и проф. Иван Секулов от 
Технически Университет на Хам-
бург представиха възможностите 

От ляво на дясно: инж. Георги Симеонов, 
Заместник-председател на КИИП, г-н Франц 
Хайденрайх, Федералната фондация по 
екология на Германия (DBU), д-р Шрейнер, 
Министерство на екологията и геологията 
на провинция Хесен, инж. Стефан Кинарев 
– Председател на КИИП, проф. д-р инж. Май-
снер – Председател на Камара на инженерите 
на Хесен, инж. Димитър Начев – Председател 
на КИИП София-град, инж. Лексау – Управи-
тел на Камара на инженерите на Хесен, инж. 
Красимира Кузманова, Зам. Председател сек-
ция „Водно строителство“, КИИП София-град, 
проф. Иван Секулов, Технически университет 
Хамбург

По покана на Камара на инжене-
рите на Хесен – Германия на 7 май 
тази година българска делегация, 
водена от Председателя на КИИП 
инж. Стефан Кинарев и Председате-
ля на КИИП София-град инж. Дими-
тър Начев, взе участие в работен 
семинар за развитие на съвместен 
проект. По време на семинара бяха 
подписани между КИИП и Камара 
на инженерите на Хесен „Договор за 
сътрудничество“ и „Писмо за наме-
рения“ във връзка с взаимно призна-
ване на проектантска правоспособ-
ност, както и споразумение между 
КИИП Регионална колегия София-
град и Камара на инженерите на 
Хесен за сътрудничество в рамките 
на съвместния проект „Внедряване 
на децентрализирано третиране на 
отпадъчни води в България“. Меро-
приятието бе проведено в рамките 
на представянето на Камара на ин-
женерите на Хесен на 15-тото Меж-
дународно специализирано изложение 
за води, отпадъчни води, отпадъци и 
рециклиране (IFAT 2008) в Мюнхен.

Официално приветствие към 
участниците в семинара поднесе 
Председателят на Камара на ин-
женерите на Хесен проф. д-р инж. 
Майснер. Той изрази своето задо-
волство от възможността тяхна-
та Камара да бъде водеща стра-
на по проект под патронажа на 
Министерство на околната среда, 
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за практическо обучение на място 
в Лабораторията за определяне на 
кинетични параметри за пречист-
ване на питейни и отпадъчни води 
към Университета по архитектура, 
строителство и геодезия, София. 

Д-р Шрейнер, представител на 
Министерство на екологията и ге-
ологията на провинция Хесен, в своя 
доклад представи предвиждания в 
проекта обучителен модул „Рамко-
во проектиране на пречиствателни 
станции“. Той наблегна на необходи-
мостта в процеса на проектиране да 
бъдат постигани екологичните цели 
при спазване изискванията на дирек-
тивите, с което ще се гарантира ус-
тойчиво използване и експлоатация 
на пречиствателните станции.

Доклад във връзка с обучението 
за експлоатация на пречиствател-
ните съоръжения изнесе дипл. инж. 
Хекхерот, управител на сдружение 
за водно стопанство, пречистване и 
отпадъци на три провинции на Гер-
мания (Хесен, Райнланд и Саарланд).

След проведени дискусии по фор-
мата на обучителните модули, бяха 
конкретизирани ангажиментите на 
КИИП София-град като партньор 
по проекта. Бе решено проектът 
да бъде съвместно представен на 
излoжението „Water Sofia 2008“ в 
края на месец май в София.

Вълнуващ момент бе подписва-
нето на споразумение между Кама-
ра на инженерите на Хесен и КИИП 
Регионална колегия София-град за 
сътрудничество в рамките на гор-
ния проект. Инж. Димитър Начев, 
Председател на КИИП София-град, 
благодари за предоставената въз-
можност на КИИП Регионална Коле-
гия София-град да бъде партньор на 
колегите от Хесен и каза: „Особено 
съм щастлив, че днес правим пър-
вата стъпка в едно реално сътруд-
ничество. За постигане на екологич-
ните цели в областта на водното 
стопанство на европейско ниво се 

предвиждат сериозни инвестиции. 
Ние като инженерни професионални 
организации трябва да успеем да 
приложим инженерното изкуство и 
докажем решаващия принос на ин-
женерните услуги за устойчивото 
индустриално развитие“.

Първите контакти между КИИП 
и Камара на инженерите на Хесен 
са установени още в края на 2006 г. 
във връзка с туининг проект между 
България и Германия за „Свободно 
движение на хора“. Започналото то-
гава сътрудничество намери израз 
в няколко семинара на КИИП във 
връзка с прилагане на Директива 
2005/36/ЕС за признаване на профе-
сионални квалификации. В няколко 
работни посещения бе обменена ин-
формация за структурата и основ-
ните цели на двете Камари. 

В рамките на работния семинар 
бе подписан официално договор за 
сътрудничество между КИИП и Ка-
мара на инженерите на Хесен. До-
говорът предвижда партньорство 
в областта на обмяна на профе-
сионален опит и база данни, орга-
низиране на обучения за членовете 
на двете професионални организа-
ции по прилагане на Еврокодовете 
и запознаване с директивите на 
ЕС, определящи изискванията към 
упражняване професията „инженер-
проектант“, тясно сътрудничество 
за популяризиране на общото учас-
тие в програми на Общността. „С 
подписването на този договор изра-
зяваме нашата воля за бъдещи съв-
местни инициативи за преодолява-
нето на проблемите на браншовите 
гилдии в условията на прилагане 
новите изисквания за хармонизация 
на професионалните стандарти в 
Европейската Общност. Надявам се 
чрез нашата съвместна дейност да 
допринесем за по-успешната работа 
на нашите инженери-проектанти“ 
– сподели инж. Стефан Кинарев, 
Председател на КИИП. 

В момента актуален проблем за 
всички инженерни Камари в Европа 
е адаптирането на Директивата 
2005/36/ЕС за признаване на професи-
оналните квалификации. Различията 
в националните образователни сис-
теми, различните форми на образо-
вателно-квалификационна степен в 
отделните страни представляват 
сериозно затруднение за прилагане-
то на Директивата. Между Камара 
на инженерите Хесен и КИИП са 
провеждани разговори за уточнява-
не възможностите за постигане на 
еквивалентност на професионална-
та квалификация чрез дефиниране 
на приравнителни мерки, съответни 
за различните форми на образование 
(продължителност на образование и 
образователно-квалификационна сте-
пен). В тази връзка бе подписано от 
председателите на двете инженерни 
Камари „Писмо за намерения“ . В него 
се изразява стремежа за намиране 
на регламент за взаимно признава-
не на професионални квалификации 
на български и немски инженери на 
реципрочен принцип с облекчаване на 
процедурите. Като първа стъпка в 
тази посока двете страни се спора-
зумяват в рамките на съвместния 
проект „Внедряване на децентра-
лизирано третиране на отпадъчни 
води в България“ да бъде призната 
проектантска правоспособност за 
временно предоставяне на услуги 
по проектиране на пречиствателни 
съоръжения на членове на КИИП и 
Инженерната Камара на Хесен. 

В заключение Председателят 
на немската Камара благодари на 
българските колеги за участието 
в семинара и изрази своята увере-
ност, че с подписването на трите 
споразумения е поставено началото 
на конструктивни взаимоотноше-
ния между професионалните гилдии 
на инженерите проектанти в Бъл-
гария и провинция Хесен.

инж. Мария Стефанова

каМарата на инженерите на сърБия наВърШи Пет години

На 14 юни 2008 г. Камара та на 
инженерите на Републи ка Сърбия 
тържествено отбе ляза 5-годишнина 
от създа ването на организацията. 
На този ден, обявен като Ден на 
Камарата на инженерите на Сър-
бия, близо 400 делега ти – проек-
танти от цяла Сър бия, споделиха 

вълнението си на тържественото 
честване на годишнината, проведе-
но в те атъра „Милениум“ в Земун.

По покана на председате ля на 
сръбската камара проф. д-р инж. 
Драгослав Шумарац българска делега-
ция – инж. Георги Кордов, инж. Влади-
мир Василев, инж. Мария Стефанова, 11
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инж. начев: Държавата е уч-
редила през 2003 г. сръбската Ка-
мара със специален Закон, като и 
е делегирала права по издаване на 
лицензи за упражняване професия-

раЗгоВор, ПроВеден В офиса 
на каМара на инженерите 
сърБия

Отляво на дясно: инж. Димитър Начев – Пред-
седател на КИИП РК София-град, проф. д-р 
инж. Драгослав Шумарац – Председател на 
Камара на инженерите на Сърбия

та „проектант“ в инвестиционното 
проектиране, но е запазила право 
на участие в управителния орган 
на Камарата (една трета от чле-
новете на Управителния съвет са 

водена от предсе дателя на КИИП 
– РК София-град, инж. Димитър На-
чев, бе официален гост на честване-
то. „Териториалната ни бли зост, 
сходната ни историческа съдба и 
общите професионал ни проблеми, 
които трябва да разрешаваме, ни 
предоставят големи възможности 
за парт ньорство в различни обла-
сти. Пожелаваме успех на Камара та 
на инженерите на Републи ка Сърбия. 
Уверени сме, че бъдещите ни дейст-
вия ще бъ дат продиктувани от 
желание то да се защити високият 
об ществен имидж на професия та и 
да се създаде възможност за реали-
зация и конкурентоспособност на 
проектантите в нашите държави“, 
каза инж. Начев в поздравителния 
ад рес към сръбските колеги.

Поздравления по повод го-
дишнината поднесоха пред седа-
телят на Академията на науките 
на Сърбия акад. Ни кола Найдин и 
председате лят на Търговската ка-
мара на Белград г-н Милан Йанко-
вич. Вълнуващ момент бе връчва-
нето на три категории награди на 
изявени инженери и архи текти: за 
цялостно творчест во, за номинира-
ни проекти в областта на архите-
ктурното и инженерното проекти-
ране и за принос към дейностите 
по утвърждаване на камарата ка-
то браншова организация.

Приповдигнатият тон на офи-
циалния концерт и всеоб щият по-
зитивен дух в коле гията създадоха 
приятна ат мосфера на тържестве-
ност, изпълнена с много чувство на 

професионална ангажира ност, са-
мочувствие от член ството в една 
утвърждаваща се браншова органи-
зация и задоволство от постигна-
тото през първите пет години.

Започналото преди два месеца 
партньорство между двете ка-
мари бе официално регламентира-
но със сключ ване на споразумение 
за съ трудничество между КИИП 
– РК София-град, и Камарата на 
инженерите на Република Сърбия. 
Споразумението бе подписано в 
тържествена об становка на кораб 
във водите на река Дунав в при-
съствието на около 300 членове на 
сръб ската камара. То предвижда 
партньорство в областта на обмя-
на на информация, про фесионален 
опит и възгледи, организиране на 
обучения за членовете на двете 
професи онални организации по при-
лагане на еврокодовете, тясно съ-
трудничество за популя ризиране 
на общото участие в европейски 

проекти по линия на трансгра-
ничното сътруд ничество. „Сключ-
ваме това споразумение в духа на 
при ятелството и добросъседство-
то между двата братски наро да 
– българския и сръбския. Основна-
та ни цел ще бъде из граждането 
на конструктив ни взаимоотноше-
ния между българските и сръбски-
те ко леги и тяхното сближаване. 
Надявам се чрез нашите бъ дещи 
съвместни инициативи да доприне-
сем за успешното преодоляваме на 
новите пре дизвикателства, които 
поста вя пред нас общата глобали-
зация. Вярвам също, че две те кама-
ри на инженерите ще дадат пример 
за продължава не на историческата 
тради ция на добросъседство и вза-
имопомощ на базата на общи те ни 
културни ценности, сла вянски ко-
рени и православна вяра“, сподели 
инж. Начев след подписването на 
спора зумението.

инж. Мария Стефанова
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слабо застъпено във факултетите. 
Професионалният изпит се състои 
от теоретична част – познаване 
на нормативните документи, и 
част, включваща доказване на про-
фесионалните умения, респективно 
защита на съответния проект. 
Този изпит ще придобие още по-го-
лямо значение с пристигането на 
завършилите студенти в съответ-
ствие с принципите на Болонската 
декларация. 

инж. начев: Сериозно предиз-
викателство пред колегите проек-
танти е предстоящето въвеждане 
на общите европейски стандарти 
за проектиране. Какви ангажимен-
ти е поела Сръбската Камара към 
своите членове във връзка с подго-
товката им за прилагане на кон-
структивна система „Еврокодове“? 
Доколко държавата финансово ще 
подкрепи този процес?

инж. Шумарац: Като браншова 
организация Камарата на инжене-
рите на Сърбия вече е превела част 
от Еврокодовете в сътрудничество 
с факултетите по строителство. 
В момента се работи интензивно 
с Института по стандартизация 
на Сърбия, респективно с прави-
телството на Република Сърбия за 
въвеждането на еврокодовете като 
задължителни за приложение в про-
цеса на проектиране на конструк-
ции в Сърбия. 

инж. начев: Как контролира-
те и осигурявате поддържането 
на ниво на професионална квали-
фикация, съобразено с новостите в 
сферата на съответната професио-
нална дейност на членове, получили 
веднъж пълна проектантска правос-
пособност?

инж. Шумарац: Постоянно-
то професионално усъвършенства-
не на членовете на Камарата на 
инженерите на Сърбия е една от 
основните є задачи. От началото 
на 2008 г. са проведени пет лекции 
в Белград и регионалните центро-
ве. Обсъждаме възможността за 
въвеждане на задължително посто-
янно усъвършенстване на професио-
налната квалификация в промените 
на Устава на камарата, по подобие 
на направеното от Камарата на 
инженерите на Хърватия. 

инж. начев: Процедурите срещу 
нарушаване правилата на професи-
оналните стандарти и норми, как-
то и на кодекса на етичните норми 
при Вас се осъществява от незави-

сим от Управителния съвет на 
Камарата орган, в който членуват 
освен представители на Камарата, 
представители на общинските вла-
сти и съдии. Считате ли, че това 
е правилният подход към гаранти-
ране на професионална дисциплина? 
Не е ли достатъчно спазването на 
етичен кодекс на инженера-проек-
тант да се контролира само от 
органите на Камарата? Какво е 
Вашето мнение за прилагане на ев-
ропейско ниво на подготвяния от 
ЕСЕС в момента „Код за поведение“ 
на инженера-проектант?.

инж. Шумарац: Съществува 
Съд на честта на Камарата на ин-
женерите на Сърбия, който налага 
санкции за нарушаване на правила-
та на професионалните стандар-
ти и норми, както и на Моралния 
кодекс, и се състои само от чле-
нове на камарата, а не от пред-
ставители на общинските власти 
и съдии. Най-важното е това, че в 
своята дейност Съдът на честта 
е независим от Управителния съ-
вет и председателя на камарата. 
Досега съдът е отнел четири ли-
ценза за нарушаване на правилата 
в бранша. 

инж. начев: Вашият Закон до-
пуска ли пряк „конфликт на инте-
реси между „проектант“ и „строи-
телен предприемач“? 

инж. Шумарац: За съжаление, 
законът урежда само вътрешни-
те отношения в камарата, а съ-
щевременно констатирахме, че 
възникват големи проблеми между 
собствениците на проектантски 
фирми и работещите в тях про-
ектанти. Поради това ще бъдат 
направени корекции в Закона за 
строителството.

инж. начев: Какви са според Вас 
перспективите за сътрудничество-
то между двете инженерни Кама-
ри? Как оценявате възможностите 
за бъдещата ни съвместна дейност 
в посока обмяна на професионален 
опит и партньорско участие в ев-
ропейски проекти?

инж. Шумарац: Камарата на 
инженерите на Сърбия и Камарата 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране в България (КИИП) 
несъмнено трябва да развиват съ-
трудничеството си преди всичко по 
съвместни проекти за финансиране 
от Европейския съюз, като край-
ната цел трябва да бъде взаимно 
признаване на лицензите. 

представители на сръбското стро-
ително министерство). Как оценя-
вате участието на представители 
на Вашето строително министер-
ство в управлението на Камарата 
– допринася ли това за по-сериозна 
подкрепа от държавата при реали-
зиране стратегията на Вашата 
браншова организация?

инж. Шумарац: След прехвър-
ляне на част от пълномощията 
от компетенцията на ресорното 
министерство върху Камарата на 
инженерите на Сърбия, за нас бе 
логично да приемем решението една 
трета от членовете на Управи-
телния съвет да бъдат предста-
вители на министерството. Тези 
представители трябва да са чле-
нове на камарата, респективно да 
притежават лиценз. Присъствието 
на делегирани от министерството 
членове за участие в дейността на 
камарата през изминалите пет го-
дини показа, че това е едно добро 
решение и с оглед на улесняване на 
комуникацията с ресорния замест-
ник-министър и ресорното минис-
терство.

инж. начев: Подходът на Ва-
шия Закон при присъждане на 
проектантска правоспособност е 
по-консервативен – изисква се сръб-
ските проектанти да положат и 
„професионален изпит“– теоретичен 
за доказване познаване на законите, 
регламентиращи инвестиционния 
процес и практически за доказване 
професионални и технически уме-
ния. Считате ли, че полагането на 
изпит е необходимо условие за до-
казване на професионални умения? 
Как се реализира процедурата по 
провеждане на изпита и кой е от-
говорен за нея?

инж. Шумарац: Условията 
за получаване на лиценз включват 
успешно издържан изпит по специ-
алността (професионален изпит) и 
съответен брой години професиона-
лен опит в зависимост от това, 
дали се иска лиценз за професията 
„проектант„ или за изпълнител 
на дейности. За проектантите се 
изискват 3 години професионален 
опит, а за изпълнителите – 5 го-
дини, като кандидатът трябва да 
представи доказателство, че в този 
период е работил по два проекта. 
Полагането на изпит по специал-
ността е необходимо и за доказ-
ване познаването на нормативните 
документи, чието изучаване е много 11
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По покана на турската камара 
на строителните инженери (IMO), 
делегация от КИИП РК София-град 
проведе на 10 октомври работна 
среща с представители на турска-
та организация и постави начало-
то на партньорство между двете 
Камари. 

В състава на българската де-
легация бяха: инж. Димитър Начев, 
председател на КИИП София-град, 
инж. Георги Кордов, секретар на 
КИИП София-град, инж. Стамат 
Камиларов, председател на секция 
„Отопление, вентилация, климатич-
наи хладилна техника, топло и газо-
снабдяване“, инж. Гинка Димова, член 
на Контролния съвет, инж. Мария 
Стефанова, изпълнителен директор 
и инж. Тотка Маркова, ръководител 
на офиса на КИИП София-град. 

За срещата бяха специално до-
шли от Анкара представители на 
националната турска камара инж. 
Ибрахим Хелваци, член на управи-
телния съвет и инж. Карабалик 
Кутлуай, отговорен за международ-
ните отношения на националната 
камара. Регионалната колегия Ис-
танбул бе представена от предсе-
дателя и инж. Кемал Гьорке и инж. 
Хатиче, ръководителя на офиса . 
На срещата присъства и предста-
вител на българското консулство в 
Истанбул.

Срещата премина в приятна 
атмосфера и позитивен дух, опре-
делени от желанието на участни-
ците да изразят готовността за 
споделяне както на общите цели 
и задачи, така и на проблемите, 
стоящи пред членовете на двете 
професионални организации. 

Председателят на КИИП София-
град инж. Димитър Начев представи 
накратко структурата и основните 

кииП софия-град на раБотно 
ПосеЩение В истанБул

дейности на Софийската Камара. Той 
сподели обективните и субективни 
трудности, които се е наложило 
да бъдат преодолении в рамките 
на първия мандат на управление, 
свързани с изграждане основите на 
професионалната организация, за да 
може най-вярно да се утвърди Кама-
рата на инженерите като институ-
ция, необходима както на Държава-
та, така и на всички проектанти. 

Инж. Начев акцентира върху 
предизвикателствата, които стоят 
в момента пред българската Камара 
във връзка с пълноправното членство 
на Българи в ЕС: хармонизиране на 
българското законодателство, каса-
ещо инвестиционния процес с това 
на Общността, подготовка на про-
ектантите за прилагане на общите 
европейски норми за проектиране, 
прилагането на влязлата вече в сила 
Директива 2005/36/ЕС за признаване 
на професионалните квалификации, 
отговаряне на условията на Дирек-
тивата за услугите за мобилност 
на инженерите в Европа. 

В тази връзка той запозна тур-
ските колеги и с решенията на 5-
тото Общо събрание на Европей-
ския съвет на инженерните камари 
(ЕСЕС), на която член е и българска-
та камара.

Председателят на Камара на 
строителните инженерите на Тур-
ция регионална колегия Истанбул, 
инж. Кемал Гьорке представи под-
робно организационната структу-
ра и дейността на камарата от 
създаването и до момента. Учреде-
на още през 1954 г. със специален 
закон, Камарата обединява всички 

строителни инженери в седем про-
фесионални секции: конструкции на 
сгради и съоръжения, транспорт-
ни съоръжения, геотехника, водно 
строителство, пристанища, строи-
телни материали и строителен ме-
ниджмънт. На териториален прин-
цип работят 26 регионални колегии, 
като от общо 73000 строителни 
инженери в Турция, колегията на 
Истанбул наброява 18000. Член-
ството в камарата е задължител-
но, инженерите получават лиценз 
за проектиране при покриване на 
критерии за проектантски стаж, 
подобни на изискуемите в България. 
Интерес предизвика изискването за 
„подновяване“ на правоспособност 
на всеки две години. Тази промяна 
се е наложила след голямото зе-
метресение в Турция през 1999 г. 
с магнитуд 7.4 бала по скалата 
на Рихтер, при което са загинали 
22000 души. Тогава е била осъзната 
необходимостта от „постоянно 
продължаващо обучение“ за поддъ-
ржане високо, съвременно ниво на 
професионални знания и умения. 

Проектантите са длъжни да по-
сещават в рамките на две години 
мероприятия, свързани с повишава-
не на професионалната квалифика-
ция–обучителни курсове, семинари, 
конференции, при което получават 
кредит-точки по утвърдена кре-
дитна система. Проектантската 
правоспособност се продължава за 
следващи две години само при до-
стигнати определен брой кредит-
точки. В отговор на въпроса на 
инж. Кордов за схемата на обуче-
ние на проектантите, турските 

Участници в работната среща: ляво долу – инж. Гинка Димова, член на Контролния съвет на 
КИИП София-град, инж. Димитър Начев, председател на КИИП София-град, инж. Кемал Гьорке, 
председател на IMO, Истанбул, инж. Хатиче, ръководител офис на IMO, Истанбул
ляво горе – инж. Стамат Камиларов, председател секция „Отопление и вентилация“, инж. Георги 
Кордов, Секретар КИИП София-град, инж. Мария Стефанова, изпълнителен директор и между-
народно сътрудничество, КИИП София-град, г-жа Вилдан, представител на българско консулс-
тво в Истанбул, инж. Ибрахим Хелваци, член на управителния съвет на IMO, инж. Карабалик 
Кутлуай, международно сътрудничество IMO
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колеги представиха тематиката, 
интензивността на провежданите 
курсове и лекторския потенциал.

Определен акцент в разговорите 
бе поставен на проблемите, които 
стоят пред турските строителни 
инженери, породени от изявената 
(високата) сеизмична активност 
на територията на тяхната дър-
жава. Турската камара се включва 
активно в изготвяне нормативните 
документи за антисеизмично строи-
телство. Тя е организатор и на регу-
лярните международни конференции 
по земетръс, провеждани в Истанб-
ул. В тази връзка г-н Кемал покани 
проектантите на софийската коле-
гия да участват в международната 
конференция „Еarthquake&Tsunami“, 
която ще се проведе през юни 2009 
г. в Истанбул. 

„България трябва да използ-
ва опита на Турция в сферата на 
геофизичните изследвания и анти-
сеизмичното строителство и да 
участва в съвместни проекти, свър-
зани с прогнозирането и ранното 

оповестяване на земетресения. Ос-
новна задача на учените от двете 
страни е изготвянето на каталог 
на земетресенията в пограничните 
райони и търсене на европейско фи-
нансиране не само за реализацията 
на практическите дейности, но и 
за развиване на научните изследва-
ния в сферата на сеизмичните про-
учвания. В момента българските 
учени изготвят нова карта на се-
измичната активност в България, 
която ще е полезна при оценката 
на риска. Двете Камари трябва 
да намерят своето място в този 
процес, предоставяйки висококвали-
фицирания си потенциал„ – сподели 
инж. Начев.

Като първа стъпка в съвмест-
ната дейност бе решено да бъде 
проведен семинар в Истанбул през 
месец март 2009 г. за българските 
проектанти на тема „Антисеи-
змично строителство – поуки от 
големите земетресения в Турция“, 
за което турската камара ще пре-
достави лектори и зали.

Бяха коментирани и възмож-
ностите за провеждане на съвмест-
ни семинари и обучения за членове-
те на професионалните организации 
с финансиране от Европейските 
програми, както и възможността 
за участие в Европейски проекти 
по линия на Трансгранично сътруд-
ничество.

Бе обсъден и одобрен по прин-
цип договора за съвместна дейност 
между двете камари, който ще бъде 
подписан в двуезичен вариант, след 
превода му на турски език.

В заключение инж. Гьорке благо-
дари на българските колеги за же-
ланието да установят контакт с 
тяхната организация, благодари за 
оказаното съдействие и подкрепа 
от страна на българското консул-
ство в Истанбул за осъществяване 
на срещата и изрази готовност за 
активни действия по изграждане 
на конструктивни взаимоотноше-
ния между българските и турски 
колеги.

инж. Мария Стефанова













кииП софия град – 
ПартнЬор За еВроПеЙските 
инфраструктурни Проекти













По покана на Инженерна та ка-
мара Саксония – Герма ния, на 26 
октомври тази годи на българска 
делегация, воде на от председателя 
на КИИП София-град инж. Димитър 
На чев, бе официален гост на фо рума 
„Ден на Саксонската ка мара 2007“ 
в рамките на „Стро ителен пана-
ир 2007“. Този фо рум се провежда 
ежегодно и е най-висшето събитие 
на Инже нерната камара Саксония. 
Тази година той бе под патронажа 
на председателя на канцеларията 

на федералния канцлер и ми нистър 
по специалните въпро си д-р Томас 
Мезиере, състоя се в Стъклената 
зала на пана ир „Лайпциг“ и протече 
под мо тото „Саксония. Страна на 
ин женерите – Инвестиции в ино-
вации“.

На официална интернацио нална 
вечеря преди форума ръ ководството 
на Инженерна ка мара Саксония 

проведе кон структивни разговори с 
гости те от европейските инженер-
ни камари. Вълнуващ момент бе об-
съждането и подписване то на офи-
циален документ, ре гламентиращ 
инвестиционна офанзива „Транспор-
тен про ект европейско единство 
– Рощок – Берлин – Дрезден – Пра-
га – Братислава/Виена – Буда пеща 
– София“, който ще бъде внесен в 

Инж. Йозеф Робл – зам.-председател на Федералната камара на архитектите и ин женерите 
консултанти Австрия, д-р инж. Джерси Джасиенко – председател на Инже нерна камара Долна 
Силезия – Полша, инж. Вацлав Мах – председател на Техническата инженерна камара Чехия, 
д-р инж. Арне Колбмюлер – председател на Инженерна кама ра Саксония, проф. инж. Душан 
Майдуш – председател на Словашката инженерна ка мара (от ляво на дясно седнали), прави: 
инж. Димитър Начев – председател на Камара та на инженерите в инвестиционното проектиране 
– Регионална колегия София-град, д-р инж. Ролф Рау – говорител на председателството на 
Инженерната камара Саксо ния, д-р инж. Андреас Кленгел – секретар на Инженерна камара 
Саксония
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Европейската комисия. Този про-
ект се инициира от Инженерната 
камара Саксония заедно с другите 
европейски инженерни камари и съ-
юзи. Бъдеща устойчива европейска 
транспортна политика е задъл-
жителна предпоставка за най-до-
брото реализиране на шансовете на 
25-те членки на ЕС. При това най-
висок приоритет има изграждането 
на транспортната инфраструкту-
ра на централната европейска 
връзка Север– Юг Рощок – Берлин 
– Дрезден – Прага – Братислава/
Виена – Будапеща – София.

документът формулира след-
ните изисквания:

• на изграждането на транс– 
портната инфраструктура на 
централната европейска връзка 
Север-Юг да се осигури най-висок 
приоритет, т.е. да се завиши инвес-
тиционната квота за този проект 
и да се стартира инвестиционна-
та офанзива „Транспортен проект 
Европейско единство“

• да бъдат предоставени съот-
ветните инвестиционни средства 
за съфинансиране от европейските 
насърчителни програми

• при оценка класацията на 
трансевропейската транспорт– на 
мрежа (TEN), централната Север-
Юг връзка да бъде разглеждана 
като първостепенно инвестицион-
но намерение и да бъде определен 
EU координатор, който да ускори 
трансгра– ничната реализация на 
проекта.

Той бе подписан в присъствието 
на кмета на гр. Лайпциг от пред-
ставители на европейските камари: 
д-р инж. Арне Колбмюлер – предсе-
дател на Инженерна камара Саксо-
ния, инж. Вацлав Мах – председател 
на Техническа инженерна камара 
Чехия, инж. Йозеф Робл – зам.-пред-
седател на Федералната камара на 
архитектите и инженерите-консул-
тан– ти Австрия, инж. Димитър 
Начев – председател на Камарата 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране – Регионална колегия 
София-град, д-р инж. Джерси Джаси-
енко – председател на Инженерна 
камара Долна Силезия – Полша, и 
проф. инж. Душан Майдуш – предсе-
дател на Словашката инженерна 
камара.

Инж. Димитър Начев, пред-
седател на КИИП София-град, бла-
годари за оказаното доверие и 

предоставената възможност на 
българската страна в лицето на 
КИИП Регионална колегия София-
град да подкрепи този проект на 
европейското единство. Той изрази 
своето задоволство от това, че 
вече представляваната от него ор-
ганизация се чувства като търсен 
партньор в осъществяването на 
цялостната европейска политика и 
увери колегите от другите инже-
нерни камари, че РК София-град с 
готовност би се включила във всич-
ки инициативи за успешно съвмест-
но посрещане предизвикателствата 
по реализиране европейските стра-
тегии за икономическо развитие.

Проведена бе среща между инж. 
Димитър Начев и инж. Йозеф Робл 
– главен секретар на Европей-
ския съюз на инженерните кама-
ри (European Council of Engeneers 
Chambers), на която бяха коменти-
рани общите и специфични цели на 
Европейския съюз на инженерните 
камари. 

Господин Йозеф Робл изрази на-
дежда, че в кратки срокове българ-
ската камара на инженерите ще 
се присъедини към този европейски 
съюз и ще се включи активно в 
изпълнение на многото предстоя-
щи задачи по реализиране реалното 
влияние на съюза върху процесите 
на адаптиране на европейските ди-
рективи, регламентиращи професи-
ята на инженерите-проектанти.

Официално приветствие към 
участниците във форума (над 500 
гости, членове на камарата, и пар-
тньори от икономическия, научния 
и политическия сектор) поднесе 
председателстващият форума д-р 
Томас Мезиере. 

Отчитайки значителния рас-
теж на икономическото стопан-
ство на Саксония през последните 
години, дължащ се в голяма степен 
на инженерното изкуство, и реша-
ващия принос на инженерните услу-
ги за индустриалното развитие на 
Германия, той определи водещата 
тема (мотото на форума) като це-
лесъобразно подбрана – Саксония е 
провинция на инженерите, която 
инвестира в иновациите. „Потен-
циалът за иновации на нашето 
икономическо стопанство определя 
просперитета на държавата ни. 

Иновациите днес гарантират 
работни места и просперитет 
утре. Затова федералното правител-
ство определя иновационната поли-

тика като централен елемент от 
своята обща политика и предвиж-
да увеличение на инвестициите в 
образование, научни изследвания, 
изграждане на иновационни техноло-
гии, като само миналата година 
са предоставени 6 млрд. евро за 
изследвания и развитие“, каза пред-
седателят на канцеларията на фе-
дералния канцлер.

Участници в проведената поди-
ум-дискусия на тема „Инвестиции 
в иновации“ бяха д-р инж. Арне Кол-
бмюлер – президент на Инженер-
ната камара Саксония, Григ Маке-
нрот – министър на правосъдието 
на провинция Саксония, проф. д-р 
инж. Манфред Курбах – зам.-рек-
тор на Техническия университет 
Дрезден, проф. д-р инж. Мартин 
Калшмит – ръководител на инсти-
тута за енергийно стопанство и 
околна среда на Техническия уни-
верситет Хамбург-Харбург, инж. 
Михаел Кретшмер – председател 
на фракцията на Християндемок-
ратическата партия в комисията 
по образование, изследвания и тех-
нологично развитие на федералния 
парламент на Германия, проф. д-р 
физ. н. Петер Ленк – управител на 
VON ARDENNE Anlagetechnik GmbH, 
проф. д-р Мартин Шлегел – зам.-
ректор по научни изследвания и 
развитие на младия кадрови потен-
циал към Техническия университет 
в Лайпциг, и модераторът Бернд 
Хилдер – изпълнителен директор 
на панаир „Лайпциг“.

дискутирани бяха трите 
основни фактора, които имат 
решаващо значение за успеха на 
иновационната политика

• Необходимостта от добре об-
разовани инженерни кадри. Бе кон-
статиран фактът, че към момен-
та има недостатък от инженерни 
кадри, и бе обсъдена концепция за 
предоляване на този проблем. Само 
креативни инженери с качествено 
образование могат да бъдат га-
рант за успешни иновации. Затова 
образованието е бъдеща тема номер 
едно за Саксония. „Ние инвестираме 
в нашето бъдеще и създаваме фонда-
ция „Саксония. Държава на инжене-
рите“. Тя ще насърчава признанието 
на инженерните науки като елитни 
дисциплини, ще подпомага финансо-
во новото модерно иновативно об-
разование и ще мотивира младите 
хора при избора им на инженерната 11
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про фесия“, каза президентът на ка-
марата инж. Колбмюлер.

• Изграждане на връзка та меж-
ду науката и практика та. Устано-
вяването на устойчи ви контакти 
между технически те университети 
и изследова телските центрове към 
тях, от една страна, и индустри-
алните предприятия, от друга, е 
важна предпоставка, за да се отго-
вори на реалните нужди в практика-
та, като се гарантира постига не 
на технологично ориенти рани ино-
вации. Този мост меж ду наука и 
практика е от реша ващо значение 
за изпълнение на европейската ди-
ректива за създаване на икономиче-
ско об щество, базирано на занание 
и иновации.

• Ограничаване на бюро кра ция-
та. Интелектът се нуж дае от 
повече свобода! Инвес тициите в 
инновации са основа та за значим 
растеж и нови ра ботни места. По-
зитивното раз витие на икономи-
ката на Сак сония предполага, че 
иноваци ите няма няма да бъдат 
възпрепят ствани от бюрократични 

пред писания и тромави технически 
правила. В момента вместо в креа-
тивни идеи на инженери те на пред-
приятията се налага все повече да 
влагат време, а с това и средства 
за попълване на формуляри и дока-
зателствени документи. „Инова-
тивният дух се нуждае от повече 
свобода. Предпоставка за това е 
смисле ното разграждане на бюрокра-
цията“, заключи президентът на 
Инженерната камара Саксония.

В рамките на посещение то в 
Германия българската де легация 
се срещна в Берлин и с председа-
теля на Инициатива за жилищ-
но стопанство в Източна Европа 
(ИВО) (Initiative Wohnungswirtschaft 
Osteuropa) г-н Хьолер. 

С тази организа ция първи кон-
такти бяха уста новени по време 
на проведения в Берлин през сеп-
тември се минар на тема „Подход за 
ком плексно решение на въпросите 
за енергийно саниране на жи лищни 
сгради“.

В момента КИИП София-град е 
партньор на ИВО по проект в етап 

на одобрение ICT PSP/2007/1 „Ев-
ропейска мре жа за интелигентни 
енергийно-ефективни сгради“.

Г-н Хьолер благодари за бързата 
и компе тентна реакция на българ-
ската организация по представяне 
на документите за регистрация 
за участие в проекта и изрази на-
дежда за коректно професио нално 
сътрудничество при из пълнението 
му, ако бъде спече лен, както и при 
реализирането на подготвяния в 
момента съв местен българско-нем-
ски пи лотен проект за енергийно 
са ниране.

По време на срещата бяха об-
съдени също възможности те за 
съв местно сътрудничест во при ре-
ализирането на реди ца инициативи, 
насочени към провеждане на евро-
пейската политика за обучение, об-
мяна на професионален опит и до-
бри практики, както и в съвместно 
участие в проекти, финансира ни 
със средства от европейски те фон-
дове.

инж. Мария Стефанова

На 6 ноември тази година в 
гр. Дрезден се проведе Пър вият 
форум на инженерите от средна 
Германия, организи ран съвместно 
от инженерни те камари на три 
провинции – Саксония, Саксония-Ан-
халт и Тюрингия. Той бе под патро-
нажа на министър-председа теля на 
провинция Саксония и протече под 
мотото „Идеи, иновации, инженери 
– дина мика в средна Германия“. 

















По покана на Инженерна камара 
– Саксония, българска деле гация, 
водена от председате ля на КИИП 
София-град инж. Димитър Начев, бе 
официален гост на форума.

В рамките на форума бе про-
ведена подиум-дискусия на тема 
„идеи, иновации, инже нери – 
динамика в средна германия“ 

и три специализирани семина ра: 
„Иновационните инженер ни реше-
ния – ключ към иконо мическия ус-
пех“, „Строител ство в селски райо-
ни“ и „Ин женерът между защитата 
на културните паметници и тех-
ническите изисквания“.

Участници в проведена та поди-
ум-дискусия бяха д-р инж. Албрехт 

На снимката от ляво на дясно: инж. Георги Кордов – секретар на КИИП София-град, инж. 
Мария Стефанова – изпълнителен директор на КИИП София-град, д-р инж. Арне Колбмюлер 
– президент на Инженерна камара – Саксония, д-р инж. Албрехт Бутоло – министър на 
вътрешните работи на Саксония, инж. Димитър Начев – председател на КИИП София-град, 
д-р инж. Андреас Кленгел – управляващ директор на Инженерна камара – Саксония, д-р 
инж. Ролф Рау – говорител на председателството на Инже нерна камара – Саксония, инж. 
Гинка Димова – член на КС на КИИП София-град

инженерните каМари В 
еВроПа – Пред оБЩи 
ПроБлеМи
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Бутоло – министър на вътрешни-
те работи на провинция Саксония, 
ръководителят на направление 
строителство и инфраструктура 
във федералното министерство на 
транспорта и строителството, 
както и представители от ико-
номическия, научния и политическия 
сектор.

Официално приветствие към 
участниците във форума (над 500 
гости и членове на трите инженер-
ни камари) поднесоха президентът 
на Инженерна камара – Саксония, 
д-р инж. Колбмюлер и министърът 
на вътрешните работи на провин-
ция Саксония д-р инж. Бутоло. В 
тяхното послание към членовете 
на инженерните камари „Инжене-
рите залагат на потенциала на 
средна Германия“ бе фокусиран ана-
лиз на необходимостта да бъдат 
използвани възможностите на сред-
на Германия като икономически и 
силно конкурентоспособен регион 
в Централна Европа. „Задача на 
инженерите е да реализират нови 
идеи и иновационни технологични 
решения. 

Федералното правителство оп-
ределя иновационната политика 
като централен елемент от своята 
обща политика и предвижда увеличе-
ние на инвестициите в образование, 
научни изследвания, изграждане на 
иновационни технологии. Осъщест-
вяването на координация между 
научния сектор и икономическото 
стопанство е от решаващо значе-
ние за изпълнение на европейската 
директива за създаване на иконо-
мическо общество, базирано на за-
нание и иновации“, каза д-р инж. 
Бутоло.

В хода на подиум-дискусията се 
очертаха основните проблеми, кои-
то стоят за разрешаване пред нем-
ските инженерни камари. Можем да 
кажем, че в голяма степен това са 
проблеми както на нашата, така и 
на останалите инженерни камари 
в Европа:

· Темата за цените на про-
ектантските услуги е актуал– на 
за цяла Германия. 

Предстои след около месец 
актуализирането на нормативен 
правилник HOAI (немската наред-
ба за обема и съдържанието на 
проектантските работи и хонору-
ването на проектантските услуги) 
да бъде основен предмет на обсъж-
дане на министрите на строител-

ството във федералното правител-
ство. Очаква се да бъде възобновена 
дискусията за праговите цени на 
проектантския труд.

Проблемите произтичащи от 
прилагането на Болонската декла-
рация и Лисабонската стратегия 
за изграждане на единното европей-
ско образователно пространство 
(въвеждане на степен бакалавър и 
магистър). Определено скептично е 
отношението на инженерните ка-
мари относно необходимостта от 
„бакалаври“ в инженерния бранш. 
Сериозни са опасенията, че инжене-
рът-бакалавър не може да намери 
професионална реализация поради 
неотговаряне на високите изисква-
ния на новото технологично инова-
ционно общество. Още повече че с 
двустепенната система на обучение 
ще се обезсмисли запазената титла 
на немските инженери Dipl.– Ing., 
която до момента е била светов-
но признат етикет за качество на 
предлаганите инженерни услуги.

· Ограничаване на бюрокрация-
та. Това изисква както иновациите 
да не бъдат възпрепятствани от 
бюрократични предписания и тро-
мави технически правила, така и 
да бъдат опростени схемите за 
възлагане на обществени поръчки. 
В тази връзка Инженерна камара 
– Саксония, е разработила насо-
ки, които трябва да гарантират 
правно осигуреното, прозрачно и 
ориентирано към качествени услуги 
възлагане на обществени поръчки. 
„Надяваме се тези насоки да опро-
стят значително работата на ин-
женерите и партньорите от дър-
жавните институции“, каза инж. 
Колбмюлер, предавайки документа 
на министър Бутоло.

· Хармонизиране на законите 
за строителството (ЗУТ). Особено 
актуална е тази тема в Германия 
на федерално ниво. Прилагането на 
различни закони за строителство 
в отделните провинции, както и 
на различни закони на камарите 
на инженерите в отделните про-
винции създава сериозни бюрокра-
тични пречки в бранша. Затова в 
момента тече процес на дерегула-
ция и хармонизация на тези закони 
в рамките на федералната репу-
блика. Предвижда се и изграждане 
на единен федерален регистър на 
инженерите, което значително ще 
улесни мобилността на предоста-
вяне на услуги.

кииП софия-град връчи пла- 
кет на инженерна камара – 
саксония

В рамките на първия форум на 
инженерите от средна Германия бе 
проведена официална интернацио-
нална среща. На нея присъстваха 
членовете на управителния съвет 
на Федералната камара на инжене-
рите на Германия (председателят 
на федералната камара д-р инж. 
Карстедт и председателите на ин-
женерните камари на отделните 
провинции), представители на ка-
марите на Саксония, Саксония-Ан-
халт и Тюринген, гостите от ка-
марите на инженерите на Австрия, 
Чехия, Полша, Унгария, България и 
представители от икономическия и 
политическия сектор.

На тази среща инж. Димитър 
Начев връчи официалната награ-
да – плакет на КИИП София-град, 
на Инженерна камара – Саксония. 
Решението на ръководството на 
КИИП София-град за удостояване с 
тази награда е израз на оценката 
на партньорството между двете 
камари не само като първи кон-
такт (от 2005 г.) на регионалната 
колегия с инженерните камари в 
Европа. 

„Наградата е израз на високата 
оценка за подкрепата, която полу-
чихме в усилията ни по подготовка 
на измененията в нашия закон за 
камарата, както и за осъществява-
не на съвместните ни инициативи, 
сред които проведеният в България 
семинар „План за безопасност и 
здраве. 

Обмяна на опит в националните 
практики на Германия и България 
по прилагане на директива 92/57/
ЕЕС“ с лектор дипл. инж. Михаел 
Риш. Ценим високо и предоставе-
ната ни възможност да подкрепим 
инициирания от саксонската ка-
мара „Транспортен проект „Евро-
пейско единство“. 

Като резултат от нашето съ-
трудничество отчитаме и прие-
мането на българската камара на 
инженерите в редиците на Европей-
ския съвет на инженерните камари 
(ЕСЕС). Благодарим за оказаното до-
верие и подкрепа, за това, че има-
хме възможност да се почувстваме 
като партньори на Европейската 
инженерна колегия“, каза инж. На-
чев при връчване на плакета.

инж. Мария Стефанова 11
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Подписване на обща декларация на европей-
ските инженерни камари. От ляво на дясно: 
инж. Димитър Начев – Председател на КИИП 
София-град, д-р инж. Арне Колбмюлер – Пре-
зидент на Инженерна Камара Саксония, инж. 
Павел Крецек – Президент на Камара на оп-
равомощените инженери на Чехия

В рамките на партньорството 
с Камара на инженерите на Сак-
сония, представители на Камара 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране (КИИП) РК София-град 
бяха гости на годишния форум на 
инженерите в Саксония „Ден на Сак-
сонската Камара 2009“. Той се прове-
де под патронажа на министъра на 
вътрешните работи на провинция 
Саксония г-н Маркус Юлбих и про-
тече под мотото„Саксония. Страна 
на инженерите – Отговорност за 
създаване на блага и качество“.

Бе проведена подиум-дискусия 
под мотото на форума и четири 
специализирани семинара: „Интер-
дисциплинарното строителство га-
рантира качество и устойчивост“, 
Инфраструктурни системи на бъ-
дещето“, „Възлагане на инженерни 
услуги ( Подкрепа и дерегулиране ( 
HOAI 2009 – Риск или шанс за инже-
нерите“, дискусионен форум „Учили-
ще-Университет –Професия ( Саксо-
ния се нуждае от инженери“.

Участници в проведената поди-
ум-дискусия бяха министър Маркус 
Юлбих, ръководителят на направле-
ние строителство и инфраструкту-
ра във федералното министерство 
на транспорта и строителството, 
както и представители от ико-
номическия, научен и политически 
сектор.

Основни дискутирани теми бяха: 
необходимостта от добре образова-
ни инженерни кадри и свързания с 
това проблем, произтичащ от при-
лагането на Болонската декларация 
и Лисабонската стратегия за из-
граждане на единното европейско 
образователно пространство (ба-

оБЩа декларация на еВроПеЙ-
ските инженерни каМари
еВроПеЙски стандарти и еВ-
роПеЙски Печат За качестВо 
„устоЙчиВо строителстВо„

калавър или магистър – какво по-
казва практиката); изграждане на 
връзката между науката и практи-
ката; смисленото разграждане на 
бюраокрацията; новият хонорарен 
правилник HOAI 2009; основните 
фактора, които имат решаващо 
значение за успеха на иновационна-
та политика.

На форума бе подписана и връ-
чена на министъра на вътрешни-
те работи на провинция Саксония 
обща декларация на европейските 
инженерни камари: „Бъдещето е в 
строителството. Европейски стан-
дарти и Европейски печат за ка-
чество „Устойчиво строителство„.

Декларацията бе подписана от 
седем европейски инженерни кама-
ри – Австрия, България, Германия, 
Полша, Словакия, Чехия и Унгария. 

Устойчивото строителство – 
това са отговорния подход към окол-
ната среда и пестеливото разходва-
не на ограничените ресурси. Значе-
нието на тези теми расте не само 

на национално, но и на европейско 
равнище. В този план инженерите, 
които планират и консултират но-
сят специална отговорност. Пред 
тях стои задачата, взимайки в пред-
вид глобализацията и промяната в 
климата като фактори променящи 
рамковите условия, да създадат оп-
тимални условия за живот и труд 
в сградите, като същевременно да 
избегнат или сведат до минимум 
възможните отрицателни влияния 
върху околната среда. Техен дълг е 
да проектират, спазвайки принципа 
на устойчивото строителство и 
предлагайки дългосрочни, технически 
и икономически оптимални решения. 

„Понастоящем нормативните 
изисквания към устойчивото стро-
ителство не са хармонизирани в 
достатъчна степен на национал-
но и европейско равнище. Това води 
до силно раздробяване на пазара и 
свръхрегулиране посредством еднак-
ви или сходни разпоредби. Съще-
временно липсват рамкови условия 
за насърчаване на иновативни и 
устойчиви решения. Вместо това 
обикновено най-евтината оферта 
получава финансово подпомагане. 
Подобно късогледство е в противо-
речие с принципа на устойчивото 
строителство и крайно вреди на 
строителната култура“– се казва 
в декларацията. 

Подписалите декларацията под-
крепят „Инициативата за водещи 
пазари в Европа„ на Европейската 
комисия и изискват: 

· Да се ускори разработване-11
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то на европейски стандарти за 
устойчиво строителство. За тази 
цел възможно най-бързо следва да се 
осъществят обмен и анализ на на-
ционалните технически разпоредби 
и на  тази основа да се изработят 
норми на ЕС като комбинация от 
най-добрите национални идеи. 

· Тези единни стандарти фор-
мират основата за европейския пе-
чат за качество „Устойчиво стро-
ителство„. Печатът за качество 
служи за защита на потребителя 
и като марка осигурява значително 
предимство пред конкуренцията в 
глобален аспект. Същевременно той 
акцентира върху пионерска та роля 
на иновативните европейски инже-
нерни  постижения. 

· Устойчивостта и разходите 
свързани с жизнения цикъл следва 
да бъдат от приоритетно значение 
при възлагане задания за планиране. 
За тази цел националните и евро-
пейските изисквания за възлагане 
на обществени поръчки следва да 
бъдат радикално изчистени от фор-
мални удостоверения. Оптималното 
приложение на целите на устойчи-

востта следва задължително да оп-
ределя 70-80% от оценката в проце-
дурата за възлагане. Минималният 
праг за формални европейски про-
цедури по възлагане на обществени 
поръчки на инженери на свободна 
практика следва да се се завиши 
чувствително. 

Подкрепа получиха инженерите и 
от министъра на икономиката на 
Саксония Свен Морлок: „Когато под-
хождаме осъзнато отговорно към 
нашите ресурси и при това искаме 
да се наложим в световната кон-
куренция, трябва Европа да си съ-
трудничи по-добре. Един общ евро-
пейски печат за качество би могъл 
да бъде марка не само за европей ски 
произход, но да служи също за защи-
та на потребителите“.

На проведената пресконферен-
ция в пресцентъра на Панаир 
Лайп циг по повод подписаната де-
кларация, инж. Димитър Начев, 
пред седател на КИИП София-град 
каза „С подписването на деклара-
цията ние изразяваме подкрепа за 
прилагане принципите на „устой-
чиво строителство“ и готовност 

за партньорски диалог за разрабо-
тване на европейски стандарти за 
него. Актуална е необходимостта 
от съгласуване на предписанията 
за устойчиво строителство на на-
ционално и европейско ниво. В това 
виждаме важни шансове за успех в 
глобалната световна конкуренция. 
Поемаме ангажимент за анализ на 
националните технически разпоред-
би и обмен на информация с цел 
създаване на единни стандарти, 
които ще са основата на европей-
ски печат за качество „Устойчиво 
строителство. В духа на подписа-
ната декларация, считаме че тряб-
ва да бъдат предприети стъпки по 
промяна на действащия Закон за 
обществени поръчки“.

В България декларацията бе 
предоставена на вниманието на ми-
нистъра на регионалното развитие 
с искане за подкрепа на МРРБ за 
хар монизиране нормативните изис-
квания към устойчивото строител-
ство и създаване на рамкови усло-
вия за насърчаване на иновативни 
и устойчиви решения. 

инж. Мария Стефанова

В рамките на партньорството 
с Техническа камара на Гърция РР 
на КИИП София-град на 04.12.2010 се 
проведе съвместно заседание с ръ-
ководството на гръцката камара в 
гр. Солун. Основни обсъждани теми 
бяха схемите на възнаграждения 
за предоставяне на проектантски 
услуги в България и Гърция, сътруд-
ничество между двете камари, пла-
ниране на съвместни инициативи.

съВМестно Заседание с 
ръкоВодстВото на кииП 
софия с гръцката каМара В 
солун
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среЩа с каМара на инженерите на Португалия
участие В сеМинар „еВрокодоВе“ 
По Покана на МррБ

Среща с Камара на инженерите 
на Португалия във връзка с разра-
ботване на съвместен проект по 
програма Леонардо да Винчи на ЕС 
и членство на португалската кама-
ра в ЕСЕС.

На проведената среща при-
състваха Председателя и предста-
вители на Камара на инженерите 
на Португалия и проф. Фернандо 
Бранко, ръководител на катедра по 
строителни конструкции на Техни-
чески университет в Лисабон. Бе 
обменена информация за двете ка-
мари. Основната тема на разгово-
рите бе изясняване партньорското 
участие в подготвяното от КИИП 
София-град проектно предложение 
по програма на ЕС Леонардо да Вин-
чи „Превръщане на Еврокодовете в 
универсален инструмент за при-
зната професионална изява – ключ 
към подобрена мобилност на работ-
ната сила“.

На 10 и 11 февруари 2011 г. в 
гр. Лисабон, Португалия (Laboratorio 
National de Engenharia Civil – LNEC) 
се проведе семинар на тема „Се-
измично проектиране на сгради 
– практически опит при прила-
гане на ЕN 1998“. Това беше пър-
вото събитие на европейско ниво 
за обучение в областта на сеиз-
мичното проектиране на сгради с 
прилагането на Еврокод 8, в което 
участваха представители на на-
ционални институции, национални 
стандартизационни организации, 
про фесионални организации, науч-
ноизследователски институти и 
университети. Работната среща 
беше организирана и подкрепена от 
Европейскатa комисия – Генерал-
на дирекция „Предприемачество и 
индустрия“, от Обединените науч-
ноизследователски центрове (Joint 
Reseach Centre), от CEN/TC250 и 
други европейски организации.

Темата за скалата за възнаграж-
денията за предоставяне на инже-
нерни услуги е от особена важност 
за Камарата на Гърция и за целия 
технически бранш на Гърция, защо-
то предстои дискутиране в Парла-
мента за евентуална промяна на 
действащите законови тарифи към 
момента. В тази връзка бе обмена 
информация по проблемите на зако-

ново прилагане на тарифи/скали за 
възнаграждения за инженерните ус-
луги. Споделен бе опит от Германия, 
Испания, Гърция, Кипър и България. 

Бе обсъдено партньорство в об-
ластта на обмяна на информация, 
професионален опит и възгледи, ор-
ганизиране на обучения за членовете 
на двете професионални организации 
по прилагане на Еврокодовете. 

Дискутирани бяха теми, свърза-
ни с дейността по оправомощаване 
на инженерите в двете камари, въз-
можностите за взаимно признаване 
на квалификациите в двете страни, 
организация на продължаващото 
обучение, тясно сътрудничество за 
популяризиране на общото участие 
в Европейски проекти по линия на 
Трансгранично сътрудничество. 
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