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По повод честването на 5 годи-
ни от учредяване на КИИП през м. 
ноември 2008 г., КИИП София-град 
организира Дискусионния форум 
„Конкурентноспособност на инже-
нера-проектант в Европа“ и тър-
жествен концерт с коктейл.

Показател за отношението и 
оценката на ЕСЕС към КИИП Со-
фия-град е активното участие на 
представители на ръководството 
на ЕСЕС и негови членки – инже-
нерните камари в Европа: Предсе-
дателят на ЕСЕС, Генералният се-
кретар на ЕСЕС, Председателят на 
Европейския съвет на строителни-
те инженери (ЕССЕ), Президентът 
на Камарата на архитектите и 
инженерите консултанти за Горна 
Австрия и Залцбург и представител 
на ЕСЕС в Европейския съвет на 
свободните професии (CEPLIS), Уп-
равляващият директор на Федерал-
ната камара на инженерите в Гер-
мания, Управляващият директор на 
Камара на инженерите – Саксония, 
Управляващият директор на Ка-
мара на инженерите – Хесен, Зам. 
генерален секретар на Техническа 
Камара на инженерите в Гърция, 
Президентът на Камара на инже-
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нерите в Сърбия, Президентът на 
Техническа камара на инженерите в 
Гърция, секция Централна Македо-
ния, Зам. Министър на Регионално-
то Развитие и Благоустройството 
инж. Д. Михалевски, Ректорът на 
УАСГ и Председателят на КИИП. 

След приключване на форума д-р 
инж. Мирко Орешкович – Председа-
тел на ЕСЕС изрази много добрите 
си впечатления от проведения фо-
рум, сподели оценката си за висока-

та активност на КИИП София-град 
и неговата увереност, че ЕСЕС е 
направило правилен избор с решени-
ето си да окаже доверие на КИИП 
за провеждане на следващото Общо 
събрание на Европейския съвет на 
инженерните камари в София през 
м. ноември 2009 г.

Той благодари за активното 
българско участие при изготвяне 
Кодекса за поведение на инженера-
проектант на ЕСЕС. 

Над 250 участници събра дис-
кусионния форум на тема: „Кон-
курентоспособност на инженера в 
Европа“, орга низиран от КИИП Со-
фия-град на 28 ноември 2008 г. от 
14.00 ч. в зала „Средец“ на хотел 
„Шератон“. Събитието бе посвете-
но на на 5-ата го дишнина от учре-
дяването на КИИП.

Във форума взеха учас тие: д-р 

конкурентосПосоБност на инженера В еВроПа
Дискусионен форум на КИИП София в контекста на европейския 
„Код на поведение на инженера-проектант“

инж. Мирко Орешкович – председа-
тел на Ев ропейския съвет на 
инженер ните камари (ЕСЕС), дипл. 
инж. Йозеф Робл – генерален секре-
тар на ЕСЕС, инж. Василис Економо-
пулос – пред седател на Европейския 
съ вет на строителните инжене ри, 
дипл. инж. Йозеф Колбе – президент 
на Камарата на ар хитектите и 
инженерите кон султанти за Горна 
Австрия и Залцбург и представител 
на ЕСЕС в Европейския съ вет на 
свободните професии (CEPLIS), Томас 
Ньобел – управляващ директор на 
Фе дералната камара на инже нерите 
в Германия, д-р инж. Андреас Кленгел 
– управля ващ директор на Камара-
та на инженерите – Саксония, дипл. 
инж. Рюдигер Лексау – упра вляващ 
директор на Кама рата на инжене-

рите – Хесен, инж. Евстатиус Це-
гос – зам. генерален секретар на Тех-
ническата камара на инжене рите в 
Гърция, д-р инж. Драгослав Шумарац 
– президент на Камарата на инже-
нерите в Сърбия, инж. Тасос Кона– 
клидис – президент на Техни ческата 
камара на инженери те в Гърция, 
секция Централ на Македония, арх. 
Кириакос Муратидис – председател 
на общото събрание на Техни ческата 
камара на инженери те в Гърция, 
секция Централ на Македония, инж. 
Пе ти Перка – член на Изпълнител-
ния комитет на Техническата кама-
ра на инженерите в Гър ция, секция 
Централна Маке дония, инж. Димчо 
Михалевски – зам.-министър на Ми-
  нистерството на регионално то раз-
витие и благоустрой ство, доц. д-р 12
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Добрин Денев – ректор на УАСГ, и 
инж. Стефан Кинарев – председател 
на КИИП.

Модератор: инж. Димитър Начев 
– председател на КИИП София-град.

Основните теми на дискусията 
бяха:

1. Инженерът-проектант – пъл-
ноправен участник на пазара на 
труда в Европейския съюз

2. Конкурентоспособност на пре-
доставяните проектантски услуги 
на национално и европейско ниво 
в условията на глобализация и све-
товна финансова криза

3. Конкурентоспособност на ин-
женера-проектант като резултат 
от търсения баланс в съотношени-
ето цена – качество на предлагани-
те услуги

4. Единно европейско образовател-
но пространство I Болонската де-
кларация и Лисабонската страте-
гия за въвеждане на образователно 
квалификационна степен „бакалавър 
и магистър“

5. Взаимодействие между държа-
вата и КИИП за упражняване на 
професията на инженера-проектант 
в България и в рамките на ЕС.

6. Лични и професионални качест-
ва на инженера, практикуващ в Ев-
ропа, при спазване на приетия от 
членките на ЕСЕС „Код на поведение 
на оправомощените инженери“.

Изискванията на европейския 
пазар на инженерния труд, конку-
рентността на българския инженер-
проектант, качеството на образова-
нието и критериите за получаване 
на проектантска правоспособност, 
възнагражденията на проектантския 
труд и обвързаността с качеството 
на проектантските услуги, мерки за 
намаляване последствията от фи-
нансовата криза и активността на 
обединените действията на камари-
те на инженерите, сътрудничество-
то на европейските камари за реша-

ване на общите проблеми в бранша, 
съвместни дейности за усвояване 
на финансовите средства, които се 
отпускат от Европейския съюз. За-
почна дискусия и по темата за кон-
куренцията, дъмпинговите цени и 
какво струва това на обществото

На форума бяха обсъдени предло-
жения за антикризисна програма, ко-
ято да омекоти последиците от гло-
балната финансова криза в областта 
на инвестиционното проектиране.

При откриването на форума 
инж. Димитър Начев – председател 
на КИИП София-град, каза: „Обще-
ството очаква с основание от ин-
женерите-проектанти естетика, 
модерни конструктивни решения, 
оптимални технологии на достъпни 
цени при съхраняване на околната 
среда. Европейският съюз налага 
чрез засилващата се конкуренция 
най-добрите решения. Нашите ко-
леги трябва да доказват конку-
рентно предимство на техните 
проектни решения и възможността 
им да предлагат качествено и цено-
во конкурентни услуги. По време на 
дискусията той се обърна към зам.-
министъра на МРРБ инж. Димчо 
Михалевски: „Отворете министер-
ството за инженерите в България, 
да работят по инвестиционните 
проекти и фондовете и така ще 
преодолеем последиците от задава-
щата се в бранша криза.“

В приветствието си към учас-
тниците във форума инж. Миха-
левски подчерта: „Днес времето ни 
задължава да пре– настроим систе-
мата. Вашият опит, идеи, знания 
и хъс заедно с усилията на българ-
ското правителство ще дадат въз-
можност за реализиране на мащабни 
инфраструктурни проекти и ще са 
буфер за работната сила и растежа 
на нашата икономика.“

Председателят на КИИП инж. 
Стефан Кинарев представи темата 

за цена/качество. Той заяви: „Наша-
та методика по никакъв начин не 
ограничава конкуренцията и сво-
бодния пазар. Тя цели да гарантира 
предоставянето на качествени про-
ектантски услуги в съответствие 
с обществения интерес. Цената 
на проектантския труд трябва да 
съответства на качеството. Дъм-
пинговите цени носят риск за край-
ните потребители.

Според д-р инж. Василис Еконо-
мопулос, председател на Европейския 
съвет на строителните инженери, 
пазарът в областта на проектант-
ските услуги е конкурентоспособен, 
но въпреки това европейските стра-
ни трябва да фокусират внимание-
то си в подготовка, проектиране и 
използване на техническа помощ, за 
да могат да усвоят средствата по 
предлаганите фондове на ЕС за из-
граждане на инфраструктурни про- 
екти. Правителствата трябва и да  
насочат финансовия си ресурс в пуб-
лични инвестиции. Той се спря и на 
темата за конкурентоспособността 
на инженера-проектант на национал-
но и европейско ниво в условията на 
криза и за ценообразуването.

След приключване на форума д-р  
инж. Мирко Орешкович – председател 
на Европейския съвет на инженерни-
те камари, сподели: „Впечатлен съм 
от организацията на форума. Това 
беше една много значима среща и те-
мите, които разисквахме, са важни 
не само за инженерните камари, но 
и за цялото общество. Установихме, 
че имаме сходни проблеми и можем 
да си помагаме. Обменихме опит и 
си разменяме практики от различни 
европейски държави.

КИИП София-град е уважаван 
партньор и ние разчитаме да 
участва активно в инициативите 
на ЕСЕС и да формираме заедно 
политиките на Европейския съюз в 
нашия бранш.“ 12
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дискусионен форуМ: конкурентосПосоБност на инженера 
Проектант В еВроПа
Под патронажа на министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството Асен Гагаузов, организиран от КИИП София-град, 
по повод 5-годишнина от учредяването на КИИП, проведен на 28 
ноември 2008 г. от 14.00 часа в зала „Средец“ на хотел „Шератон“ 

Във форума взеха участие: д-р 
инж. Мирко Орешкович – председа-
тел на Европейския съ вет на инже-
нерните камари (ЕСЕС), дипл. инж. 
Йозеф Робл – генерален секретар 
на ЕСЕС, дипл. инж. Йозеф Колбе 
– президент на Камарата на ар-
хитектите и инженерите консул-
танти за Горна Ав стрия и Залцбург 
и представител на ЕСЕС в Евро-
пейския съвет на свободните про-
фесии (CEPLIS), Томас Ньобел – уп-
равляващ директор на федерал ната 
камара на инженерите в Германия, 
д-р инж. Андреас Кленгел – упра-
вляващ директор на Кама рата на 
инженерите – Саксония, дипл. инж. 
Рюдигер Лексау – управляващ ди-
ректор на Камарата на инженери-
те – Хесен, инж. Василис Економо-
пулос – председател на Европейския 
съвет на строител ните инженери, 
инж. Евстатиус Цегос – зам. гене-
рален секретар на Техническата 
камара на инжене рите в Гърция, 
д-р инж. Драгослав Шумарац – пре-
зидент на Камарата на инженерите 
в Сърбия, инж. Димчо Михалевски 
– зам.-министър на регионал ното 
развитие и благоустройство, доц. 
д-р Добрин Денев – ректор на УАСГ, 
и инж. Стефан Кинарев – предсе-
дател на КИИП. Модератор: инж.
Димитър Начев – председател на 
КИИП – София-град.

след публикуване на общия 
материал за подиум-дискусия-
та от бр. 47/2008 г. на в. „строи-
телство гра дът“ продължаваме 
да публикуваме изказванията 
на участниците.

инж. димчо МиХалеВски, 
зам.-министър на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството:

Аз също смятам като инж. 
Економопулос и като дру гите учас-
тници в дискусията, че наистина 
трябва да има много по-висока 
степен на доверие между съслов-
ните организации и държавата. 
Защото действително проце сът, 
не само и не толкова за усвояване 
на възможност ите по европейски-
те фондове, е най-важната теза. 
Аз няма да се уморя да повтарям, 
че по-скоро европейски те средства, 
които последните дни се драмати-
зират силно, в крайна сметка имат 
една силна функция – функци ята 
да ни научат да канонизираме своя 
подход, своя на чин на отношение 
към инвестиционния процес с всич-
ко, което се случва в Европа, а и не 
само в Европа, а и из вън нея. За що -

то в крайна сметка средствата, 
които ние имаме като опция да 
ползваме от ЕС, съставляват само 
пет процента от всичките бю-
джетни разходи, които Бъл гария 
ще извърши за този планов период 
от 2007 до 2013 г. Съпоставката ми 
е към всички бюджетни разходи, а 
ако е само към инвестиционните 
разходи, които прави телството ще 
извърши, те вероятно ще бъдат 
около към 17-19 процента, т.е. това 
е една пета от всички инвести ции, 
които ще се реализират като пуб-
лични – тук не се включват част-
ните инвестиции на територията 
на Репу блика България. Но е важно, 
защото и днес сме свиде тели на 
много недобри подходи, които во-
дят до недоб ри резултати.

Подкрепям инж. Економопулос, 
че инженерите тряб ва да бъдат 
навсякъде, от началото на фор-
мирането на процеса до неговото 
управление, защото невинаги бюро-
кратичният подход е най-верният. 
Той трябва да из глежда много про-
зрачен, много чист, но и също така 
може да изглежда и много безумен 
в крайна сметка. Така че в това 
отношение сме в голям дълг.

Може би през последните години 
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те партньори по отношение на 
водните ресурси, за действието на 
водите в трансграничните райони, 
въобще управление на целия воден 
ресурс. Вие добре знаете, че това е 
един от тежките проблеми в ина-
че много добрите отношения меж-
ду България и Гърция. Миналата 
седмица се върнах от едно нелеко 
посещение в Северна Гърция, където 
отново ми беше поставен много ос-
тро този въпрос. Аз смятам, че тук 
заедно можем да си бъдем изключи-
телно полезни, защото решаването 
на този проблем до голяма степен 
предопределя въпроса за отваряне 
на българската граница. А това е 
една от най-дългите граници, която 
е вътрешна за ЕС и няма доста-
тъчно гранични пунктове. А отва-
рянето на Родопите към Беломорска 
Тракия е изключително важно. Тук 
отговорността е преди всичко на 
държавата, да създадем условия да 
работим съвместно с едни от най-
важните ни партньори.

Разбира се, има и други много 
важни въпроси в инвестиционния 
процес, с които вие в практиката  
си се сблъсквате с голяма доза спра-
ведлив гняв, отправен към нас. Не 
се колебайте, поставяйте ни ги. 

Ние понякога, потопени в ужасява-
щото ежедневие, без това да звучи 
като оплакване, пропускаме, губим 
своята чувствителност към тези 
теми. Именно вашата настойчи-
вост и пред камарата, и директ-
но, където общувате, отстоявайте 
вашите позиции. Професията и на 
архитектите, и на инженерите е 
изключително важна, защото това 
е една от най-висококвалифицирани-
те прослойки на обществото. Това 
е движещата сила на всяка държа-
ва и на България в това число. Така 
че правителството и политиците 
трябва да бъдат притискани и да 
не бъдат оставяни на спокойствие. 
Защото в крайна сметка това е и 
дозата енергия, която ни е необхо-
дима, за да вървим нататък.

На мен това не ми е в ресо-
ра и съм потопен в малко по-други 
теми, но винаги като част от вас, 
като строителен инженер, имам 
симпатии и чувствителност към 
тази тема. Ние сме хората, които 
трябва с енергията си, с работата 
си, с постигнатите резултати да 
можем да направим това, което е 
важно за нашата страна, за нашия 
народ и за целия ЕС, тъй като сме 
част от това семейство.

в България, формирайки екипите си, 
които работят и по фондовете, по-
вече се наблягаше на езиковата под-
готовка, не толкова на инженерната. 
Аз също имам такъв горчив опит в 
последните три години, че невинаги 
нашите експерти, колкото и добре 
да са подготвени, разбират смисъла 
на инвестициите, на техническите 
решения, на целесъобразността, ко-
ято трябва да се прилага.

Пред нас има въпрос, който 
трябва да решаваме. Както каза 
инж. Начев, ние във взаимодействи-
ята си с камарата сме постигнали 
много дотук. Разбира се, стоят и 
много задачи, които трябва да ре-
шим и по отношение на подготвя-
ната наредба на министъра на ре-
гионалното развитие за признаване 
на професионалните квалификации, 
която е част от действащия за-
кон, който хармонизира съответна-
та директива на Европейския съюз, 
но, разбира се, трябва да отворим 
полето много по-широко.

Ние сме си поставили няколко 
задачи, една от които е да издадем 
една добра книга за язовирите. Не мо-
жахме за годишната среща, която се 
проведе през май. Сега имаме втори 
шанс за април, когато ще има меж-
дународно изложение по водните про-
блеми. И не само това, разбира се.

Ние имаме добра практика и 
трябва да я доусъвършенстваме по 
отношение на ползването на инже-
нерите в законовите и подзаконо-
вите нормативни актове. Много 
интензивно в МРРБ се работи по 
системата от еврокодовете. В мо-
мента върви работата по новото 
сеизмично райониране, новата се-
измична карта на България, която 
трябва да бъде завършена до края 
на следващата година. Разбира се, и 
по другите еврокодове и национал-
ните приложения към тях, които 
са важни и които трябва да изпъл-
ним съвместно.

Паралелно с това не трябва да 
се забравя, че с потенциала, който 
вие притежавате, може да се ре-
шават конкретни проблеми. Преди 
време заедно с колегите от КИИП 
– София, и Хидрофакултета на УАСГ 
си поставихме много важна задача, 
която искам да споделя с вас, за-
щото тя има конкретно отноше-
ние и към икономическия растеж на 
България. Те присъстваха на едно 
мероприятие в Солун по отношение 
на съвместната работа с гръцки- 12
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конкурентосПосоБност 
на инженера Проектант В 
еВроПа
Тема: Единно европейско 
образователно пространство 
– Болонската декларация и 
Лисабонската стратегия за 
въвеждането на образовател-
но-квалификационна степен 
бакалавър и магистър, за и 
против, общи проблеми пред 
инженерните камари 

Под патронажа на министъ-
ра на регионалното развитие 
и благоустройството асен га-
гаузов, организиран от кииП 
софия-град, по повод 5-годишни-
на от учредяването на кииП, 
проведен на 28 ноември 2008 г. 
от 14.00 часа в зала „средец“ на 
хотел „Шератон“

доц. д-р инж. 
доБрин денеВ 
– ректор 
на УАСГ

„Бакалавърът, ка  къвто и да е 
той, не може и не трябва да 
проектира.“

Професията инженер-проектант 
и инженер конструктор е изключи-
телна професия, от коя то зависят 
и животът, и здравето на хората, 
и на чинът, по който те живе ят. 
Зависят много неща, до които ние 
ежед невно опираме. Тази профе-
сия продължава и ще про дължава 
да бъде една от най-уважаваните 
профе сии в света. Тя изисква изклю-
чително задълбочена подготовка, 
про  дъл жително и системно образо-
вание и поддържане на форма през 
целия творчески живот. Защото 
утреш ният ден на ЕС предлага за 
решаване на нови и по-тежки зада-
чи от тези, които винаги са стоя-
ли на ма сата на проектанта.

Първо, не без съдействие на пред -
ставителите на МРРБ тази годи-
на ние успяхме да осигурим за на-
шата страна по-голям прием на 
специалисти в на правлението „стро-
ителство“. Увеличихме един път и 
половина приема, ръководейки се от 
дълбокото убеждение, че това е ви-
сшето учебно заведение, което дава 
най-добрите кадри в направлението.

Второ, ние трябва да готвим 
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бъ де щите строител ни специалисти 
и проектанти за професията на 
ут   решния ден, а тя изисква да 
въ ведем европейска та система от 
стандарти и нормативни уредби в 
учебния процес. Еврокодовете, които 
освен друго изискват и определени 
усилия на преподавателите да бъ-
дат въведени в учебния процес. В 
то ва ние се нуждаем от помощ.

Ние бихме искали нашият уни-
верситет да бъде лидер в обучение-
то, което трябва да продължи през 
целия живот.

Какви са проблемите? На сре-
ща на ректорите президентът на 
страната постави задачата за сте-
пенното обучение, в смисъл обучени-
ето за бакала вър да бъде сведено до 
три години. Пита се какво може един 
студент да научи за три години, до-
колко той може да стане проектант 
след това. Моето лич– но мнение е, 
че бакалавърът, какъвто и да е той, 
не може и не трябва да проектира.

Студентът, завършил три годи-
ни и при това не в едно направ-
ление, а във всичките инженерни 
спе  циалности, що за специалист ще 
бъде той. Но те са мите осъзнават, 
че не са годни за каквато и да било 
работа, и продължават обучението 
си срещу запла щане.

Въпросът за степенното обуче-
ние беше поставен съвсем наскоро 
и ние трябва да вземем решение, 
тъй като предното ръководство на 
УАСГ избягваше да го постави. Ка-
къвто и да е този отговор, той ще 
бъде взет по демократичен начин. 
Да, може за ня кои изпълнителски 
кадри в строителството бакала-
врите да са подходящи, та това 
е едно алтернативно обучение, но 
за сферата на проектирането съм 
дъл боко резервиран.

Вървейки в посока на това, кое-
то трябва да пра вим, и споделяйки 
проблемите, бих искал да кажа, че 

за нас е неразбираемо как досега 
бъл гарската държава продължава да 
не обръща внимание на въ просите, 
свързани с въвеждането на евроко-
довете.

Що се отнася до нашия универ-
ситет, ние имаме признание от ев-
ропейската институция и всеки за-
вършил при нас има право да получи 
званието евроинженер и да упраж-
нява своята професия в ЕС.

Искам да се обърна и към ръко-
водството на Со фия-град. Нека обу-
чението и преквалификацията бъ -
 дат правени от онези, които са 
специализирани за това. Ние имаме 
възможност, защото и курсове те за 
преквалификация се организират с 
участието на нашите преподавате-
ли. Нека това да бъде насо чено към 
университета и по този начин да се 
подпо могне финансово образованието.

дипл. инж. ЙоЗеф 
роБл – ген. секре-
тар на ЕСЕС и 
зам.-президент на 
Федерална камара 
на инжене рите 
и архитектите 

консултанти на австрия

„три рамкови условия, за да 
бъде един инженер член на кама-
рата и действащ проектант“

Смятам, че по въпросите има-
ме едно от най-до брите решения за 
Европа. От една страна, са поли-
тическите решения, но от друга 
страна, имаме ин тереса на кама-
рите за професионални проблеми на 
професията. В Австрия имаме три 
рамкови условия, за да бъде един 
инженер член на Камарата на ин-
женерите и да бъде действащ ин-
женер. Образова нието е предвидено 
като четири или повече го дини, 
които дават ниво магистър, като 
второ ус ловие е да има практи ка 12
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имаме готовност да го предста-
вим на правителството. В Закона 
е отбелязано, че в бъдеще инженер 
ще може да се нарича само този, 
който е преминал най-малко чети-
ригодишен курс в природните науки 
и инженерните науки и може да до-
каже две години практически опит 
в сферата на инженерната дейност. 
Освен това има изискването той да 
е член на инженерната камара.

Ние всички трябва да се борим 
защитената марка инженер да не 
се провали в този хаос, който съ-
ществува, като понятие бакалавър 
и магистър.

инж. Василис 
еконоМоПулос 
– председател на 
Европейския съвет 
на строителните 
инженери

„Професионален инженер – пет  
години образование и специален 
изпит за правоспособност“

Не мога да си представя как в 
ЕС проблематиката за трите го-
дини може да ни върне много години 
назад. Когато Болонската декла-
рация беше приета, ректорът на 
Атинския университет предсказа за 
пазара, който тогава имаше нужда 
от бързо произведени инженери, че 
същият пазар ще постави допълни-
телно условието за преподготовката 
им и това е днешният проблем.

Ние дискутираме за интердис-
циплинарност, за работа в екип и 
много други елементи. Как ще има-
ме време за три години обучение? 
Аз мисля, че трябва да бъдем мно-
го внимателни, за да защитаваме 
нашето общество. В много държа-
ви човек не може да бъде профе-
сионален инженер без пет години 
образование и специален изпит за 
получаване на правоспособност. Го-
воря като потребител, като краен 
клиент, като обикновен гражданин.

дипл. инж.  
рЮдигер 
лексау – 
управляващ 
директор 
на Камара на ин-
женерите на Хесен

„Висококачествено обучение 
на всички инженери; допълни-
телно обучение за завършващи-

те бакалавър“
Няколко думи за образованието 

магистър. Ние смятаме като ин-
женери, че сме носители на качест-
вото на инженерния труд. Нашите 
усилия в рамките на Болонския про-
цес са да запазим качеството на 
този труд. Въпросът е да регули-
раме или да дерегулираме. В Герма-
ния вече сме преминали на двусте-
пенната структура бакалавър и 
магистър. Учебните заведения се 
намират в конкуренция помежду си. 
Трябва да се погрижим за шест или 
седем семестъра бакалавър да бъде 
образован до един готов инженер. 
Това трябва да залегне в законите 
на съответните инженерни камари. 
Смятам, че провинцията, от която 
аз идвам, ще приеме като регуляр-
но завършване на образованието 
именно магистърската степен за 
всичките така наречени инженери 
консултанти. Ние нямаме право да 
дискримнираме този, който завърш-
ва бакалавърска степен. Съвместно 
с университети трябва да намерим 
някакъв метод, за да можем да 
проведем едно допълнително обу-
чение на завършващите бакалавър. 
Това трябва да бъде с изпит. Така 
че бакалаврите след шестсеместри-
алното си обучение могат да ста-
нат готови инженери.

Съгласен съм, че по отношение 
на аспекта сигурност и гаранти-
ране на общественото здраве ма-
щабът може да бъде само един 
– висококачествено обучение на 
всички инженери, които работят в 
тази сфера. Ние сме задължени да 
поднесем това изискване на полити-
ците, че инженерната професия и 
по-специално професията на строи-
телния инженер да получи нужното 
признание на обществото. Всички 
трябва да работим в тази насока и 
този форум да бъде първата крачка 
в тази посока.

д-р инж. драгослаВ 
ШуМарац – 
президент 
на Камара 
на инженерите 
на Сърбия

„изпитите за получаване 
на професионална правоспособ-
ност – много по-сериозни“

Що се касае до Болонската де-
кларация, ние имаме системата 3 
плюс 2 (пет години). В някои фа-

след приключване на образованието 
от тригодишен стаж. Третото ус-
ловие е полагането на изпит, след 
което става член на камарата. Това 
предполага много добро качество и 
е най-добрият пример в Европа. По-
ради проблемите с имената в Ав-
стрия ние имаме бакалавър като 
бакалавър на техническите науки. 
След приключване на магистърска-
та степен човекът се нарича ди-
пломиран инженер.

д-р инж. андреас 
кленгел – упра-
вляващ директор 
на Камара на 
инженерите на 
Саксония

„инженерът – професионално 
наименование, бакалавър и ма-
гистър – степени на обучение“

С Болонския процес, който бе запо-
чнат в ЕС, не е имало изискването 
да се въведе бакалавър-магистър, а 
само да се въведе модулно обучение. 
Това не са две еднакви неща. Бе 
казано, че трябва да има модулно 
обучение, но не бе дефинирано къде 
са интерфейсите между отделните 
модули. Има много различни направ-
ления като специалности в инженер-
ното обучение. Много от ректорите 
на ВУЗ-ове днес защитават тезата, 
че Болонският процес не е довел до 
никакъв успех, че се е про-валил и е 
остави голям хаос след себе си.

Интересно е да се отбележи, че 
в момента, в който започна проце-
сът на обучение на бакалаври и 
магистри в ЕС, в САЩ се мислеше 
вече как да се прекрати този про-
цес, защото не е довел до желания 
резултат и още в момента на въ-
веждане на двустепенното обуче-
ние много държави са наложили ре-
гулация на професията.

Не трябва да смесваме тези две 
понятия – бакалавър и магистър, 
от една страна, и от друга страна, 
инженер. Инженерът това е профе-
сионално наименование, а бакалавър 
и магистър са степени на обучение. 
В този смисъл да наричаме бакала-
въра инженер и да казваме, че това 
е някаква предварителна степен за 
получаване на инженерно звание, смя-
таме, че е погрешно. Единственото, 
което бакалавърът е направил, е, че 
е издържал своите изпити.

В Саксония в момента подготвя-
ме нов Закон за инженерите и вече 
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култети строително инженерство 
е адаптирана схемата 4 плюс 1 (го-
дини). Мисля, че трябва да приемем 
това като нещо завършено, както 
и в Европейския съвет на инженер-
ните камарите (ЕСЕС), ние трябва 
да наблегнем на това, че постоян-
ното образование трябва да бъде 
задължително. При нас изпитите, 
които са необходими за получаване 
на професионална правоспособност, 
трябва да бъдат много по-сериозни. 
Нашето становище е, че магистри-
те могат да имат правоспособност 
като дипломираните инженери от 
миналото.

инж. еВстатиус 
цегос – зам. 
генерален секре-
тар на Техническа 
камара на инжене-
рите на Гърция

„да решим въпроса с образо-
ванието, а след това ще решим 
въпроса с мобилността“

Трябва да бъдем внимателни 
при решаването на проблемите за 
петгодишното образование. Хора-
та, които казват: Нека да бъдем 
мобилни – можете да си представи-
те какво може да се научи с три 
години. В Гърция имаме становище 
за петгодишно инженерно образова-
ние. Ние опонираме на Болоня.

Ние имаме инженери – членове 
на парламента и министри, но Вие 
сте късметлии, че имате минис-
тър, който прекара с Вас три часа 
на този форум и дискутира основ-
ните проблеми.

инж. стефан 
кинареВ – 
председател 
на КИИП

„Проектант в инвестицион-
ния процес – регулирана профе-
сия“

В рамките на нашата между-
народна организация трябва да 
изясним две понятия. Понятието 
специалност, което е академично 
понятие, и понятието професия, 
което е нещо друго. В българското 
законодателство в списъка на про-
фесиите има професия проектант в 
инвестиционното проектиране. За 
тази професия се казва, че тряб-

ва да е инженер и да отговаря на 
изискванията, които камарата оп-
ределя за тази професия. Редно е да 
си изясним тези понятия, защото 
има регулирана специалност, каква-
то е академичната специалност на 
лекари, аптекари. Има и нерегули-
рана академична специалност като 
инженерната специалност, където 
държавата не се намесва в образо-
ванието, но много държави са нало-
жили регулиране на професията.

Академичната специалност ин-
женер в България не е регулирана 
специалност, но професията проек-
тант в инвестиционния процес е 
регулирана професия.

коментар на 
инж. димитър 
начев – 
председател на 
КИИП София-град:

Дискусията по тази тема разкри 
единното виждане на инженерните 
камари за това, че за изграждане-
то на конкурентна и динамична 
икономика от решаващо значение 
е укрепването на триъгълника на 
знанието – иновации, изследвания, 
образование, умения за учене през 
целия живот.

От проведената дискусия като 
членове на КИИП бихме могли да 
направим следните изводи и конста-
тации:

1. Качествената и ефективна 
система за образование и обучение 
е безспорен фактор за изграждане-
то на конкурентоспособни инжене-
ри проектанти.

2. Инженер-проектант в инвес-
тиционното проектиране може да 
бъде само инженер, получил акаде-
мична степен магистър, защото 
рисковете за обществото биха били 
неоправдано големи, присъждайки 
правоспособност на бакалаври, ко-
ито нямат необходимия минимум 
от теоретични и практически зна-
ния, за да поемат големите морал-
ни и материални отговорности на 
проектите си.

3. Оценяваме предимствата на 
едностепенната образователна сис-
тема за кадри в проектантския 
бранш, особено за строителните 
инженери (въпрос, който трябва да 
решават автономните висши учеб-
ни заведения). Определено скептич-
но е отношението на инженерните 

камари относно необходимостта от  
„бакалаври“ в инженерния бранш. 
Сериозни са опасенията, че инже-
нерът бакалавър не може да намери 
професионална реализация поради не-
отговаряне на високите изисквания 
на новото технологично иновацион-
но общество.

4. Подкрепяме тезата за обуче-
ние през целия живот, която е за-
легнала в Лисабонската стратегия 
и е водещ принцип на обучението 
в страните – членки на Европей-
ския съюз. Основен приоритет във 
вътрешната политика на КИИП е 
създаване възможност на всички 
членове да повишават непрекъсна-
то професионалната си квалифика-
ция чрез провеждането на различни 
форми на обучение – курсове и се-
минари, издаване на помагала, на-
ръчници, справочници и новоизлезли 
нормативни документи.

Важно условие за доказване през 
годините поддържането на високо 
ниво на професионалната квалифи-
кация е периодичното подновяване 
на проектантската правоспособ-
ност. Този принцип трябва да зале-
гне и в новите допълнения и изме-
нения на Закона за КИИП.

5. Провежданата политика на 
КИИП за тясно сътрудничество с 
висши учебни заведения, съвместно 
провеждане на курсове, стажове на 
студенти, отпускане на стипен-
дии, преки контакти със студент-
ските съвети и кариерните цен-
трове е не само помощ за висшите 
учебни заведения, но и реална стъп-
ка за подпомагане процеса на из-
граждане на качествени техниче-
ски кадри в Република България. 
Осъществяването на координация 
между научния сектор и икономиче-
ското стопанство е от решаващо 
значение за изпълнение на европей-
ската директива за създаване на 
икономическо общество, базирано 
на знание и иновации.

12
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Проектантът – 
ПълноПраВен участник на еВроПеЙския ПаЗар

дипл. инж. 
рудолф колбе 
– президент на 
Камарата на ар-
хи тектите и ин-
женерите консул-
танти за Горна 

Австрия и Залцбург и представи-
тел на ЕСЕС в Евро пейския съвет 
на свободните професии (CEPLIS) 

„Приемането на европейски 
„кодекс на поведението на опра-
вомощените инженери“ ни дава 
правото да кажем на нашите 
политици, че ние винаги сме 
отговорни към обществото“

Европейският съвет на инженер-
ните камари в Европа (ЕСЕС) из-
готви „Кодекс на поведение на оп -
ра вомощените инженери“ по пре -
 по  ръка на Европейската комисия и 
съгласно предписанията на Дирек-
тивата за услугите на вътрешния 
па зар (2006/123/ЕС). Този кодекс ре-
гламентира единни правила за по-
ведение при упражняване на профе-
сията на оправомо щените инженери, 
валидни на територията на общност-
та. Затова считаме, че той е изклю-
чително необходим и ще допринесе за 
подобряване качеството на услугите 
и улесняване свободното движение на 
доставчиците на ус луги и избора на 
потребители на услуги в рамките на 
ЕС. Същият в момента се хармони-
зира с местния кодекс в от делните 
страни, вероятно и при вас.

В голяма степен отделните по-
становки в кодекса ка саят професи-
оналната квалификация и професи-
оналното поведение на инженерите 
в етичен аспект. Като пример ще 
спомена изискването инженерите 
да развиват непре къснато своите 
професионални знания и опит през 
целия си живот. Считам за важни и 
постановките по отноше ние „пове-
дение към клиенти“. Взаимоотноше-

нията с кли ента трябва да бъдат 
прозрачни. Kонфиденциалността e 
oсновно правило за изграждане на 
доверие между инже нерите профе-
сионалисти и техните клиенти. 
Приемане то на европейски „Код на 
поведение на оправомощените инже-
нери“ ни дава правото да кажем на 
нашите поли тици, министри, депу-
тати, че ние винаги сме отговорни 
към обществото, както и за цялост-
ното добро развитие на Европа.

инж. Василис 
економопулос 
– председател на 
Евро пейския съвет 
на строителните 
инженери (ЕССЕ) 

„нерегулира ният пазар е мно-
го голяма опас ност за качество-
то и сигурността на инженер-
ните проекти.“

Господин Начев, благодаря ви за 
поканата за участие в този форум. 
Окуражаващо е за нас като „евро-
пейски инженери“ да имаме сред нас, 
надявам се по време на цялата дис-
кусия, представител на българ ското 
правителство, който да спо дели с 
нас мнението си по основния пред-
мет на дискусията – конкурен– 
тоспособността в сектора за проек-
тиране в условията на глобализация 
и световна финансова криза.

Консултантските инженерни ус-
луги в областта на гражданското 
строителство се дефинират като 
интелек туални услуги, целящи оп-
тимизиране на инвестицион ните 
проекти за индустрията, строител-
ството и инфра структурата. На -
   ши ят пазар в областта на кон-
султантски те услуги се характери-
зира с конкурентна среда и силно 
влияние от вземаните политически 
решения. В повечето страни малки-
те инженерни фирми доминират на 
пазара. 96% от инженерните фирми 
в Европа имат по-малко от 20 на-
значени служители. Ние трябва да 
фокусираме вни манието си върху 
проблемите при тях.

Позволете ми да кажа само ня -
колко думи на господин заместник-ми-
нистъра: Ваше превъзходителство, 
г-н зам.-министър, моля, доверете 
се на инженерите! Имайте вяра на 
инженерите не само при внедряване 

на проектите, но и при участието 
им в организационните и мениджър-
ските процеси по усвояване на сред-
ствата от ЕС.

Аз съм привърженик на европей-
ската унификация. Ев ропейската 
бюрокрация има за цел да унифи-
цира всички процеси. Мобилността 
не е самоцел. Ние не можем да уни-
фицираме инженерите, лекарите и 
т.н. с една дирек тива. Предложихме 
на ЕС специална директива за инже-
нери. Не беше приета. Остава само 
Директивата 2005/36.

Не говоря като инженер. Говоря 
като отговорен граж данин и по-
требител. Нерегулираният пазар е 
много голя ма опасност за качест-
вото и сигурността на инженерни-
те проекти. Ние трябва да бъдем 
активни за нашето об щество.

доц. д-р инж. 
добрин денев – 
ректор 
на УАСГ 

„не бива да се прекалява с 
либерализма, когато ста ва дума 
за да ване разрешение за упраж-
няване на професията.“

Не бива да се прекалява с либе-
рализма, когато става дума за да-
ване разрешение за упражняване на 
професията в нашата страна от 
специалисти, които са завърши ли 
и практикували в други страни. 
Небходимо е те да покажат, че 
по з  нават националните приложе-
ния към нормите за проектиране, 
че познават българските нацио-
нални приложения и особено онази 
специфична част, която се нарича 
сеизмично осигуряване на сгради 
и съоръ жения. Без това няма как 
конструктор, който е завър шил на 
друго място, да отговори на на-
шата специфи ка. Не бива с лекота 
да се дават тези разрешения (ре-
гистрации). В България практику-
ват много чужди ин женери, много 
архитекти и те с успех упражня-
ват про фесията си. Нека в това 
отношение да не се бърза, да се 
обмисли и да бъдат допускани до 
на шия пазар таки ва инженери, кои-
то отговарят на изискванията на 
на шата нормативна уредба 12
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можност, има смисъл да го ворим за 
европейски пазар на инженерните 
услуги. Ав стрия е с отворени врати, 
ако искате да предложите ва шите 
инженерни услуги.

Инж. Мирко 
Орешкович 
– председател на 
Европейския съвет 
на инженерните 
камари (ЕСЕС)

„наша съдба е да вървим за-
едно.“

Наша съдба е да вървим заедно, 
чрез трансфер на знания и ноу-хау. 
Ако трябва да изпълним и предло-
жим нашите услуги, трябва да пред-
ложим най-високото качество, съ-
ществуващо на европейския пазар 
на инженерните услуги. Трябва да 
елиминираме границите, не бива да 
ги създаваме. Практиката, която 
ще натрупаме, ще ни покаже дали е 
била правилна нашата позиция.

коментар на 
инж. димитър 
начев – 
председател на 
КИИП София-град:

1. Нашите приятели от Австрия 
като че ли не можаха да ни убе-
дят, че трябва изцяло да отворим 
пазара на про ектантските услуги в 
България, защото мобилносттта не 
трябва да бъде самоцел в ЕС, специ-
ално за регулирани те професии.

2. Свободният и нерегулиран па-
зар за професията „про ектант“ крие 
големи опасности за обществото и 
гражда ните – това е мнението на 
инженерните камари, предста вени 
на форума. Трябва да има контрол 

и гаранция за ка чеството на пре-
доставяните услуги. Това е основ-
ната от говорност на инженерните 
камари пред обществото и за да 
я изпълнят, повечето считат, че 
трябва да се прилага нелиберален 
подход към присъждане на профе-
сионални правоспособности, изис-
квайки доказване на високо ниво на 
професионална квалификация.

3. Относно Директивата за при-
знаване на професио налните квали-
фикации и прилагането є в България 
– ма кар да трябва да се прилага от 
ок томври 2007 г., тази ди ректива 
все още не е адаптирана напълно 
в нашето национално законода-
телство. Не са малко проблемите 
по уто чняване прякото прилагане 
на изискванията на директи вата, 
с отчитане на постановките на 
националния Закон за Камарата 
на архитектите и инженерите и 
Закона за об ществените поръчки. 
За нас е важно да се постигне из-
пълнение на изискването предоста-
вящите инженерни ус луги да имат 
достатъчни познания по местния 
език – това е условие за възможна 
комуникация с клиента и държав– 
ната администрация, както и за 
познаване на местните норми.

В България вече е приет Закон 
за признаване на про фесионалните 
квалификации. Предстои по възла-
гане на министъра на регионално-
то развитие и благоустройство то 
КИИП да изготви наредба за усло-
вията и реда за про веждане на ста-
жа за приспособяване и на изпита 
за пра воспособност.

4. Кодът за поведение на опра-
вомощените инженери, изготвен от 
ЕСЕС, е един етичен кодекс, който 
ще бъде основа за професионалните 
взаимоотношения на инжене рите в 
Европейския съюз. 

Дипл. инж. Йозеф 
Робл – генерален 
секретар на ЕСЕС 
и зам.-президент 
на Федерална ка ма-
ра на ар хитек тите 
и инженерите 

консултанти – Австрия 
„само ако осигурим мобил-

ността като възможност, има 
смисъл да говорим за европейски 
пазар на инженерните услуги.“

Ще се спра накратко върху ситу-
ацията в момента на Европейския 
пазар за инженерни услуги, който до 
голяма степен се обхваща и де финира 
от Директивата за призна ване на 
професионални квалифика ции. Тя 
трябваше да започне да се прилага 
от края на 2007 г., но и до сега в мно-
го от страните се прила га в крайно 
недостатъчна степен, трябва да 
осигури сво бодата на предоставяне 
на инженерни услуги в рамките на 
ЕС. Не става дума само за професи-
онални квалифика ции, а и за достъп 
до пазара. Принципните идеи на 
тази директива определят рамката 
от всички необходими из исквания, на 
които трябва да отговарят упраж-
няващите определена професия как-
то в собствената си страна, така 
и във всяка друга страна от ЕС. Ние 
в Австрия сме от ворили вратите 
в този смисъл. За съжаление тази 
свобо да на презграничните инженер-
ни услуги е далеч от реа лизация. В 
много страни, също и в България, 
изискват от инженерите от други 
държави, които искат да пред ложат 
временни презгранични инженерни 
услуги, да се регистрират в страна-
та. Това според нас не е необходи мо, 
не е в съгласие с директивата и е 
срещу принципите за предоставяне 
на презгранични услуги. Само ако 
оси гурим мобилността като въз-

кииП софия-град ПраЗнуВа В Зала „сВета софия“

Над 700 членове, парт ньори и 
приятели на Камара та на инженери-
те – Регионал на колегия София-град, 
се съ браха на 28 ноември 2008 г. от 
19.00 часа на тържествен концерт по 
повод 5-ата го дишнина от учредява-
нето на КИИП в зала „Света София“ 
в сградата на Народното съ брание 
на пл. „Княз Алексан дър I“ №1.

В програмата взеха учас тие: 
Искра Радева, камер на формация 

„Те деум адорамус“, „София чембър 
оркестра“, Национален фолкло рен 
ансамбъл „Филип Кутев“, струнен 
квартет „Стринг“ и Васил Петров.

На тържеството присъст ваха 
много официални гос ти от Евро-
пейския съвет на инженерните ка-
мари, срод ни камари от Австрия, 
Герма ния, Сърбия и Гърция, както 
и представители на държав ни ин-
ституции в България и партньор-

ски организации.
В приветствието от име то 

г-н Асен Гагаузов – минис тър на 
регионалното разви тие и благоу-
стройството, се казва: „Регионал-
на колегия София-град е структу-
ра, до казала професионалната си 
компетентност в утвърждава не 
на европейските практики в Бъл-
гария. Вие сте уважаван и желан 
партньор за нас. Ми нистерството 
на регионално то развитие и бла-
гоустрой ството ще подкрепя ця-12
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европейски партньори. Поже лавам ви 
най-вече здраве, ра дост, творческо 

лостната ви дейност и усилията 
ви за усвояване и прилагане на ев-
ропейските стандарти в областта 
на проектирането. Поддържайте 
добрият имидж и доверие, което 
имате в об ществото.“

Инж. Стефан Кинарев – предсе-
дател на КИИП, спо дели високата 
оценка за рабо тата на Софийската 
колегия през изминалите пет годи-
ни и важните задачи, които пред-
стоят пред камарата.

Бяха обявени носителите на 
почетния плакет на КИИП София-
град за постижения в инвестицион-
ното проектира не за 2008 г.: инж. 
Иван Янтахтов и инж. Димитър 
Смилов-Мики.

Инж. Димитър Начев се обърна 
към членовете и гос тите на КИИП 
София-град с думите: „Благодаря ви, 
коле ги. Нашите усилия се увен чаха с 
успех. Днес ние има ме една уважава-
на и монолитна съсловна организа-
ция, която е предпочитан парт ньор 
от другите организации в бранша. 
КИИП е пълнопра вен член на Евро-
пейския съ вет на инженерните ка-
мари и в цялостната си дейност 
ние имаме подкрепата на нашите 

удовлетворе ние от всеки ден проек-
тиране, много работа и пари!“ 

Балкански сеМинари 
По сеиЗМично инженерстВо

Във връзка с въвеждането на 
общи Европейски норми за проек-
тиране, по-конкретно Еврокод 8, 
КИИП София-град възобнови Между-
народната Балканска конференция 
по антисеизмично строителство, 
като ще се провежда през 2 години 
в България и ще се съпътства от 
обучителен семинар. 

Като израз на добрите парт-
ньорски отношения с инженерните 
камари на Балканите и в Европа 
бе проведеният на 9 и 10 октомври 
2009 г. в София „Първи Балкански 
семинар по сеизмично инженер-
ство“. Той протече под патронажа 
на Министъра на Регионалното Раз-
витие и Благоустройството, под 
егидата на Европейския съвет на 
строителните инженери (ЕССЕ) и 
Европейския съвет на инженерните 
камари (ЕСЕС), със съдействието 
на УАСГ, ЦЛСМСИ – БАН. 

Мото на Семинара бе „Намаля-
ване на сеизмичния риск чрез пра-
вилно проектиране“. Доклади бяха 
изнесени от лектори от България, 
Турция, Сърбия, Гърция, Македония, 

Словакия и Черна гора (без заплаща-
не хонорари за лекторите). Повече 
от 230 члена на КИИП взеха учас-
тие в работата на семинара. 

Втория „Балкански семинар 
по сеизмично инженерство“ бе 
проведения на 6-7 октомври 2011 г. 
в София. Той протече под патрона-
жа на МРРБ, със съдейстнието на 
ЕССЕ и ЕСЕС, със съдействието на 
УАСГ. Мото на Семинара бе „Нама-

ляване на сеизмичния риск чрез пра-
вилно проектиране“. Доклади бяха 
изнесени от лектори от България, 
Италия, Турция, Сърбия, Гърция, 
Македония и Словакия. Повече от 
240 члена на КИИП взеха участие в 
работата на семинара. 

Надявахме се провеждането на 
този семинар да продължи и след 
изтичане на мандата на това ръ-
ководство на КИИП София. 12
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