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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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Камарата на инжене рите в 
инвестиционното проектиране, Ре-
гио нална колегия София-град, със 
съдействието на УАСГ, ЦЛСМСИ 
– БАН, и под егидата на ЕССЕ и 
ЕСЕС проведе балкански се минар по 
сеизмично ин женерство на 9 и 10 
ок  томври в София. В него участва-
ха представители на Гърция, Сло-
вакия, Сър бия, Турция, Черна гора 
и България. Мотото на се минара 
бе „Намаляване на сеизмичния риск 
чрез пра вилно проектиране“.

Международното съби тие пре-
мина под патрона жа на министъра 
на регио налното развитие и благо-
устройството Росен Плевнелиев.

В неговия поздравите лен адрес 
се казва:

„Повишената сеизмична ак-
тивност на територия та на 
Балканите предопределя общите 
проблеми пред строител ните ин-
женери в страни те от региона 
и необходи мостта от обмяна на 
опит и идеи в антисеизмичното 
строителство. Всеобща е загриже-
ността за намаля ване на сеизмич-
ната опас ност чрез предприемане 
на мерки за намаляване на риска 
от разрушения на конструкциите. 
Именно за успешното решаване на 
тези задачи отговорност та на 
строителните инженери-проектан-
ти е огромна. Затова приветст вам 
и решението на Камара та на ин-
женерите в инвес тиционното про -
ектиране – София-град, да прове-
де семинар от такъв мащаб. Ми-
нистерството на реги оналното раз -
витие и бла гоустройството прие -
 ма Камарата на инженерите в ин-
вестиционното проек тиране ка то 
партньор при реализиране страте-

Тази страница се поддържа от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - София-град, и дава възможност на своите членове да изразяват професионалните 
си позиции, да споделят своите успехи или коментари. Всички материали се събират в офиса на КИИП - София-град, в електронен вариант.
 За допълнителна информация: тел. 02 851 82 41, факс 02 851 82 43, е-mail: office@kiip-sofia.com
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София-град организира балкански 
семинар по сеизмично инженерство

Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране, Регионална 
колегия София-град, със 
съдействието на УАСГ, 
ЦЛСМСИ – БАН, и под 
егидата на ЕССЕ и ЕСЕС 
проведе балкански се-
минар по сеизмично ин-
женерство на 9 и 10 ок-
томври в София. В него 
участваха представители 
на Гърция, Словакия, Сър-
бия, Турция, Черна гора и 
България. Мотото на се-
минара бе „Намаляване на 
сеизмичния риск чрез пра-
вилно проектиране“.  

Международното съби-
тие премина под патрона-
жа на министъра на регио-
налното развитие и благо-
устройството Росен Плев-
нелиев.

В неговия поздравите-
лен адрес се казва: 

„Повишената сеизмична 
активност на територия-
та на Балканите 
предопределя общите 
проблеми пред строител-
ните инженери в страни-
те от региона и необходи-
мостта от обмяна на опит 
и идеи в антисеизмичното 
строителство. Всеобща е 
загрижеността за намаля-
ване на сеизмичната опас-
ност чрез предприемане 
на мерки за намаляване на 
риска от разрушения на 
конструкциите. Именно 
за успешното решаване на 
тези задачи отговорност-
та на строителните инже-
нери-проектанти  е огро-
мна.  Затова приветствам 
и решението на Камара-
та на инженерите в инвес-
тиционното проектиране 
- София-град, да проведе 
семинар от такъв мащаб. 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството приема 
Камарата на инженерите 

в инвестиционното проек-
тиране като партньор при 
реализиране стратегията 
на министерството за  ре-
гулиране на инвестицион-
ния процес.”

Г-н Плевнелиев подчер-
тава: „Вече са създадени 
положителни практики за 
ползване експертния по-
тенциал на КИИП при об-
съждане и разработване 
на новата нормативна база 
във връзка с европейските 
стандарти за проектиране. 
Може да се разчита, че ка-
марата ще успее да стане и 
пълноценен гарант за  ко-
ректното спазване на тази 
нормативна база.“

Встъпителните думи 
при откриване на семи-
нара на инж. Димитър 
Начев, председател на 
КИИП - София-град, вър-
наха част от колегите към 
провеждания преди два-
десетина години семинар 
в Международния дом на 
учените „Фредерик Жолио 
Кюри“ край Варна.

„С  помощта на УАСГ 
и ЦЛСМСИ - БАН, реши-
хме да възстановим този 
семинар, заяви той, защо-
то сме убедени в полза-
та от провеждането му за 
строителните инженери в 
България. Бяхме подкре-
пени и от  Европейския 
съюз на строителните ин-
женери и неговия предсе-
дател Василис Економо-
пулис, и от Европейския 
съвет на инженерните ка-
мари с председател инж. 
Мирко Орешкович. Силно 
се надяваме провеждането 
му да продължи и след из-
тичане на мандата на това 
ръководство на КИИП.”

В поздравлението си 
към семинара заместник-
ректорът на УАСГ доц. 
Богомил Петров каза,  че 
един от сериозните про-
блеми, който обединява 

инженерната колегия, е 
„голямото предизвикател-
ство да работим в неспоко-
ен регион, който има ярко 
изразена сеизмична ак-
тивност. Това предизвика-
телство е основна причи-
на за развитието и акуму-
лирането на огромен нау-
чен и проектантски потен-
циал с цел успешно про-
тиводействие на капризи-
те на природата. Обаче и 
най-модерният програмен 
продукт, и най-съвърше-
ната нормативна база не 
са в състояние да заменят 
творческото присъствие 
на инженера. Намаляване-
то на  големия сеизмичен 
риск изисква  повишава-
не на квалификацията на 
всеки специалист, започ-
вайки от банките на алма 
матер на строителното 
образование, преминавай-
ки през огромния опит на 
строителната площадка и 
завършвайки в проектант-
ското ателие.

Настоящият семинар 
показва, че Балканите мо-
гат да бъдат пространство 
на конструктивен диалог 
тогава, когато аргументи-
те и фактите се обсъждат 
с взаимна толерантност. 
Когато научната компе-
тентност е насочена един-
ствено и само да помогне 
на всеки специалист.”

Приветствие към учас-
тниците в семинара от-
прави и председателят на 

КИИП инж. Стефан Ки-
нарев. „Аз съм от хората, 
които имат много приятни 
изживявания на тези се-
минари отпреди двадесет 
години, каза той. Затова 
искам да благодаря на  ръ-
ководството на  регионал-
на колегия София-град, 
която осъществи идеята 
за възстановяване на този 
международен професио-
нален форум и организи-
ра днешното събитие. Ис-
кам да благодаря на офи-
са, осъществил срещата с 
нашите балкански колеги, 
както и на ректора на уни-
верситета  по архитектура 
и строителство, който ни 
съдейства да бъдем заед-
но в тази зала.” Той поже-
ла семинарът да се разви-
ва успешно и в следващи-
те години.  

Със свои оригинални на-
учни разработки се пред-
ставиха лекторите от 
балканските страни:

�д-р Линда Пели от 
Гърция, директор на отдел 
в Организация на Гърция 
за сеизмично планиране 
и защита и зам.-директор 
на Европейски център за 
превенция и прогнозира-
не на земетресения

�проф. д-р Андреас 
Капос, университет „Ари-
стотел“ – Солун, който бе 
гост и на първия българ-
ско-гръцки семинар, ор-
ганизиран от КИИП - Со-

фия-град, през 2006 г.
�проф. Атила Ансал 

от Турция, генерален се-
кретар на Европейската 
асоциация по земетръсно 
инженерство, Богазичи 
университет, обсервато-
рия „Кандили“ и Инсти-
тут за изследване на зе-
метресенията

�проф. д-р Фарук Ка-
радоган от Турция, бивш 
ректор на Технически 
университет, Истанбул

�проф. Владимир Бен-
ко от Словакия, професор 
в ТУ на Виена

�проф. Драгослав Шу-
марац от Сърбия, Тех-
нически университет, 
Белград, и президент на 
камарата на инженерите, 
Сърбия

Небойша Дюранович, 
председател на Камара-
та на инженерите, Черна 
гора, и представител на 
Европейския съвет на ин-
женерните камари и Ев-
ропейския съюз на стро-
ителните инженери.  

Регионалното ръковод-
ство на КИИП - София-
град, присъди плакет за 
заслуги към камарата на 
многоуважаваните колеги 
и професори Никола Иг-
натиев и Петър Сотиров. 
Мотивите за присъждане 
на плакета са за принос 
в  създаване на закона за 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране преди  седем го-

дини съвместно с покой-
ния проф. Карамански и 
за неуморната им  работа 
и усилията, които полагат 
за обучаване на по-мла-
дите колеги. Професио-
налният път на двамата 
наградени бе представен 
от инж. Георги Кордов, 
секретар на софийска-
та секция, и инж. Колча-
ков, председател на наци-
оналната професионална 
секция „Конструкции на 
сгради и съоръжения“.

Г-н Небойша Дюрано-
вич благодари за възмож-
ността да поздрави орга-
низаторите и участници-
те в семинара от името на  
Европейския съвет на ин-
женерните камари, от Ев-
ропейския съюз на стро-
ителните инженери, от 
Камарата на инженерите 
от Черна гора и факулте-
та по строителство и ин-
женерство в Подгорица. 
Той благодари за органи-
зирането на това събитие, 
на КИИП - София-град, 
на КИИП - България, на  
инж. Димитър Начев и 
г-жа Мария Стефанова. 
На уважаемите професо-
ри пожела добро здраве и 
дълъг живот.

Работата на фору-
ма под председателство-
то на проф. Игнатиев и 
проф. Сотиров продължи 
с представяне на доклади-
те от първата сесия на се-
минара.

Темата беше „Намаляване 
на сеизмичния риск чрез 
правилно проектиране“

Всеобща е за-
грижеността 
за намаляване 
на сеизмична-

та опасност 
чрез предпри-

емане на мер-
ки за нама-

ляване на ри-
ска от разру-
шения на кон-

струкциите

софия-град органиЗира Балкански сеМинар По сеиЗМично 
инженерстВо
Темата беше „Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно 
проектиране“
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София-град организира балкански 
семинар по сеизмично инженерство

Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране, Регионална 
колегия София-град, със 
съдействието на УАСГ, 
ЦЛСМСИ – БАН, и под 
егидата на ЕССЕ и ЕСЕС 
проведе балкански се-
минар по сеизмично ин-
женерство на 9 и 10 ок-
томври в София. В него 
участваха представители 
на Гърция, Словакия, Сър-
бия, Турция, Черна гора и 
България. Мотото на се-
минара бе „Намаляване на 
сеизмичния риск чрез пра-
вилно проектиране“.  

Международното съби-
тие премина под патрона-
жа на министъра на регио-
налното развитие и благо-
устройството Росен Плев-
нелиев.

В неговия поздравите-
лен адрес се казва: 

„Повишената сеизмична 
активност на територия-
та на Балканите 
предопределя общите 
проблеми пред строител-
ните инженери в страни-
те от региона и необходи-
мостта от обмяна на опит 
и идеи в антисеизмичното 
строителство. Всеобща е 
загрижеността за намаля-
ване на сеизмичната опас-
ност чрез предприемане 
на мерки за намаляване на 
риска от разрушения на 
конструкциите. Именно 
за успешното решаване на 
тези задачи отговорност-
та на строителните инже-
нери-проектанти  е огро-
мна.  Затова приветствам 
и решението на Камара-
та на инженерите в инвес-
тиционното проектиране 
- София-град, да проведе 
семинар от такъв мащаб. 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството приема 
Камарата на инженерите 

в инвестиционното проек-
тиране като партньор при 
реализиране стратегията 
на министерството за  ре-
гулиране на инвестицион-
ния процес.”

Г-н Плевнелиев подчер-
тава: „Вече са създадени 
положителни практики за 
ползване експертния по-
тенциал на КИИП при об-
съждане и разработване 
на новата нормативна база 
във връзка с европейските 
стандарти за проектиране. 
Може да се разчита, че ка-
марата ще успее да стане и 
пълноценен гарант за  ко-
ректното спазване на тази 
нормативна база.“

Встъпителните думи 
при откриване на семи-
нара на инж. Димитър 
Начев, председател на 
КИИП - София-град, вър-
наха част от колегите към 
провеждания преди два-
десетина години семинар 
в Международния дом на 
учените „Фредерик Жолио 
Кюри“ край Варна.

„С  помощта на УАСГ 
и ЦЛСМСИ - БАН, реши-
хме да възстановим този 
семинар, заяви той, защо-
то сме убедени в полза-
та от провеждането му за 
строителните инженери в 
България. Бяхме подкре-
пени и от  Европейския 
съюз на строителните ин-
женери и неговия предсе-
дател Василис Економо-
пулис, и от Европейския 
съвет на инженерните ка-
мари с председател инж. 
Мирко Орешкович. Силно 
се надяваме провеждането 
му да продължи и след из-
тичане на мандата на това 
ръководство на КИИП.”

В поздравлението си 
към семинара заместник-
ректорът на УАСГ доц. 
Богомил Петров каза,  че 
един от сериозните про-
блеми, който обединява 

инженерната колегия, е 
„голямото предизвикател-
ство да работим в неспоко-
ен регион, който има ярко 
изразена сеизмична ак-
тивност. Това предизвика-
телство е основна причи-
на за развитието и акуму-
лирането на огромен нау-
чен и проектантски потен-
циал с цел успешно про-
тиводействие на капризи-
те на природата. Обаче и 
най-модерният програмен 
продукт, и най-съвърше-
ната нормативна база не 
са в състояние да заменят 
творческото присъствие 
на инженера. Намаляване-
то на  големия сеизмичен 
риск изисква  повишава-
не на квалификацията на 
всеки специалист, започ-
вайки от банките на алма 
матер на строителното 
образование, преминавай-
ки през огромния опит на 
строителната площадка и 
завършвайки в проектант-
ското ателие.

Настоящият семинар 
показва, че Балканите мо-
гат да бъдат пространство 
на конструктивен диалог 
тогава, когато аргументи-
те и фактите се обсъждат 
с взаимна толерантност. 
Когато научната компе-
тентност е насочена един-
ствено и само да помогне 
на всеки специалист.”

Приветствие към учас-
тниците в семинара от-
прави и председателят на 

КИИП инж. Стефан Ки-
нарев. „Аз съм от хората, 
които имат много приятни 
изживявания на тези се-
минари отпреди двадесет 
години, каза той. Затова 
искам да благодаря на  ръ-
ководството на  регионал-
на колегия София-град, 
която осъществи идеята 
за възстановяване на този 
международен професио-
нален форум и организи-
ра днешното събитие. Ис-
кам да благодаря на офи-
са, осъществил срещата с 
нашите балкански колеги, 
както и на ректора на уни-
верситета  по архитектура 
и строителство, който ни 
съдейства да бъдем заед-
но в тази зала.” Той поже-
ла семинарът да се разви-
ва успешно и в следващи-
те години.  

Със свои оригинални на-
учни разработки се пред-
ставиха лекторите от 
балканските страни:

�д-р Линда Пели от 
Гърция, директор на отдел 
в Организация на Гърция 
за сеизмично планиране 
и защита и зам.-директор 
на Европейски център за 
превенция и прогнозира-
не на земетресения

�проф. д-р Андреас 
Капос, университет „Ари-
стотел“ – Солун, който бе 
гост и на първия българ-
ско-гръцки семинар, ор-
ганизиран от КИИП - Со-

фия-град, през 2006 г.
�проф. Атила Ансал 

от Турция, генерален се-
кретар на Европейската 
асоциация по земетръсно 
инженерство, Богазичи 
университет, обсервато-
рия „Кандили“ и Инсти-
тут за изследване на зе-
метресенията

�проф. д-р Фарук Ка-
радоган от Турция, бивш 
ректор на Технически 
университет, Истанбул

�проф. Владимир Бен-
ко от Словакия, професор 
в ТУ на Виена

�проф. Драгослав Шу-
марац от Сърбия, Тех-
нически университет, 
Белград, и президент на 
камарата на инженерите, 
Сърбия

Небойша Дюранович, 
председател на Камара-
та на инженерите, Черна 
гора, и представител на 
Европейския съвет на ин-
женерните камари и Ев-
ропейския съюз на стро-
ителните инженери.  

Регионалното ръковод-
ство на КИИП - София-
град, присъди плакет за 
заслуги към камарата на 
многоуважаваните колеги 
и професори Никола Иг-
натиев и Петър Сотиров. 
Мотивите за присъждане 
на плакета са за принос 
в  създаване на закона за 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране преди  седем го-

дини съвместно с покой-
ния проф. Карамански и 
за неуморната им  работа 
и усилията, които полагат 
за обучаване на по-мла-
дите колеги. Професио-
налният път на двамата 
наградени бе представен 
от инж. Георги Кордов, 
секретар на софийска-
та секция, и инж. Колча-
ков, председател на наци-
оналната професионална 
секция „Конструкции на 
сгради и съоръжения“.

Г-н Небойша Дюрано-
вич благодари за възмож-
ността да поздрави орга-
низаторите и участници-
те в семинара от името на  
Европейския съвет на ин-
женерните камари, от Ев-
ропейския съюз на стро-
ителните инженери, от 
Камарата на инженерите 
от Черна гора и факулте-
та по строителство и ин-
женерство в Подгорица. 
Той благодари за органи-
зирането на това събитие, 
на КИИП - София-град, 
на КИИП - България, на  
инж. Димитър Начев и 
г-жа Мария Стефанова. 
На уважаемите професо-
ри пожела добро здраве и 
дълъг живот.

Работата на фору-
ма под председателство-
то на проф. Игнатиев и 
проф. Сотиров продължи 
с представяне на доклади-
те от първата сесия на се-
минара.

Темата беше „Намаляване 
на сеизмичния риск чрез 
правилно проектиране“

Всеобща е за-
грижеността 
за намаляване 
на сеизмична-

та опасност 
чрез предпри-

емане на мер-
ки за нама-

ляване на ри-
ска от разру-
шения на кон-

струкциите

гията на министерството за ре-
гулиране на инвестицион ния процес.“

Г-н Плевнелиев подчер тава: „Вече 
са създадени положителни практи ки 
за ползване експертния по тенциал 
на КИИП при об съждане и разрабо-
тване на новата нормативна база 
във връзка с европейските стан-
дарти за проектиране. Може да се 
разчита, че ка марата ще успее да 
стане и пълноценен гарант за ко-
ректното спазване на тази норма-
тивна база.“

Встъпителните думи при от-
криване на семи нара на инж. Дими-
тър Начев, председател на КИИП 
– София-град, вър наха част от ко-
легите към провеждания преди два-
десетина години семинар в Между-
народния дом на учените „Фредерик 
Жолио Кюри“ край Варна.

„С помощта на УАСГ и ЦЛСМ-
СИ – БАН, реши хме да възстановим 
този семинар, заяви той, защо то 
сме убедени в полза та от провеж-
дането му за строителните инже-
нери в България. Бяхме подкре пени 
и от Европейския съюз на строи-
телните ин женери и неговия предсе-
дател Василис Економопулис, и от 
Европейския съвет на инженерните 
ка мари с председател инж. Мирко 
Орешкович. Силно се надяваме про-
веждането му да продължи и след 
из тичане на мандата на това ръ-
ководство на КИИП.“

В поздравлението си към семи-
нара заместник-ректорът на УАСГ 
доц. Богомил Петров каза, че един 
от сериозните про блеми, който 
обе  динява инженерната колегия, е 
„голямото предизвикател ство да 
работим в неспоко ен регион, който 
има ярко изразена сеизмична ак-

тивност. Това предизвика телство 
е основна причи на за развитието 
и акуму лирането на огромен нау-
чен и проектантски потен циал с 
цел успешно про тиводействие на 
кап ризи те на природата. Обаче и 
най-модерният програмен продукт, 
и най-съвършената нормативна 
база не са в състояние да заменят 
творческото присъствие на инже-
нера. Намаляване то на големия 
сеиз мичен риск изисква повишава-
не на квалификацията на всеки 
специалист, започ вайки от банки-
те на алма матер на строител-
ното образование, преминавай ки 
през огромния опит на строител-
ната площадка и завършвайки в 
проектант ското ателие.

Настоящият семинар показва, 
че Балканите мо гат да бъдат прос-
транство на конструктивен диалог 
тогава, когато аргументи те и 
фактите се обсъждат с взаимна 
толерантност. Когато научната 
компе тентност е насочена един-
ствено и само да помогне на всеки 
специалист.“

Приветствие към учас тниците 
в семинара от прави и председате-
лят на КИИП инж. Стефан Ки– 
нарев. „Аз съм от хората, които 
имат много приятни изживявания 
на тези се минари отпреди дваде-
сет години, каза той. Затова ис-
кам да благодаря на ръ ководството 
на регионал на колегия София-град, 
която осъществи идеята за въз-
становяване на този международен 
професио нален форум и организи ра 
днешното събитие. Ис кам да благо-
даря на офи са, осъществил срещата 
с нашите балкански колеги, както 
и на ректора на уни верситета по 
архитектура и строителство, кой-

Всеобща е за грижеността за намаляване 
на сеизмична та опасност чрез предпри-
емане на мер ки за нама ляване на ри ска от 
разру шения на кон струкциите
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то ни съдейства да бъдем заед но в 
тази зала.“ Той поже ла семинарът 
да се разви ва успешно и в следващи-
те години.

със свои оригинални на учни 
разработки се пред ставиха лек-
торите от балканските страни:

• д-р Линда Пели от Гърция, 
директор на отдел в Организация 
на Гърция за сеизмично планиране 
и защита и зам.-директор на Ев-
ропейски център за превенция и 
прогнозира не на земетресения.

• проф. д-р Андреас Капос, уни-
верситет „Ари стотел“ – Солун, 
който бе гост и на първия българ– 
ско-гръцки семинар, ор ганизиран от 
КИИП – Со фия-град, през 2006 г.

• проф. Атила Ансал от Турция, 
генерален се кретар на Европейска-
та асоциация по земетръс но инже-
нерство, Богазичи университет, об-
сер вато рия „Кандили“ и Инсти тут 
за изследване на зе метресенията

• проф. д-р Фарук Карадоган от 
Турция, бивш ректор на Технически 

университет, Истанбул. 
• проф. Владимир Бенко от Сло-

вакия, професор в ТУ на Виена.
• проф. Драгослав Шумарац от 

Сърбия, Тех нически университет, 
Белград, и президент на камарата 
на инженерите, Сърбия.

Небойша Дюранович, председа-
тел на Камара та на инженерите, 
Черна гора, и представител на Ев-
ропейския съвет на ин женерните 
камари и Ев ропейския съюз на стро-
ителните инженери.

Регионалното ръковод ство на 
КИИП – София– град, присъди пла-
кет за заслуги към камарата на мно-
гоуважаваните колеги и професори 
Никола Иг натиев и Петър Сотиров. 
Мотивите за присъждане на плаке-
та са за принос в създаване на за-
кона за Камарата на инженерите в 
инвестиционното про ектиране пре -
ди седем го дини съвместно с покой-
ния проф. Карамански и за неумор-
ната им работа и усилията, които 
полагат за обучаване на по-мла дите 
колеги. Професио налният път на 

двамата наградени бе представен 
от инж. Георги Кордов, секретар на 
софийска та секция, и инж. Колчаков, 
председател на наци– оналната 
професионална секция „Конструк-
ции на сгради и съоръжения“.

Г-н Небойша Дюранович благо-
дари за възмож ността да поздрави 
орга низаторите и участници те в 
семинара от името на Европейския 
съвет на ин женерните камари, от 
Ев ропейския съюз на стро ителните 
инженери, от Камарата на инжене-
рите от Черна гора и факулте та 
по строителство и ин женерство в 
Подгорица. Той благодари за орга -
ни зирането на това събитие, на 
КИИП – София-град, на КИИП – 
България, на инж. Димитър Начев 
и г-жа Мария Стефанова. На ува-
жаемите професо ри пожела добро 
здраве и дълъг живот.

Работата на фору ма под предсе-
дателство то на проф. Игнатиев и 
проф. Сотиров продължи с предста-
вяне на доклади те от първата се-
сия на се минара. 

Лекциите на 15 изтъкнати про-
фесори и специали сти от балкански-
те страни предизвикаха изключите-
лен интерес сред участниците в 
Балканския семинар по сеизмично 
инженерство, организиран от КИИП 
Со фия-град. Много въпроси намери-
ха своя отговор през двата дни на 
дискусиите и разговорите, много 
практи чески решения в сеизмично-
то инженерство предсто ят.

Професорите никола игна-
тиев и Петър сотиров, на гра-
дени от кииП софия-град, бяха 
водещи през първия ден на се-
минара.

Изследването „Мониторинг на 
земетресенията в Бъл гария и сеиз-
мично инструментиране на сгради“ 

Тази страница се поддържа от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - София-град, и дава възможност на своите членове да изразяват професионалните 
си позиции, да споделят своите успехи или коментари. Всички материали се събират в офиса на КИИП - София-град, в електронен вариант.
 За допълнителна информация: тел. 02 851 82 41, факс 02 851 82 43, е-mail: office@kiip-sofia.com

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

1606 София ул. Ген. Тотлебен 28, тел. 02/851 82 41, 851 82 42 www.kiip-sofia.com, e-mail: office@kiip-sofia.com
GSM МТел 0884 705 757, GSM Globul 0896 686 101, Skype: kiip-sofia
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Лекциите на 15 изтъкнати професори и специали-
сти от балканските страни предизвикаха изключите-
лен интерес сред участниците в Балканския семинар 
по сеизмично инженерство, организиран от КИИП Со-
фия-град. Много въпроси намериха своя отговор през 
двата дни на дискусиите и разговорите, много практи-
чески решения в сеизмичното инженерство предсто-
ят.   

Професорите  Никола Игнатиев и Петър Сотиров, на-
градени от КИИП София-град, бяха водещи през първия 
ден на семинара.  

Изследването „Мониторинг на земетресенията в Бъл-
гария и сеизмично инструментиране на сгради“ предста-
ви ст.н.с. д-р. Кирил Хаджийски от Централната лабора-
тория по сеизмична механика и сеизмично инженерство 
при БАН. Изводът е, че пораженията от земетресенията 
трябва да бъдат констатирани, документирани и анализи-
рани, за да се направят изводи и да се извлекат съответни-
те поуки както при решаване на проектантски, конструк-
тивни и практически проблеми, така и за осъществяване 
на адекватно поведение на специализираните служби при 
земетресения.  

Проф. Атила Ансал от Турция говори по темата „Се-
измичен хазарт и микрорайониране  за целите на  град-
ското планиране“. За да се избегнат опасностите при зе-
метресение, сеизмичният риск се анализира чрез тестове. 
За тази цел картата на града се разпределя на клетки от по 
250 метра. Във всяка от тях се правят изследвания, след 
това данните се обобщават за целия град и се определят 
най-застрашените райони.  

Доклади през първия ден изнесоха още д-р Лин-
да Пели, ст.н.с./ст. Елена Васева от ЦЛСМСИ – БАН , 
проф. Росица Ганчева от УАСГ,  Владимир Бенко от Сло-
вакия, Фарук Карадоган от Турция и проф. Никола Игна-
тиев. Докладът на проф. Игнатиев беше любопитен с об-
ширната информация какви трябва да бъдат поуките от 
разрушенията  по време на земетресения и какви са насо-
ките за усилване на стоманобетонните конструкции. Той 
даде много примери от земетресенията в Кобе - Япония, 
Мексико, Румъния, Стражица. Показа лошо детайлирани 
колони и възли, загуба на носеща способност при огъва-
не и срязване в колони при неприлагане на основни пра-
вила  на капацитивно проектиране  в критични конструк-
тивни елементи,  разрушения от смачкване на бетон  и 
изкълчване на  надлъжна армировка при крайно недоста-
тъчни  стремена, неблагоприятно осъществяване на  сто-
манено-бетонна рамка чрез свързване на ригел с колона 
посредством къса конзола. По време на почивката про-
фесорът разказа и как земетресенията могат да бъдат ес-
тествен експеримент, с който се уточняват и определят 
действителните сеизмични въздействия.  Видният япон-
ски учен проф. Омори преди повече от 100 години на ба-
зата на сравенение с преобръщане на надгробни камъ-
ни в гробищата в Токио и определяне на обръщателния 
момент  установява действителното сеизмично ускоре-
ние, което ще действа на масата и ще причини разруше-
ния от земетресението. Това е пример на приложение на 
сеизмичното събитие, с което се уточнява сеизмичното 
действие върху конструкцията.  

През втория ден под председателството на доц. д-р 
инж. Здравко  Бонев и  проф. д-р инж. Костадин Топуров 
бяха изнесени и дискутирани още седем доклада.  

Проф. Петър Сотиров  разгледа някои проблеми при 
проектирането на конструкциите за сеизмични въздейст-
вия съгласно ЕС 8.

Доц. д-р Борислав Белев от УАСГ разгледа сравнител-
но нов тип конструктивни елементи за поемане на сеиз-
мични въздействия като стоманените и комбинираните 
шайби, които са показали  отлично поведение при лабо-
раторни изпитания и по време на силни земетресения. 

Особеностите при проектиране на мостови конструк-
ции  за сеизмични въздействия бяха разгледани от проф. 
д-р инж. Констадин Топуров от УАСГ. Според него, тъй 
като при разрушаването на мостове не може да се осигу-
ри евакуация, доставка на храни и медикаменти, логично 
следва, че и в областта на мостовото проектиране тряб-
ва да навлязат съвременните теории за сеизмично осигу-
ряване.  

Докладът на ст.н.с. д-р инж. Марин Костов „Сеизмич-

ният риск“ беше изпълнен с много информация, свързана 
със сигурността на атомни централи, язовирни стени или 
урбанизирани територии.  

„Оценка на сеизмичния хазарт за България“ бе тема-
та на ст.н.с. д-р Димчо Солаков от Геофизичния институт 
при БАН. Интерес предизвикаха представените карти на  
сеизмична опасност, които са  в съответствие с ЕС 8. Те 
ще бъдат прилагани  в съставянето на нови нормативни 
карти за строителство у нас

Сеизмичният хазарт - във властта на учени и инженери
Какво дискутираха специалистите по време на Балканския семинар по сеизмично инженерство, 
преминал под мотото „Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране“

Проф. д-р Фарук Карадоган, Турция:

На Балканите имаме общи 
проблеми

Този семинар е изключително 
ценен, защото виждаме общи-
те проблеми, които трябва 
да решаваме. За да определим 
позицията си срещу изнена-
дите, които ни очакват,  не-
обходимо е добре да познава-
ме природата. Ако решим, че 
е необходимо да усилваме кон-
струкциите, трябва да наме-
рим начин да го направим. Ако 
нашата цел е да конструира-
ме по-сигурни сгради, трябва 
да подобрим правилниците за 
проектиране. Няма друг начин 
да създадем по-сигурни градо-

ве за живеене. Нашият общ проблем е различен от  този 
на хората, които живеят в силно развити страни като 
Америка и Япония. Тъй като имаме ограничени източници, 
трябва да се обединим. Проблемите могат да бъдат ре-
шени според икономическите ни възможности. Ако пред-
положим, че по американските или японски норми  имаме 
милион уязвими сгради, това означава да ги разрушим и 
да ги построим отново. Което е невъзможно. Значи тряб-
ва да създадем собствени решения. Затова се интересу-
вам от сътрудничеството между нашите страни.  

Д-р Линда Пели, Гърция

Защитата на населението е 
национална политика

Под ръководството на Минис-
терството на околната среда 
през 1985 г. е създадена Орга-
низацията на Гърция за сеиз-
мично планиране и защита. 
Нейната цел е да провежда и 
планира национална политика 
за сеизмична защита и намаля-
ване на сеизмичната опасност 
в съгласие с директивите на 
държавата, както и да коорди-
нира държавните и частните 
ресурси за прилагане на тази 
политика. Обединение „Евро-
па - главни опасности“ е  създа-
дено през 1987 г. като форма 
за кооперация между европей-
ските и  средиземноморски-
те страни в областта на  ес-
тествените и технологични 

опасности. Една от основните му задачи е създаването на 
европейски и средиземноморски центрове, които да  раз-
работват проекти на национално и регионално ниво.

Ст.н.с./ст. Елена Васева, ЦЛСМСИ - БАН

Как широката публика да 
разбира термина сеизмичен 

хазарт
Хазарт има във всяко нещо. Би 
могъл да се прояви в сграда, в 
природно явление или друго съ-
битие. Когато говорим за сеи-
змичен хазарт при земетресе-
нията, разбираме каква е прог-
нозата за вероятно земетресе-
ние на определена територия.  
Какви са възможните източ-
ници на земетресението, про-
яви и периоди. Той се определя 

на базата на различни вероятности. Когато правим оценка 
на сеизмичния риск, разглеждаме хазарта  плюс уязвимост-
та на конструкциите. На базата на оценка на хазарта се пра-
вят и  прогнозните карти  за сеизмичност на съответната 
страна. Основната задача във връзка с европейските норми 
е да се оцени хазартът и да се представи във вид, който да 
бъде ползван от строителите. Проф. Игнатиев в доклада 
си показва какви са различните типове повреди, които мо-
гат да се очакват в конструкциите по време на земетресе-
ние. Не че това не се знае от проектантите, но под различ-
ни влияния – на архитекти или инвеститори, те са принуде-
ни да  пренебрегват някои фундаментални  изисквания още 
в началния процес на проектиране.

Проф. Росица Ганчева, УАСГ

В гонене на прагматични 
цели не трябва да забравяме 

опасностите
Сеизмичната наука е сравни-
телно млада. Тази наука започ-
ва да се развива активно около 
60-те години на миналия век. На 
базата на експерименталните 
изследвания се получиха много 
данни и се натрупаха много ре-
зултати, на които се опираме, 
за да оценим поведението  на 
конструкциите при земетръс. 
Изготвянето на  нормите във 

всяка страна се базира на  този придобит опит. Никакви 
правила не са спазвани едно време у нас. Първите по-сериоз-
ни норми се правят едва през 1964 г. Всичко, което е оцеля-
вало, е било благодарение на опита на строителите. В гоне-
не на прагматични цели обаче хората забравят  опасности-
те, които природата им създава. Със старите сгради вече 
нищо не можем да направим. Усилването им е икономически 
нецелесъобразно. При масовото строителство експлоата-
ционният срок, който е залегнал при изчисление на риска, е  
50 години. Но когато говорим за уникални сгради и памет-
ници на културата, те трябва да се запазят.

Проф. д-р. Фарук Кара-
доган е бивш ректор на 
Техническия универси-
тет в Истанбул

Линда Пели е директор 
на отдел в организация 
на Гърция за сеизмично 
планиране и защита и 
зам.-директор на Евро-
пейския център за пре-
венция и прогнозиране 
на земетресения

сеиЗМичният ХаЗарт – ВъВ Властта на учени и инженери
Какво дискутираха специалистите по време на Балканския 
семинар по сеизмично инженерство, преминал под мотото 
„Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране“

предста ви ст.н.с. д-р. Кирил Хаджий-
ски от Централната лабора тория 
по сеизмична механика и сеизмично 
инженерство при БАН. Изводът е, 
че пораженията от земетресения-
та трябва да бъдат констатира-
ни, документирани и анализи рани, 
за да се направят изводи и да се 
извлекат съответни те поуки как-
то при решаване на проектантски, 
конструк тивни и практически про-
блеми, така и за осъществяване на 
адекватно поведение на специализи-
раните служби при земетресения.

Проф. Атила Ансал от Турция го-
вори по темата „Се измичен хазарт 
и микрорайониране за целите на град-
ското планиране“. За да се избегнат 
опасностите при зе метресение, се-
измичният риск се анализира чрез 
тестове. За тази цел картата на 
града се разпределя на клетки от 
по 250 метра. Във всяка от тях се 
правят изследвания, след това да-
нните се обобщават за целия град 
и се определят най-застрашените 
райони.

Доклади през първия ден изнесо-
ха още д-р Линда Пели, ст.н.с./ст. 
Елена Васева от ЦЛСМСИ – БАН, 
проф. Росица Ганчева от УАСГ, Вла-
ди мир Бенко от Сло вакия, Фарук 
Карадоган от Турция и проф. Нико-
ла Игна тиев. Докладът на проф. 
Игнатиев беше любопитен с обшир-
ната информация какви трябва да 
бъдат поуките от разрушенията 
по време на земетресения и какви 
са насо ките за усилване на стома-
нобетонните конструкции. Той даде 
много примери от земетресенията 
в Кобе – Япония, Мексико, Румъния, 
Стражица. Показа лошо детайлира-
ни колони и възли, загуба на носеща 
способност при огъва не и срязване 
в колони при неприлагане на основ-
ни пра вила на капацитивно проек-
тиране в критични конструк тивни 
елементи, разрушения от смачкване 
на бетон и изкълчване на надлъж-
на армировка при крайно недоста-
тъчни стремена, неблагоприятно 
осъществяване на стоманено-бе-
тонна рамка чрез свързване на ригел 12
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Лекциите на 15 изтъкнати професори и специали-
сти от балканските страни предизвикаха изключите-
лен интерес сред участниците в Балканския семинар 
по сеизмично инженерство, организиран от КИИП Со-
фия-град. Много въпроси намериха своя отговор през 
двата дни на дискусиите и разговорите, много практи-
чески решения в сеизмичното инженерство предсто-
ят.   

Професорите  Никола Игнатиев и Петър Сотиров, на-
градени от КИИП София-град, бяха водещи през първия 
ден на семинара.  

Изследването „Мониторинг на земетресенията в Бъл-
гария и сеизмично инструментиране на сгради“ предста-
ви ст.н.с. д-р. Кирил Хаджийски от Централната лабора-
тория по сеизмична механика и сеизмично инженерство 
при БАН. Изводът е, че пораженията от земетресенията 
трябва да бъдат констатирани, документирани и анализи-
рани, за да се направят изводи и да се извлекат съответни-
те поуки както при решаване на проектантски, конструк-
тивни и практически проблеми, така и за осъществяване 
на адекватно поведение на специализираните служби при 
земетресения.  

Проф. Атила Ансал от Турция говори по темата „Се-
измичен хазарт и микрорайониране  за целите на  град-
ското планиране“. За да се избегнат опасностите при зе-
метресение, сеизмичният риск се анализира чрез тестове. 
За тази цел картата на града се разпределя на клетки от по 
250 метра. Във всяка от тях се правят изследвания, след 
това данните се обобщават за целия град и се определят 
най-застрашените райони.  

Доклади през първия ден изнесоха още д-р Лин-
да Пели, ст.н.с./ст. Елена Васева от ЦЛСМСИ – БАН , 
проф. Росица Ганчева от УАСГ,  Владимир Бенко от Сло-
вакия, Фарук Карадоган от Турция и проф. Никола Игна-
тиев. Докладът на проф. Игнатиев беше любопитен с об-
ширната информация какви трябва да бъдат поуките от 
разрушенията  по време на земетресения и какви са насо-
ките за усилване на стоманобетонните конструкции. Той 
даде много примери от земетресенията в Кобе - Япония, 
Мексико, Румъния, Стражица. Показа лошо детайлирани 
колони и възли, загуба на носеща способност при огъва-
не и срязване в колони при неприлагане на основни пра-
вила  на капацитивно проектиране  в критични конструк-
тивни елементи,  разрушения от смачкване на бетон  и 
изкълчване на  надлъжна армировка при крайно недоста-
тъчни  стремена, неблагоприятно осъществяване на  сто-
манено-бетонна рамка чрез свързване на ригел с колона 
посредством къса конзола. По време на почивката про-
фесорът разказа и как земетресенията могат да бъдат ес-
тествен експеримент, с който се уточняват и определят 
действителните сеизмични въздействия.  Видният япон-
ски учен проф. Омори преди повече от 100 години на ба-
зата на сравенение с преобръщане на надгробни камъ-
ни в гробищата в Токио и определяне на обръщателния 
момент  установява действителното сеизмично ускоре-
ние, което ще действа на масата и ще причини разруше-
ния от земетресението. Това е пример на приложение на 
сеизмичното събитие, с което се уточнява сеизмичното 
действие върху конструкцията.  

През втория ден под председателството на доц. д-р 
инж. Здравко  Бонев и  проф. д-р инж. Костадин Топуров 
бяха изнесени и дискутирани още седем доклада.  

Проф. Петър Сотиров  разгледа някои проблеми при 
проектирането на конструкциите за сеизмични въздейст-
вия съгласно ЕС 8.

Доц. д-р Борислав Белев от УАСГ разгледа сравнител-
но нов тип конструктивни елементи за поемане на сеиз-
мични въздействия като стоманените и комбинираните 
шайби, които са показали  отлично поведение при лабо-
раторни изпитания и по време на силни земетресения. 

Особеностите при проектиране на мостови конструк-
ции  за сеизмични въздействия бяха разгледани от проф. 
д-р инж. Констадин Топуров от УАСГ. Според него, тъй 
като при разрушаването на мостове не може да се осигу-
ри евакуация, доставка на храни и медикаменти, логично 
следва, че и в областта на мостовото проектиране тряб-
ва да навлязат съвременните теории за сеизмично осигу-
ряване.  

Докладът на ст.н.с. д-р инж. Марин Костов „Сеизмич-

ният риск“ беше изпълнен с много информация, свързана 
със сигурността на атомни централи, язовирни стени или 
урбанизирани територии.  

„Оценка на сеизмичния хазарт за България“ бе тема-
та на ст.н.с. д-р Димчо Солаков от Геофизичния институт 
при БАН. Интерес предизвикаха представените карти на  
сеизмична опасност, които са  в съответствие с ЕС 8. Те 
ще бъдат прилагани  в съставянето на нови нормативни 
карти за строителство у нас

Сеизмичният хазарт - във властта на учени и инженери
Какво дискутираха специалистите по време на Балканския семинар по сеизмично инженерство, 
преминал под мотото „Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране“

Проф. д-р Фарук Карадоган, Турция:

На Балканите имаме общи 
проблеми

Този семинар е изключително 
ценен, защото виждаме общи-
те проблеми, които трябва 
да решаваме. За да определим 
позицията си срещу изнена-
дите, които ни очакват,  не-
обходимо е добре да познава-
ме природата. Ако решим, че 
е необходимо да усилваме кон-
струкциите, трябва да наме-
рим начин да го направим. Ако 
нашата цел е да конструира-
ме по-сигурни сгради, трябва 
да подобрим правилниците за 
проектиране. Няма друг начин 
да създадем по-сигурни градо-

ве за живеене. Нашият общ проблем е различен от  този 
на хората, които живеят в силно развити страни като 
Америка и Япония. Тъй като имаме ограничени източници, 
трябва да се обединим. Проблемите могат да бъдат ре-
шени според икономическите ни възможности. Ако пред-
положим, че по американските или японски норми  имаме 
милион уязвими сгради, това означава да ги разрушим и 
да ги построим отново. Което е невъзможно. Значи тряб-
ва да създадем собствени решения. Затова се интересу-
вам от сътрудничеството между нашите страни.  

Д-р Линда Пели, Гърция

Защитата на населението е 
национална политика

Под ръководството на Минис-
терството на околната среда 
през 1985 г. е създадена Орга-
низацията на Гърция за сеиз-
мично планиране и защита. 
Нейната цел е да провежда и 
планира национална политика 
за сеизмична защита и намаля-
ване на сеизмичната опасност 
в съгласие с директивите на 
държавата, както и да коорди-
нира държавните и частните 
ресурси за прилагане на тази 
политика. Обединение „Евро-
па - главни опасности“ е  създа-
дено през 1987 г. като форма 
за кооперация между европей-
ските и  средиземноморски-
те страни в областта на  ес-
тествените и технологични 

опасности. Една от основните му задачи е създаването на 
европейски и средиземноморски центрове, които да  раз-
работват проекти на национално и регионално ниво.

Ст.н.с./ст. Елена Васева, ЦЛСМСИ - БАН

Как широката публика да 
разбира термина сеизмичен 

хазарт
Хазарт има във всяко нещо. Би 
могъл да се прояви в сграда, в 
природно явление или друго съ-
битие. Когато говорим за сеи-
змичен хазарт при земетресе-
нията, разбираме каква е прог-
нозата за вероятно земетресе-
ние на определена територия.  
Какви са възможните източ-
ници на земетресението, про-
яви и периоди. Той се определя 

на базата на различни вероятности. Когато правим оценка 
на сеизмичния риск, разглеждаме хазарта  плюс уязвимост-
та на конструкциите. На базата на оценка на хазарта се пра-
вят и  прогнозните карти  за сеизмичност на съответната 
страна. Основната задача във връзка с европейските норми 
е да се оцени хазартът и да се представи във вид, който да 
бъде ползван от строителите. Проф. Игнатиев в доклада 
си показва какви са различните типове повреди, които мо-
гат да се очакват в конструкциите по време на земетресе-
ние. Не че това не се знае от проектантите, но под различ-
ни влияния – на архитекти или инвеститори, те са принуде-
ни да  пренебрегват някои фундаментални  изисквания още 
в началния процес на проектиране.

Проф. Росица Ганчева, УАСГ

В гонене на прагматични 
цели не трябва да забравяме 

опасностите
Сеизмичната наука е сравни-
телно млада. Тази наука започ-
ва да се развива активно около 
60-те години на миналия век. На 
базата на експерименталните 
изследвания се получиха много 
данни и се натрупаха много ре-
зултати, на които се опираме, 
за да оценим поведението  на 
конструкциите при земетръс. 
Изготвянето на  нормите във 

всяка страна се базира на  този придобит опит. Никакви 
правила не са спазвани едно време у нас. Първите по-сериоз-
ни норми се правят едва през 1964 г. Всичко, което е оцеля-
вало, е било благодарение на опита на строителите. В гоне-
не на прагматични цели обаче хората забравят  опасности-
те, които природата им създава. Със старите сгради вече 
нищо не можем да направим. Усилването им е икономически 
нецелесъобразно. При масовото строителство експлоата-
ционният срок, който е залегнал при изчисление на риска, е  
50 години. Но когато говорим за уникални сгради и памет-
ници на културата, те трябва да се запазят.

Проф. д-р. Фарук Кара-
доган е бивш ректор на 
Техническия универси-
тет в Истанбул

Линда Пели е директор 
на отдел в организация 
на Гърция за сеизмично 
планиране и защита и 
зам.-директор на Евро-
пейския център за пре-
венция и прогнозиране 
на земетресения

с колона посредством къса конзола. 
По време на почивката професорът 
разказа и как земетресенията мо-
гат да бъдат естествен експери-
мент, с който се уточняват и оп-
ределят действителните сеизмични 
въздействия. Видният японски учен 
проф. Омори преди повече от 100 
години на базата на сравенение с 
преобръщане на надгробни камъни в 
гробищата в Токио и определяне на 
обръщателния момент установява 
действителното сеизмично ускоре-
ние, което ще действа на масата 
и ще причини разрушения от земе-
тресението. Това е пример на при-
ложение на сеизмичното събитие, 
с което се уточнява сеизмичното 
действие върху конструкцията.

През втория ден под председа-
телството на доц. д-р инж. Здравко 
Бонев и проф. д-р инж. Костадин То-
пуров бяха изнесени и дискутирани 
още седем доклада.

Проф. Петър Сотиров разгледа 
някои проблеми при проектиране-
то на конструкциите за сеизмични 
въздействия съгласно ЕС 8.

Доц. д-р Борислав Белев от УАСГ 
разгледа сравнително нов тип кон-
структивни елементи за поемане 
на сеизмични въздействия като сто-
манените и комбинираните шайби, 
които са показали отлично поведе-
ние при лабораторни изпитания и 
по време на силни земетресения.

Особеностите при проектиране 
на мостови конструкции за сеиз-
мични въздействия бяха разгледа-
ни от проф. д-р инж. Констадин 
Топуров от УАСГ. Според него, тъй 
като при разрушаването на мосто-
ве не може да се осигури евакуация, 
доставка на храни и медикаменти, 
логично следва, че и в областта на 
мостовото проектиране трябва да 
навлязат съвременните теории за 
сеизмично осигуряване.

Докладът на ст.н.с. д-р инж. 
Марин Костов „Сеизмичният риск“ 
беше изпълнен с много информация, 
свързана със сигурността на атом-
ни централи, язовирни стени или 
урбанизирани територии.

„Оценка на сеизмичния хазарт за 
България“ бе темата на ст.н.с. д-р 
Димчо Солаков от Геофизичния инсти-
тут при БАН. Интерес предизвикаха 
представените карти на сеизмична 
опасност, които са в съответствие 
с ЕС 8. Те ще бъдат прилагани в със-
тавянето на нови нормативни кар-
ти за строителство у нас.

Проф. д-р фарук 
карадоган, 
бивш ректор 
на Техническия 
университет в 
Истанбул:

„на Балканите имаме общи 
проблеми“

Този семинар е изключително це-
нен, защото виждаме общите про-
блеми, които трябва да решаваме. 
За да определим позицията си срещу 
изненадите, които ни очакват, не-
обходимо е добре да познаваме при-
родата. Ако решим, че е необходимо 
да усилваме конструкциите, трябва 
да намерим начин да го направим. 
Ако нашата цел е да конструираме 
по-сигурни сгради, трябва да подо-
брим правилниците за проектиране. 
Няма друг начин да създадем по-си-
гурни градове за живеене. Нашият 
общ проблем е различен от този 
на хората, които живеят в силно 
развити страни като Америка и 
Япония. Тъй като имаме ограниче-
ни източници, трябва да се обеди-
ним. Проблемите могат да бъдат 
решени според икономическите ни 
възможности. Ако предположим, че 
по американските или японски нор-
ми имаме милион уязвими сгради, 
това означава да ги разрушим и да 
ги построим отново. Което е не-
възможно. Значи трябва да създа-
дем собствени решения. Затова се 
интересувам от сътрудничеството 
между нашите страни.

д-р линда Пели, 
директор на отдел 
в организация на 
Гърция за сеизмич-
но планиране и 
защита и зам.-ди-
ректор на Евро-

пейския център за превенция и 
прогнозиране на земетресения

„Защитата на населението 
е национална политика“

Под ръководството на Минис-
терството на околната среда през 
1985 г. е създадена Организацията 
на Гърция за сеизмично планиране и 
защита. Нейната цел е да провеж-
да и планира национална политика 
за сеизмична защита и намаляване 
на сеизмичната опасност в съгла-
сие с директивите на държавата, 
както и да координира държавни-
те и частните ресурси за прила-
гане на тази политика. Обединение 

„Европа – главни опасности“ е съз-
дадено през 1987 г. като форма за 
кооперация между европейските и 
средиземноморските страни в об-
ластта на естествените и тех-
нологични опасности. Една от ос-
новните му задачи е създаването 
на европейски и средиземноморски 
центрове, които да разработват 
проекти на национално и регионал-
но ниво.

ст.н.с./ст. 
елена Васева, 
ЦЛСМСИ – БАН

„как широката публика да раз-
бира термина сеизмичен хазарт“

Хазарт има във всяко нещо. Би 
могъл да се прояви в сграда, в природ-
но явление или друго събитие. Кога-
то говорим за сеизмичен хазарт при 
земетресенията, разбираме каква е 
прогнозата за вероятно земетресе-
ние на определена територия. Какви 
са възможните източници на земе-
тресението, прояви и периоди. Той 
се определя на базата на различни 
вероятности. Когато правим оцен-
ка на сеизмичния риск, разглеждаме 
хазарта плюс уязвимостта на кон-
струкциите. На базата на оценка 
на хазарта се правят и прогнозните 
карти за сеизмичност на съответ-
ната страна. Основната задача във 
връзка с европейските норми е да 
се оцени хазартът и да се предста-
ви във вид, който да бъде ползван 
от строителите. Проф. Игнатиев в 
доклада си показва какви са различ-
ните типове повреди, които могат 
да се очакват в конструкциите по 
време на земетресение. Не че това 
не се знае от проектантите, но под 
различни влияния – на архитекти 
или инвеститори, те са принудени 
да пренебрегват някои фундамен-
тални изисквания още в началния 
процес на проектиране.

Проф. 
росица ганчева, 
УАСГ

„В гонене на прагматични 
цели не трябва да забравяме 
опасностите“

Тази страница се поддържа от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - София-град, и дава възможност на своите членове да изразяват професионалните 
си позиции, да споделят своите успехи или коментари. Всички материали се събират в офиса на КИИП - София-град, в електронен вариант.
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Лекциите на 15 изтъкнати професори и специали-
сти от балканските страни предизвикаха изключите-
лен интерес сред участниците в Балканския семинар 
по сеизмично инженерство, организиран от КИИП Со-
фия-град. Много въпроси намериха своя отговор през 
двата дни на дискусиите и разговорите, много практи-
чески решения в сеизмичното инженерство предсто-
ят.   

Професорите  Никола Игнатиев и Петър Сотиров, на-
градени от КИИП София-град, бяха водещи през първия 
ден на семинара.  

Изследването „Мониторинг на земетресенията в Бъл-
гария и сеизмично инструментиране на сгради“ предста-
ви ст.н.с. д-р. Кирил Хаджийски от Централната лабора-
тория по сеизмична механика и сеизмично инженерство 
при БАН. Изводът е, че пораженията от земетресенията 
трябва да бъдат констатирани, документирани и анализи-
рани, за да се направят изводи и да се извлекат съответни-
те поуки както при решаване на проектантски, конструк-
тивни и практически проблеми, така и за осъществяване 
на адекватно поведение на специализираните служби при 
земетресения.  

Проф. Атила Ансал от Турция говори по темата „Се-
измичен хазарт и микрорайониране  за целите на  град-
ското планиране“. За да се избегнат опасностите при зе-
метресение, сеизмичният риск се анализира чрез тестове. 
За тази цел картата на града се разпределя на клетки от по 
250 метра. Във всяка от тях се правят изследвания, след 
това данните се обобщават за целия град и се определят 
най-застрашените райони.  

Доклади през първия ден изнесоха още д-р Лин-
да Пели, ст.н.с./ст. Елена Васева от ЦЛСМСИ – БАН , 
проф. Росица Ганчева от УАСГ,  Владимир Бенко от Сло-
вакия, Фарук Карадоган от Турция и проф. Никола Игна-
тиев. Докладът на проф. Игнатиев беше любопитен с об-
ширната информация какви трябва да бъдат поуките от 
разрушенията  по време на земетресения и какви са насо-
ките за усилване на стоманобетонните конструкции. Той 
даде много примери от земетресенията в Кобе - Япония, 
Мексико, Румъния, Стражица. Показа лошо детайлирани 
колони и възли, загуба на носеща способност при огъва-
не и срязване в колони при неприлагане на основни пра-
вила  на капацитивно проектиране  в критични конструк-
тивни елементи,  разрушения от смачкване на бетон  и 
изкълчване на  надлъжна армировка при крайно недоста-
тъчни  стремена, неблагоприятно осъществяване на  сто-
манено-бетонна рамка чрез свързване на ригел с колона 
посредством къса конзола. По време на почивката про-
фесорът разказа и как земетресенията могат да бъдат ес-
тествен експеримент, с който се уточняват и определят 
действителните сеизмични въздействия.  Видният япон-
ски учен проф. Омори преди повече от 100 години на ба-
зата на сравенение с преобръщане на надгробни камъ-
ни в гробищата в Токио и определяне на обръщателния 
момент  установява действителното сеизмично ускоре-
ние, което ще действа на масата и ще причини разруше-
ния от земетресението. Това е пример на приложение на 
сеизмичното събитие, с което се уточнява сеизмичното 
действие върху конструкцията.  

През втория ден под председателството на доц. д-р 
инж. Здравко  Бонев и  проф. д-р инж. Костадин Топуров 
бяха изнесени и дискутирани още седем доклада.  

Проф. Петър Сотиров  разгледа някои проблеми при 
проектирането на конструкциите за сеизмични въздейст-
вия съгласно ЕС 8.

Доц. д-р Борислав Белев от УАСГ разгледа сравнител-
но нов тип конструктивни елементи за поемане на сеиз-
мични въздействия като стоманените и комбинираните 
шайби, които са показали  отлично поведение при лабо-
раторни изпитания и по време на силни земетресения. 

Особеностите при проектиране на мостови конструк-
ции  за сеизмични въздействия бяха разгледани от проф. 
д-р инж. Констадин Топуров от УАСГ. Според него, тъй 
като при разрушаването на мостове не може да се осигу-
ри евакуация, доставка на храни и медикаменти, логично 
следва, че и в областта на мостовото проектиране тряб-
ва да навлязат съвременните теории за сеизмично осигу-
ряване.  

Докладът на ст.н.с. д-р инж. Марин Костов „Сеизмич-

ният риск“ беше изпълнен с много информация, свързана 
със сигурността на атомни централи, язовирни стени или 
урбанизирани територии.  

„Оценка на сеизмичния хазарт за България“ бе тема-
та на ст.н.с. д-р Димчо Солаков от Геофизичния институт 
при БАН. Интерес предизвикаха представените карти на  
сеизмична опасност, които са  в съответствие с ЕС 8. Те 
ще бъдат прилагани  в съставянето на нови нормативни 
карти за строителство у нас

Сеизмичният хазарт - във властта на учени и инженери
Какво дискутираха специалистите по време на Балканския семинар по сеизмично инженерство, 
преминал под мотото „Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране“

Проф. д-р Фарук Карадоган, Турция:

На Балканите имаме общи 
проблеми

Този семинар е изключително 
ценен, защото виждаме общи-
те проблеми, които трябва 
да решаваме. За да определим 
позицията си срещу изнена-
дите, които ни очакват,  не-
обходимо е добре да познава-
ме природата. Ако решим, че 
е необходимо да усилваме кон-
струкциите, трябва да наме-
рим начин да го направим. Ако 
нашата цел е да конструира-
ме по-сигурни сгради, трябва 
да подобрим правилниците за 
проектиране. Няма друг начин 
да създадем по-сигурни градо-

ве за живеене. Нашият общ проблем е различен от  този 
на хората, които живеят в силно развити страни като 
Америка и Япония. Тъй като имаме ограничени източници, 
трябва да се обединим. Проблемите могат да бъдат ре-
шени според икономическите ни възможности. Ако пред-
положим, че по американските или японски норми  имаме 
милион уязвими сгради, това означава да ги разрушим и 
да ги построим отново. Което е невъзможно. Значи тряб-
ва да създадем собствени решения. Затова се интересу-
вам от сътрудничеството между нашите страни.  

Д-р Линда Пели, Гърция

Защитата на населението е 
национална политика

Под ръководството на Минис-
терството на околната среда 
през 1985 г. е създадена Орга-
низацията на Гърция за сеиз-
мично планиране и защита. 
Нейната цел е да провежда и 
планира национална политика 
за сеизмична защита и намаля-
ване на сеизмичната опасност 
в съгласие с директивите на 
държавата, както и да коорди-
нира държавните и частните 
ресурси за прилагане на тази 
политика. Обединение „Евро-
па - главни опасности“ е  създа-
дено през 1987 г. като форма 
за кооперация между европей-
ските и  средиземноморски-
те страни в областта на  ес-
тествените и технологични 

опасности. Една от основните му задачи е създаването на 
европейски и средиземноморски центрове, които да  раз-
работват проекти на национално и регионално ниво.

Ст.н.с./ст. Елена Васева, ЦЛСМСИ - БАН

Как широката публика да 
разбира термина сеизмичен 

хазарт
Хазарт има във всяко нещо. Би 
могъл да се прояви в сграда, в 
природно явление или друго съ-
битие. Когато говорим за сеи-
змичен хазарт при земетресе-
нията, разбираме каква е прог-
нозата за вероятно земетресе-
ние на определена територия.  
Какви са възможните източ-
ници на земетресението, про-
яви и периоди. Той се определя 

на базата на различни вероятности. Когато правим оценка 
на сеизмичния риск, разглеждаме хазарта  плюс уязвимост-
та на конструкциите. На базата на оценка на хазарта се пра-
вят и  прогнозните карти  за сеизмичност на съответната 
страна. Основната задача във връзка с европейските норми 
е да се оцени хазартът и да се представи във вид, който да 
бъде ползван от строителите. Проф. Игнатиев в доклада 
си показва какви са различните типове повреди, които мо-
гат да се очакват в конструкциите по време на земетресе-
ние. Не че това не се знае от проектантите, но под различ-
ни влияния – на архитекти или инвеститори, те са принуде-
ни да  пренебрегват някои фундаментални  изисквания още 
в началния процес на проектиране.

Проф. Росица Ганчева, УАСГ

В гонене на прагматични 
цели не трябва да забравяме 

опасностите
Сеизмичната наука е сравни-
телно млада. Тази наука започ-
ва да се развива активно около 
60-те години на миналия век. На 
базата на експерименталните 
изследвания се получиха много 
данни и се натрупаха много ре-
зултати, на които се опираме, 
за да оценим поведението  на 
конструкциите при земетръс. 
Изготвянето на  нормите във 

всяка страна се базира на  този придобит опит. Никакви 
правила не са спазвани едно време у нас. Първите по-сериоз-
ни норми се правят едва през 1964 г. Всичко, което е оцеля-
вало, е било благодарение на опита на строителите. В гоне-
не на прагматични цели обаче хората забравят  опасности-
те, които природата им създава. Със старите сгради вече 
нищо не можем да направим. Усилването им е икономически 
нецелесъобразно. При масовото строителство експлоата-
ционният срок, който е залегнал при изчисление на риска, е  
50 години. Но когато говорим за уникални сгради и памет-
ници на културата, те трябва да се запазят.

Проф. д-р. Фарук Кара-
доган е бивш ректор на 
Техническия универси-
тет в Истанбул

Линда Пели е директор 
на отдел в организация 
на Гърция за сеизмично 
планиране и защита и 
зам.-директор на Евро-
пейския център за пре-
венция и прогнозиране 
на земетресения
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Лекциите на 15 изтъкнати професори и специали-
сти от балканските страни предизвикаха изключите-
лен интерес сред участниците в Балканския семинар 
по сеизмично инженерство, организиран от КИИП Со-
фия-град. Много въпроси намериха своя отговор през 
двата дни на дискусиите и разговорите, много практи-
чески решения в сеизмичното инженерство предсто-
ят.   

Професорите  Никола Игнатиев и Петър Сотиров, на-
градени от КИИП София-град, бяха водещи през първия 
ден на семинара.  

Изследването „Мониторинг на земетресенията в Бъл-
гария и сеизмично инструментиране на сгради“ предста-
ви ст.н.с. д-р. Кирил Хаджийски от Централната лабора-
тория по сеизмична механика и сеизмично инженерство 
при БАН. Изводът е, че пораженията от земетресенията 
трябва да бъдат констатирани, документирани и анализи-
рани, за да се направят изводи и да се извлекат съответни-
те поуки както при решаване на проектантски, конструк-
тивни и практически проблеми, така и за осъществяване 
на адекватно поведение на специализираните служби при 
земетресения.  

Проф. Атила Ансал от Турция говори по темата „Се-
измичен хазарт и микрорайониране  за целите на  град-
ското планиране“. За да се избегнат опасностите при зе-
метресение, сеизмичният риск се анализира чрез тестове. 
За тази цел картата на града се разпределя на клетки от по 
250 метра. Във всяка от тях се правят изследвания, след 
това данните се обобщават за целия град и се определят 
най-застрашените райони.  

Доклади през първия ден изнесоха още д-р Лин-
да Пели, ст.н.с./ст. Елена Васева от ЦЛСМСИ – БАН , 
проф. Росица Ганчева от УАСГ,  Владимир Бенко от Сло-
вакия, Фарук Карадоган от Турция и проф. Никола Игна-
тиев. Докладът на проф. Игнатиев беше любопитен с об-
ширната информация какви трябва да бъдат поуките от 
разрушенията  по време на земетресения и какви са насо-
ките за усилване на стоманобетонните конструкции. Той 
даде много примери от земетресенията в Кобе - Япония, 
Мексико, Румъния, Стражица. Показа лошо детайлирани 
колони и възли, загуба на носеща способност при огъва-
не и срязване в колони при неприлагане на основни пра-
вила  на капацитивно проектиране  в критични конструк-
тивни елементи,  разрушения от смачкване на бетон  и 
изкълчване на  надлъжна армировка при крайно недоста-
тъчни  стремена, неблагоприятно осъществяване на  сто-
манено-бетонна рамка чрез свързване на ригел с колона 
посредством къса конзола. По време на почивката про-
фесорът разказа и как земетресенията могат да бъдат ес-
тествен експеримент, с който се уточняват и определят 
действителните сеизмични въздействия.  Видният япон-
ски учен проф. Омори преди повече от 100 години на ба-
зата на сравенение с преобръщане на надгробни камъ-
ни в гробищата в Токио и определяне на обръщателния 
момент  установява действителното сеизмично ускоре-
ние, което ще действа на масата и ще причини разруше-
ния от земетресението. Това е пример на приложение на 
сеизмичното събитие, с което се уточнява сеизмичното 
действие върху конструкцията.  

През втория ден под председателството на доц. д-р 
инж. Здравко  Бонев и  проф. д-р инж. Костадин Топуров 
бяха изнесени и дискутирани още седем доклада.  

Проф. Петър Сотиров  разгледа някои проблеми при 
проектирането на конструкциите за сеизмични въздейст-
вия съгласно ЕС 8.

Доц. д-р Борислав Белев от УАСГ разгледа сравнител-
но нов тип конструктивни елементи за поемане на сеиз-
мични въздействия като стоманените и комбинираните 
шайби, които са показали  отлично поведение при лабо-
раторни изпитания и по време на силни земетресения. 

Особеностите при проектиране на мостови конструк-
ции  за сеизмични въздействия бяха разгледани от проф. 
д-р инж. Констадин Топуров от УАСГ. Според него, тъй 
като при разрушаването на мостове не може да се осигу-
ри евакуация, доставка на храни и медикаменти, логично 
следва, че и в областта на мостовото проектиране тряб-
ва да навлязат съвременните теории за сеизмично осигу-
ряване.  

Докладът на ст.н.с. д-р инж. Марин Костов „Сеизмич-

ният риск“ беше изпълнен с много информация, свързана 
със сигурността на атомни централи, язовирни стени или 
урбанизирани територии.  

„Оценка на сеизмичния хазарт за България“ бе тема-
та на ст.н.с. д-р Димчо Солаков от Геофизичния институт 
при БАН. Интерес предизвикаха представените карти на  
сеизмична опасност, които са  в съответствие с ЕС 8. Те 
ще бъдат прилагани  в съставянето на нови нормативни 
карти за строителство у нас

Сеизмичният хазарт - във властта на учени и инженери
Какво дискутираха специалистите по време на Балканския семинар по сеизмично инженерство, 
преминал под мотото „Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране“

Проф. д-р Фарук Карадоган, Турция:

На Балканите имаме общи 
проблеми

Този семинар е изключително 
ценен, защото виждаме общи-
те проблеми, които трябва 
да решаваме. За да определим 
позицията си срещу изнена-
дите, които ни очакват,  не-
обходимо е добре да познава-
ме природата. Ако решим, че 
е необходимо да усилваме кон-
струкциите, трябва да наме-
рим начин да го направим. Ако 
нашата цел е да конструира-
ме по-сигурни сгради, трябва 
да подобрим правилниците за 
проектиране. Няма друг начин 
да създадем по-сигурни градо-

ве за живеене. Нашият общ проблем е различен от  този 
на хората, които живеят в силно развити страни като 
Америка и Япония. Тъй като имаме ограничени източници, 
трябва да се обединим. Проблемите могат да бъдат ре-
шени според икономическите ни възможности. Ако пред-
положим, че по американските или японски норми  имаме 
милион уязвими сгради, това означава да ги разрушим и 
да ги построим отново. Което е невъзможно. Значи тряб-
ва да създадем собствени решения. Затова се интересу-
вам от сътрудничеството между нашите страни.  

Д-р Линда Пели, Гърция

Защитата на населението е 
национална политика

Под ръководството на Минис-
терството на околната среда 
през 1985 г. е създадена Орга-
низацията на Гърция за сеиз-
мично планиране и защита. 
Нейната цел е да провежда и 
планира национална политика 
за сеизмична защита и намаля-
ване на сеизмичната опасност 
в съгласие с директивите на 
държавата, както и да коорди-
нира държавните и частните 
ресурси за прилагане на тази 
политика. Обединение „Евро-
па - главни опасности“ е  създа-
дено през 1987 г. като форма 
за кооперация между европей-
ските и  средиземноморски-
те страни в областта на  ес-
тествените и технологични 

опасности. Една от основните му задачи е създаването на 
европейски и средиземноморски центрове, които да  раз-
работват проекти на национално и регионално ниво.

Ст.н.с./ст. Елена Васева, ЦЛСМСИ - БАН

Как широката публика да 
разбира термина сеизмичен 

хазарт
Хазарт има във всяко нещо. Би 
могъл да се прояви в сграда, в 
природно явление или друго съ-
битие. Когато говорим за сеи-
змичен хазарт при земетресе-
нията, разбираме каква е прог-
нозата за вероятно земетресе-
ние на определена територия.  
Какви са възможните източ-
ници на земетресението, про-
яви и периоди. Той се определя 

на базата на различни вероятности. Когато правим оценка 
на сеизмичния риск, разглеждаме хазарта  плюс уязвимост-
та на конструкциите. На базата на оценка на хазарта се пра-
вят и  прогнозните карти  за сеизмичност на съответната 
страна. Основната задача във връзка с европейските норми 
е да се оцени хазартът и да се представи във вид, който да 
бъде ползван от строителите. Проф. Игнатиев в доклада 
си показва какви са различните типове повреди, които мо-
гат да се очакват в конструкциите по време на земетресе-
ние. Не че това не се знае от проектантите, но под различ-
ни влияния – на архитекти или инвеститори, те са принуде-
ни да  пренебрегват някои фундаментални  изисквания още 
в началния процес на проектиране.

Проф. Росица Ганчева, УАСГ

В гонене на прагматични 
цели не трябва да забравяме 

опасностите
Сеизмичната наука е сравни-
телно млада. Тази наука започ-
ва да се развива активно около 
60-те години на миналия век. На 
базата на експерименталните 
изследвания се получиха много 
данни и се натрупаха много ре-
зултати, на които се опираме, 
за да оценим поведението  на 
конструкциите при земетръс. 
Изготвянето на  нормите във 

всяка страна се базира на  този придобит опит. Никакви 
правила не са спазвани едно време у нас. Първите по-сериоз-
ни норми се правят едва през 1964 г. Всичко, което е оцеля-
вало, е било благодарение на опита на строителите. В гоне-
не на прагматични цели обаче хората забравят  опасности-
те, които природата им създава. Със старите сгради вече 
нищо не можем да направим. Усилването им е икономически 
нецелесъобразно. При масовото строителство експлоата-
ционният срок, който е залегнал при изчисление на риска, е  
50 години. Но когато говорим за уникални сгради и памет-
ници на културата, те трябва да се запазят.

Проф. д-р. Фарук Кара-
доган е бивш ректор на 
Техническия универси-
тет в Истанбул

Линда Пели е директор 
на отдел в организация 
на Гърция за сеизмично 
планиране и защита и 
зам.-директор на Евро-
пейския център за пре-
венция и прогнозиране 
на земетресения

Тази страница се поддържа от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - София-град, и дава възможност на своите членове да изразяват професионалните 
си позиции, да споделят своите успехи или коментари. Всички материали се събират в офиса на КИИП - София-град, в електронен вариант.
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Лекциите на 15 изтъкнати професори и специали-
сти от балканските страни предизвикаха изключите-
лен интерес сред участниците в Балканския семинар 
по сеизмично инженерство, организиран от КИИП Со-
фия-град. Много въпроси намериха своя отговор през 
двата дни на дискусиите и разговорите, много практи-
чески решения в сеизмичното инженерство предсто-
ят.   

Професорите  Никола Игнатиев и Петър Сотиров, на-
градени от КИИП София-град, бяха водещи през първия 
ден на семинара.  

Изследването „Мониторинг на земетресенията в Бъл-
гария и сеизмично инструментиране на сгради“ предста-
ви ст.н.с. д-р. Кирил Хаджийски от Централната лабора-
тория по сеизмична механика и сеизмично инженерство 
при БАН. Изводът е, че пораженията от земетресенията 
трябва да бъдат констатирани, документирани и анализи-
рани, за да се направят изводи и да се извлекат съответни-
те поуки както при решаване на проектантски, конструк-
тивни и практически проблеми, така и за осъществяване 
на адекватно поведение на специализираните служби при 
земетресения.  

Проф. Атила Ансал от Турция говори по темата „Се-
измичен хазарт и микрорайониране  за целите на  град-
ското планиране“. За да се избегнат опасностите при зе-
метресение, сеизмичният риск се анализира чрез тестове. 
За тази цел картата на града се разпределя на клетки от по 
250 метра. Във всяка от тях се правят изследвания, след 
това данните се обобщават за целия град и се определят 
най-застрашените райони.  

Доклади през първия ден изнесоха още д-р Лин-
да Пели, ст.н.с./ст. Елена Васева от ЦЛСМСИ – БАН , 
проф. Росица Ганчева от УАСГ,  Владимир Бенко от Сло-
вакия, Фарук Карадоган от Турция и проф. Никола Игна-
тиев. Докладът на проф. Игнатиев беше любопитен с об-
ширната информация какви трябва да бъдат поуките от 
разрушенията  по време на земетресения и какви са насо-
ките за усилване на стоманобетонните конструкции. Той 
даде много примери от земетресенията в Кобе - Япония, 
Мексико, Румъния, Стражица. Показа лошо детайлирани 
колони и възли, загуба на носеща способност при огъва-
не и срязване в колони при неприлагане на основни пра-
вила  на капацитивно проектиране  в критични конструк-
тивни елементи,  разрушения от смачкване на бетон  и 
изкълчване на  надлъжна армировка при крайно недоста-
тъчни  стремена, неблагоприятно осъществяване на  сто-
манено-бетонна рамка чрез свързване на ригел с колона 
посредством къса конзола. По време на почивката про-
фесорът разказа и как земетресенията могат да бъдат ес-
тествен експеримент, с който се уточняват и определят 
действителните сеизмични въздействия.  Видният япон-
ски учен проф. Омори преди повече от 100 години на ба-
зата на сравенение с преобръщане на надгробни камъ-
ни в гробищата в Токио и определяне на обръщателния 
момент  установява действителното сеизмично ускоре-
ние, което ще действа на масата и ще причини разруше-
ния от земетресението. Това е пример на приложение на 
сеизмичното събитие, с което се уточнява сеизмичното 
действие върху конструкцията.  

През втория ден под председателството на доц. д-р 
инж. Здравко  Бонев и  проф. д-р инж. Костадин Топуров 
бяха изнесени и дискутирани още седем доклада.  

Проф. Петър Сотиров  разгледа някои проблеми при 
проектирането на конструкциите за сеизмични въздейст-
вия съгласно ЕС 8.

Доц. д-р Борислав Белев от УАСГ разгледа сравнител-
но нов тип конструктивни елементи за поемане на сеиз-
мични въздействия като стоманените и комбинираните 
шайби, които са показали  отлично поведение при лабо-
раторни изпитания и по време на силни земетресения. 

Особеностите при проектиране на мостови конструк-
ции  за сеизмични въздействия бяха разгледани от проф. 
д-р инж. Констадин Топуров от УАСГ. Според него, тъй 
като при разрушаването на мостове не може да се осигу-
ри евакуация, доставка на храни и медикаменти, логично 
следва, че и в областта на мостовото проектиране тряб-
ва да навлязат съвременните теории за сеизмично осигу-
ряване.  

Докладът на ст.н.с. д-р инж. Марин Костов „Сеизмич-

ният риск“ беше изпълнен с много информация, свързана 
със сигурността на атомни централи, язовирни стени или 
урбанизирани територии.  

„Оценка на сеизмичния хазарт за България“ бе тема-
та на ст.н.с. д-р Димчо Солаков от Геофизичния институт 
при БАН. Интерес предизвикаха представените карти на  
сеизмична опасност, които са  в съответствие с ЕС 8. Те 
ще бъдат прилагани  в съставянето на нови нормативни 
карти за строителство у нас

Сеизмичният хазарт - във властта на учени и инженери
Какво дискутираха специалистите по време на Балканския семинар по сеизмично инженерство, 
преминал под мотото „Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране“

Проф. д-р Фарук Карадоган, Турция:

На Балканите имаме общи 
проблеми

Този семинар е изключително 
ценен, защото виждаме общи-
те проблеми, които трябва 
да решаваме. За да определим 
позицията си срещу изнена-
дите, които ни очакват,  не-
обходимо е добре да познава-
ме природата. Ако решим, че 
е необходимо да усилваме кон-
струкциите, трябва да наме-
рим начин да го направим. Ако 
нашата цел е да конструира-
ме по-сигурни сгради, трябва 
да подобрим правилниците за 
проектиране. Няма друг начин 
да създадем по-сигурни градо-

ве за живеене. Нашият общ проблем е различен от  този 
на хората, които живеят в силно развити страни като 
Америка и Япония. Тъй като имаме ограничени източници, 
трябва да се обединим. Проблемите могат да бъдат ре-
шени според икономическите ни възможности. Ако пред-
положим, че по американските или японски норми  имаме 
милион уязвими сгради, това означава да ги разрушим и 
да ги построим отново. Което е невъзможно. Значи тряб-
ва да създадем собствени решения. Затова се интересу-
вам от сътрудничеството между нашите страни.  

Д-р Линда Пели, Гърция

Защитата на населението е 
национална политика

Под ръководството на Минис-
терството на околната среда 
през 1985 г. е създадена Орга-
низацията на Гърция за сеиз-
мично планиране и защита. 
Нейната цел е да провежда и 
планира национална политика 
за сеизмична защита и намаля-
ване на сеизмичната опасност 
в съгласие с директивите на 
държавата, както и да коорди-
нира държавните и частните 
ресурси за прилагане на тази 
политика. Обединение „Евро-
па - главни опасности“ е  създа-
дено през 1987 г. като форма 
за кооперация между европей-
ските и  средиземноморски-
те страни в областта на  ес-
тествените и технологични 

опасности. Една от основните му задачи е създаването на 
европейски и средиземноморски центрове, които да  раз-
работват проекти на национално и регионално ниво.

Ст.н.с./ст. Елена Васева, ЦЛСМСИ - БАН

Как широката публика да 
разбира термина сеизмичен 

хазарт
Хазарт има във всяко нещо. Би 
могъл да се прояви в сграда, в 
природно явление или друго съ-
битие. Когато говорим за сеи-
змичен хазарт при земетресе-
нията, разбираме каква е прог-
нозата за вероятно земетресе-
ние на определена територия.  
Какви са възможните източ-
ници на земетресението, про-
яви и периоди. Той се определя 

на базата на различни вероятности. Когато правим оценка 
на сеизмичния риск, разглеждаме хазарта  плюс уязвимост-
та на конструкциите. На базата на оценка на хазарта се пра-
вят и  прогнозните карти  за сеизмичност на съответната 
страна. Основната задача във връзка с европейските норми 
е да се оцени хазартът и да се представи във вид, който да 
бъде ползван от строителите. Проф. Игнатиев в доклада 
си показва какви са различните типове повреди, които мо-
гат да се очакват в конструкциите по време на земетресе-
ние. Не че това не се знае от проектантите, но под различ-
ни влияния – на архитекти или инвеститори, те са принуде-
ни да  пренебрегват някои фундаментални  изисквания още 
в началния процес на проектиране.

Проф. Росица Ганчева, УАСГ

В гонене на прагматични 
цели не трябва да забравяме 

опасностите
Сеизмичната наука е сравни-
телно млада. Тази наука започ-
ва да се развива активно около 
60-те години на миналия век. На 
базата на експерименталните 
изследвания се получиха много 
данни и се натрупаха много ре-
зултати, на които се опираме, 
за да оценим поведението  на 
конструкциите при земетръс. 
Изготвянето на  нормите във 

всяка страна се базира на  този придобит опит. Никакви 
правила не са спазвани едно време у нас. Първите по-сериоз-
ни норми се правят едва през 1964 г. Всичко, което е оцеля-
вало, е било благодарение на опита на строителите. В гоне-
не на прагматични цели обаче хората забравят  опасности-
те, които природата им създава. Със старите сгради вече 
нищо не можем да направим. Усилването им е икономически 
нецелесъобразно. При масовото строителство експлоата-
ционният срок, който е залегнал при изчисление на риска, е  
50 години. Но когато говорим за уникални сгради и памет-
ници на културата, те трябва да се запазят.

Проф. д-р. Фарук Кара-
доган е бивш ректор на 
Техническия универси-
тет в Истанбул

Линда Пели е директор 
на отдел в организация 
на Гърция за сеизмично 
планиране и защита и 
зам.-директор на Евро-
пейския център за пре-
венция и прогнозиране 
на земетресения
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Сеизмичната наука е сравни-
телно млада. Тази наука започ ва да 
се развива активно около 60-те го-
дини на миналия век. На базата на 
експерименталните изследвания се 
получиха много данни и се натру-
паха много ре зултати, на които се 
опираме, за да оценим поведението 
на конструкциите при земетръс. 
Изготвянето на нормите във всяка 

страна се базира на този придобит 
опит. Никакви правила не са спаз-
вани едно време у нас. Първите по-
сериоз ни норми се правят едва през 
1964 г. Всичко, което е оцеля вало, 
е било благодарение на опита на 
строителите. В гоне не на прагма-
тични цели обаче хората забравят 
опасности те, които природата им 
създава. Със старите сгради вече 

нищо не можем да направим. Усил-
ването им е икономически нецеле-
съобразно. 

При масовото строителство 
експлоата ционният срок, който е 
залегнал при изчисление на риска, 
е 50 години. Но когато говорим за 
уникални сгради и памет ници на 
културата, те трябва да се запа-
зят.

Вторият Балкански семинар по 
сеизмично строителство бе под 
мотото „Намаляване на сеизмич-
ния риск чрез правилно проектира-
не“ и се проведе на 6 и 7 октомври 
т.г., като събра в столичния хо-
тел „Родина“ близо 240 участници.
Представиха се лектори от Бълга-
рия, Македония, Гърция, Италия, 
Турция, Словения, Словакия, Сърбия.

Той бе организиран от Камарата 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране (КИИП), Регионална 
колегия (РК) София-град, под патро-
нажа на министъра на регионално-
то развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова. „Повишената се-
измична активност на Балканите 
предопределя общите проблеми в 
тази сфера и нуждата от размяна 
на професионален опит“, се казва в 
поздравителния адрес на министър 
Павлова.

В приветствието си председа-
телят на КИИП РК София-град и 
вицепрезидент на ЕСЕС инж. Дими-
тър Начев благодари за подкрепата 
при организиране на семинара на 
двете европейски инженерни орга-
низации – ЕСЕС – Европейския съ-
вет на инженерните камари, и Ев-
ропейския съвет на строителните 
инженери.

„Убеден съм, че в условията на 
криза в инженерната професия по-
вишаването на квалификацията на 
строителните инженери ще доведе 
до по-висока конкурентоспособност 
на предоставяните от тях инже-
нерни услуги и до по-лесно преодо-
ляване на този тежък период за 
професията“, завърши изказването 
си инж. Начев.

Проф. д-р Петър Сотиров запоз-
на аудиторията с новите поста-

еВрокод 8 Ще осигури стаБилно сеиЗМично ПоВедение на 
конструкциите
Камарата на инженерите РК София-град проведе втори 
Балкански семинар по сеизмично инженерство

новки в Еврокод 8 и направи сравне-
ние с българските норми в Наредба 
2 за проектиране на конструкции за 
сеизмични въздействия. От неговия 
доклад стана ясно, че има норми в 
Еврокод 8, които не съществуват 
или са бегло споменати в действа-
щото национално законодателство.
Доц. д-р инж. Йордан Милев разгле-
да проблемите при прилагането на 
Еврокод 8 в България. Въпреки някои 
неточности в евронормите те биха 
осигурили по-сигурно и по-стабилно 
сеизмично поведение на носещите 
конструкции на сградите.

Турция има огромен сграден 
фонд, състоящ се от недостатъчно 

сеизмично осигурени стоманобетон-
ни рамкови конструкции с пълнеж-
на зидария от тухли. Сградите от 
един и два етажа не биха постра-
дали сериозно при земетресение, 
а тези над десет етажа пък са 
внимателно конструирани и също 
няма голям риск от разрушение. 
Големият проблем представляват 
сградите между 3 и 8 етажа, ко-
ито в повечето случаи не са добре 
конструирани, като са използвани и 
некачествени материали. Тези кон-
струкции се нуждаят от сеизмично 
усилване чрез практически и иконо-
мически методи, съобщи д-р инж. 
Дилек Окуюсу.

Съществуващите конструкции 
в Гърция показват съществени 
слабости. Това са проблеми на на-
расналата уязвимост при вероятно 
земетресение. Тези конструкции би 
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трябвало да се проектират и усил-
ват съгласно настоящото ниво на 
научното познание. Прилагането на 
определени изпитани принципи на 

сеизмично устойчиво проектиране 
за новите сгради и препроекти-
ране на съществуващите сгради 
са дългосрочни мерки, коментира 

д-р Канелопулос, директор на Cubus 
Hellas Ltd. 

Проф. Горан Марковски от маке-
донския университет „Св. Кирил и 
Методий“ разказа как след опусто-
шителното земетресение в Скопие 
през 1962 г. с помощта на ООН и 
международни организации е осно-
ван Институтът по сеизмично ин-
женерство и инженерна сеизмология. 
В него важна част заема изпитва-
нето на различни конструкции при 
сеизмично въздействие, изготвяне 
на методи за проектиране на нови 
конструкции и методи за бърза 
оценка на сеизмичната устойчи-
вост на съществуващи сгради.

в-к Строителство Градът

наМаляВането на сеиЗМичния риск иЗискВа оБМяна на 
оПит и идеи
4-ти симпозиум „Сеизмичната опасност в Истанбул“, 2009 г.

Камара на инженерите в инвес-
тиционното проектиране (КИИП) 
Регионална колегия София-град ус-
танови в края на миналата година 
контакт с Камара на строителни-
те инженери на Република Турция-
Истанбул. Основна цел на това съ-
трудничеството е изграждането на 
конструктивни взаимоотношения 
между българските и турски колеги. 

Повишената сеизмична актив-
ност на територията на двете 
съседни държави предопределя и об-
щите проблеми пред строителните 
инженери в двете Камари и необ-
ходимостта от обмяна на опит в 
антисеизмичното строителство.

Затова именно първата стъп-
ка, израз на партньорските взаи-
моотношения между двете Камари, 
бе участието на около 70 члена на 
КИИП София-град–проектанти и 
експерти в областта на сеизмично-
то осигуряване на сгради в поред-
ния 4-ти Симпозиум „Сеизмичната 
опасност в Истанбул“ на 15 и16 май 
2009 г. в Техническия университет 
на Истанбул. Този симпозиум се ор-

ганизира и провежда на всеки 4 го-
дини от Турската камара на стро-
ителните инженери-Истанбул. 

В словото си при откриване на 
симпозиума председателят на Ис-
танбулския клон на камарата на 
строителните инженери инж. Ке-
мал Гьорке изрази всеобщата загри-
женост за намаляване на сеизмич-
ната опасност чрез предприемане 
на мерки за намаляване на риска 
от разрушения на конструкциите.
“Отговорността на строителните 
инженери за намаляване на сеизмич-
ния риск в такъв мащабен икономи-
чески и индустриален център като 
гр.Истанбул е огромна. Трябва да 
полагаме общи усилия, с подкрепа-
та на държавата и с политическа 
воля, да успеем да намалим сеиз-
мичния риск, щетите при земетре-
сения и средствата, необходими за 
възстановителни работи. Намаля-
ването на сеизмичния риск изисква 

обмяна на опит и идеи. Затова се 
радвам да приветствам и българ-
ските колеги, гости на днешния 
симпозиум“.

Приветствие към участниците 
в семинара поднесоха също предсе-
дателят на националната турска 
камара на строителните инженери 
инж. Сердар Харп и председателят 
на КИИП София-град инж.Димитър 
Начев. Той каза “Волята ни за бъ-
дещи контакти и конструктивни 
взаимоотношения с турските коле-
ги е в духа на добрите добросъсед-
ски отношения. КИИП София-град 
изразява своето желание да рабо-
ти съвместно с турските колеги 
за преодоляването на проблемите 
на браншовите гилдии в условията 
на прилагане на новите европейски 
професионалните стандарти. За 
българските колеги днес ще бъде 
ценен споделения опит както в сфе-
рата на проектиране на земетръс, 
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така и в сферата на геофизични-
те изследвания, системите за про-
гнозиране, ранно предупреждение и 
бързо реагиране, системите за мо-
ниторинг на сградите в Истанбул“.

Семинарът протече в пет работ-
ни сесии. Бяха изнесени 17 доклада.

доц. д-р инж. Здравко Бонев, 
УАСГ 

Семинарът беше изключител-
но полезен. Турция е страна, дала 
над 20 000 жертви от серията зе-
метресения след 18 август, 1999 и 
сега усилията и са насочени към 
отчитане на поуките и намаляване 
на потенциално високия сеизмичен 
риск. Стъпка в тази посока е съз-
даването на нови модерни норми 
за проектиране на конструкции в 
земетръсни райони. На семинара 
камарата на инженерите в Турция 
демонстрира, че има голям напре-
дък в този процес.

Най-впечатляващи бяха докла-
дите, свързани с изработване на 
наредба за проектиране на високи 
сгради в условията на висок сеи-
змичен хазард. Осигуряването на 
този клас специфични конструкции 
е много важно, защото те попадат 
извън макрорамката на методите 
за осигуряване на традиционните 
конструкции. Необходим е специфи-
чен подход и в Турция наред с воде-
щите в този процес страни (САЩ, 
Япония, Китай) е направена сериоз-
на крачка напред със създаване на 
наредба за проектиране на високи 
сгради в сеизмични райони. Този 
процес е предстоящ и за България 
и срещата подпомогна нашата ко-
легия с насочване към най-важните 

въпроси на проектирането и мони-
торинга на високи сгради.

Докладът на Prof. Safak беше 
много ценен с идеите за мониторинг 
на сградите и изследването на реа-
гирането им чрез разпространение 
и отражение на сеизмичните вълни 
по височина на сградата. Методът 
предлага много добро взаимодейст-
вие между регистрираните данни 
(ускорения, скорости и премества-
ния, измерени на етажните нива 
при земетресение) и аналитичния 
подход за обобщаване на сеизмич-
ното поведение на високата сграда. 
Почвените условия са важен пара-
метър, който влияе на реагирането 
и е включен в подхода. Методът 
се развива в САЩ през последните 
няколко години и се определя като 
експериментално-аналитичен.

Докладът на Prof. Faruk Karadogan 
бе посветен на задачата за оценка 
на сеизмичното поведение на сграда 
с пълнежна тухлена зидария, която 
е повредена от земетресение. Ефек-
тите от повредите са намалени 
чрез усилване на повредените стени 
чрез карбонови ленти от полимер, 
като сградата се изследва повтор-
но с цел да се докаже ползата от 
усилването. И в двата случая се из-
ползва методът на капацитивния 
спектър, като в случая на усиле-
на конструкция се изчислява ново 
еквивалентно затихване, дължа-
що се на усилването. Именно то 
е факторът, влияещ благоприятно 
на поведението на усилената кон-
струкции. 

Prof. Atila Ansal демонстрира 
сценарий за силно земетресение в 
Истанбул, базиран на микросеиз-
мично райониране на територията 
на града. В резултат на това се 
наблюдават зони с различни по го-

лемина почвени ускорения и това 
предопределя различни нива на по-
вреди и разрушения в града. Пока-
зани бяха кварталите и зоните с 
най-голяма уязвимост, където след 
отчитане на състоянието на сгра-
дите сеизмичният риск е най-голям. 
Подобен подход дава възможност да 
се оцени къде да се съсредоточат 
най-много сили и средства за пога-
сяване и смекчаване на щетите от 
бедствието.

ст.н.с д-р Елена Васева, ЦЛ-
СМСИ – БАН 

Определен интерес представля-
ват изнесените доклади за изгра-
дената съвременна система за мо-
ниторинг на силни земни движения, 
както и мониторингът на отделни 
конструкции, с която се създава 
богата база данни от записи на 
регистрирани земетресения, имаща 
отношение към намаляване на се-
измичния риск не само на терито-
рията на Истанбул и Турция, но и 
на съседните страни. Свързването 
на тази система със съществува-
ща система към Централната ла-
боратория по сеизмична механика 
и сеизмично инженерство – БАН 
(състояща се от 42 цифрови аксе-
лерографа, свързани в GSM мрежи, 
оборудвани с GPS устройства) ще 
създаде възможност за разширява-
не на базата данни в Балканския 
регион и участие в международния 
обмен на информация, както и за 
съвместни действия за намаляване 
на сеизмичната опасност в двете 
съседни страни Турция и България. 

Докладите, свързани с оценка на 
сеизмичния риск също представля-
ват определен както научен, така 
и практичен интерес. Разработени-
те сценарии на земетресение в Ис-
танбул дават добра, научно обосно-

Подписване на споразумение за сътрудничество между КИИП София-град и Турската камара на 
строителните инженери-Истанбул.
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вана преценка за очакваните щети 
както материални, така и човешки 
жертви. Подобна методология бе 
разработена и приложена само за 
един район Триадица в София. И 
в това направление е възможно и 
желателно да има тясно сътрудни-
чество между специалистите в две-
те съседни страни, което със съ-
действието на двете камери може 
да бъде осъществено.

Интерес представлява и пробле-
мът за сеизмично осигуряване на 
високи сгради – небостъргачи. Как-
то се видя от докладите и специ-
алистите в Турция са стигнали до 
извода, че е необходим отделен нор-
мативен документ за подобен тип 
сгради и вече е разработена такава 
наредба. С оглед бъдещото постро-
яване на подобни сгради у нас и в 
това направление е възможно и же-
лателно установяване на сътруд-
ничество между специалистите.

При откриване на симпозиума бе 
подписано официално споразумение 

за сътрудничество между КИИП 
София-град и Турската камара на 
строителните инженери-Истанбул.

Вярвам, че с подписването днес 
на споразумението за съвместна 
дейност на двете инженерни Кама-
ри, ще поставим начало на иници-
ативи за разрешаване на общите 
професионални задачи. Ние ще бъдем 
отговорни пред обществото за оси-
гуряване правилното протичане на 
цялостния процес на устройстве-
ното планиране и инвестиционно-
то проектиране. Ще се постараем 
да бъдем и отговорен партньор на 
държавните институции – Минис-
терство на регионалното развитие 
и благоустройството в България 
при изготвяне на сеизмичната 
карта за пограничните райони с 
Турция – за съгласуване на наци-
оналните параметри, изготвянето 
на националните приложения по 
Еврокод 8, и обсъждане проблемите 
при изработване на националните 
карти по сеизмичност за погра-

ничните райони България-Турция 
– каза инж. Начев след подписване 
на споразумението.

В разговори, проведени след при-
ключване на семинара, инж. Виоле-
та Ангелиева, директор на дирек-
ция „Технически правила и норми“ в 
МРРБ сподели „България трябва да 
използва опита на Турция в облас-
тта на сеизмичното осигуряване 
на строежите. Подкрепям идеята 
за изготвяне на специална Наредба 
за проектиране на високи сгради на 
земетръс, каквато вече е разрабо-
тена в Истанбул и днес имахме въз-
можност да се запознаем с основни 
елементи от нея. Считам също, че 
двете камари могат да намерят 
своето място и при подготовка и 
изпълнение на съвместни проекти, 
свързани с изготвяне на национал-
ните карти на сеизмичната ак-
тивност за пограничните райони 
България-Турция. Приветствам за-
почналото сътрудничество между 
двете инженерни камари“.

и В турция Вече Ще се Прилагат еВрокодоВете

Разговор, проведен по време на IV 
симпози ум „Сеизмичната опас ност в 
Истанбул“ меж ду mредседателя на Ка-
марата на строителни те инженери 
на Турция, клон Истанбул, инж. Ке-
мал Гьокче и тредседателя на КИИП 
София-град, инж. Димитър Начев

инж. начев: Камарата на стро-
ителните инженери на Турция е уч-
редена пре ди повече от 50 години със 
специален закон. Как оце нявате разви-
тието на ор ганизацията през години-
те? Налагали ли са се се  риозни про-
мени в структурно и орга ни зационно 
отношение? Доколко дър  жавата е 
подкрепяла цялостната дейност на 
бран шовата организация?

инж. гьокче: Кама рата на 
строителните ин женери на Турция 
е съз дадена през 1954 г. Ней ната ос-
новна цел тогава е била е да даде 

възможност строителното инже-
нерно образование да се реали зира 
съгласно изисквани ята на времето и 
да гаран тира обществения интерес 
в инженерните услуги. Ос вен това 
тя полага усилия за постигане на 
съгласува ност на инженерните про-
екти с техническите пра вила и 
стандарти и не до пуска нелоялна 
конкурен ция между колегите про-
ектанти в процеса на про ектиране.

Сега продължаваме на шите 
дейности, като съ блюдаваме инте-
ресите на професията и професио-
налните интереси на наши те чле-
нове. Ние осъщест вяваме нашите 
дейности в национален и междуна-
роден мащаб, като про веждаме кон-
ференции по сеизмично инженерство, 
конгреси по транспортно строител-
ство, конгреси по бетон, симпозиуми 
по геотехника, симпозиуми по стро-
ително образование, симпозиуми по 
контрол на строителството и др.

Ние организираме фо руми в об-
ществен план по проблемите на на-
ша та професия и на страна та ни.

Инженерното позна ние остаря-
ва постепенно, модерното познание 
ста ва все по-актуално. Зато ва ние 
провеждаме интен зивно инициати ви 
за „обу чение през целия живот“ – ор-

ганизираме теоретични и с практи-
ческа насоче ност курсове за повиша-
ване на пряката професи онална 
квалификация на нашите членове.

Освен това замества ме прави-
лата и практики те, които не са 
под ходящи към съвременните усло-
вия, с нови.

Нашата камара не по лучава 
никаква подкрепа от държавата. 
Финанси раме нашите дейности със 
средства от членски внос и такси 
за издаване на до кументи. Услуги-
те за кон трол върху проектите и 
изпълнение на строител ните кон-
струкции са също в обхвата на на-
шата дей ност.

инж. начев: Член ството в 
тур ската камара е задължител-
но, инжене рите получават лиценз 
за проектиране при покри ване на 
критерии за про ектантски стаж, 
подобни на изискуемите в Бълга-
рия. Интерес за нас пре дизвиква 
изискването за „подновяване“ на 
правос пособност на всеки три го-
дини. Откога се прила га това изис-
кване и какво наложи въвеждането 
му? Какви са критериите, на които 
трябва да отговорят членовете, за 
да им бъде подновена правоспособ-
ността?12
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инж. гьокче: Издаденият през 
1938 г. Закон за архитектите и 
инженерите е позволявал всеки ин-
женер, който има диплома, да пре-
доставя инженерни услуги. Този за-
кон е отговарял на условията през 
1938 г. Обаче новата информация и 
новите технологии в сферата на 
гражданското строителство все 
по-често са факт днес. Затова не е 
възможно да извършваме инженерни 
услуги в сферата на строител-
ството, разчитайки сега само на 
дипломата. С промените в прави-
лата от 2006 г., лицензите на про-
ектанти, които не са участвали в 
професионално обучение (провеждано 
от камарата), не се подновяват.

Ние въведохме това изискване, 
за да елиминираме нелоялната 
конкуренция, да осигурим професи-
оналното познание да надхвърли 
акта на формалното „поставяне на 
печата“ и да гарантираме качестве-
ното изпълнение на инженерните 
услуги. Един проектант може да 
поставя печата си върху проект 
само ако е преминал в рамките на 
две години обучение от 20 часа за 
повишаване на професионалната 
си квалификация, няма установени 
нарушения на професионалния ети-
чен кодекс и има работно място за 
упражняване на професионалната 
дейност. Също така инженерните 
бюра трябва да притежават ли-
цензиран софтуер, а офисите да 
отговарят на изискванията за нор-
мална съвременна работна среда.

инж. начев: Турция е страна, 
дала над 20 000 жертви от серията 
земетресения след 18 август 1999 и 
сега, както разбрахме на симпози-
ума. Усилията ви са насочени към 
отчитане на поуките и намаляване 
на потенциално високия сеизмичен 
риск. Силен интерес предизвика раз-
работената при вас Наредба за про-
ектиране на високи сгради. Какъв 
механизъм за одобрение на проек-
тите на такива сгради е предвиден 
в тази нова наредба? Каква ще е ро-
лята на предвидените технически 
експертни съвети (ТЕС)?

инж. гьокче: Нашата страна 
попада в зона с висок сеизмичен риск. 
Сериозен проблем е, че повечето от 
съществуващите ни сгради не са 
построени съгласно инженерните 
правила. Нашите усилия са насоче-
ни в посока укрепването им.

Освен това сме оценили необхо-
димостта от прилагане на специфи-

инж. Димитър Начевинж. Кемал Гьокче

чен подход към „високите сгради“. 
Осигуряването на този клас специ-
фични конструкции е много важно, 
защото те попадат извън макро-
рамката на методите за осигуря-
ване на традиционните конструк-
ции. Затова е разработена наредба 
за проектиране на „високи сгради“ 
в условията на висок сеизмичен ха-
зард. Новите правила за тези сгра-
ди все още не са влезли в сила. В 
момента тече процес по определяне 
на критериите и сформиране на 
комитетите, които ще са отговор-
ни за прилагането и контрола вър-
ху спазване на новите изисквания.

инж. начев: По какъв начин 
камарата упражнява контрол вър-
ху качеството на изготвяните от 
проектантите проекти?

инж. гьокче: Проектите, които 
се представят в нашата камара, под-
лежат на контрол от професионални 
експерти и се оценяват за съответ-
ствие с правилата за проектиране 
и стандартите. Проектите, които 
не отговарят на изискванията, се 
връщат за преработка.

Проекти за сгради с особени кон-
структивни решения и специални 
параметри се проверяват от спе-
циална комисия от професионални 
експерти.

инж. начев: Сериозно предиз-
викателство пред колегите проек-
танти е предстоящото въвеждане 
на общите европейски стандарти 
за проектиране.

Какви ангажименти е поела тур-
ската камара към своите членове 
във връзка с подготовката им за 
прилагане на конструктивна систе-
ма „Еврокодове“?

инж. гьокче: Ние обсъждаме (се 
съобразяваме с) системата „Евро-
ко– дове“. Обучението за прилагане 
на тези нови норми за проектиране 
се провежда от Турския институт 

за стандартизация. Камарата про-
вежда също курсове за обучение на 
своите членове, както и дискусии 
с експерти, адаптиращи в нашето 
законодателство тези норми.

инж. начев: Как контролирате 
и осигурявате поддържането на ниво 
на професионална квалификация, съ-
образено с новостите в сферата на 
съответната професионална дей-
ност на членове, получили веднъж 
проектантска правоспособност?

инж. гьокче: Ние посещаваме 
нашите проектанти на техните ра-
ботни места и провеждаме обучение 
с цел повишаване на качеството на 
създавания продукт. Считаме, че 
е задължително оторизираните да 
подписват в инженерните офиси да 
посещават курсове за повишаване 
професионалната квалификация.

инж. начев: Какви са процеду-
рите, които турската камара при-
лага срещу нарушаване от страна 
на членовете на правилата на про-
фесионалните стандарти и норми 
и на кодекса на етичните норми. 
Контролът в това отношение само 
от органите на камарата ли се 
осъществява? Какво е вашето мне-
ние за прилагане на европейско ниво 
на подготвяния от ЕСЕС в момен-
та „Код за поведение“ на инженера-
проектант?

инж. гьокче: Дисциплинарната 
комисия на камарата проучва усло-
вията и прилага процедури, свър-
зани с предупреждения и временно 
„отстраняване от професията“ в 
случай на неспазване на кодекса на 
професионална етика. Според нас 
инженерната професия е световна 
професия и ние уважаваме и зачитаме 
проучванията и решенията на между-
народните инженерни организации. 
Ние се чувстваме като част от дру-
гите инженерни организации.

инж. начев: Вашият закон до- 12
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пуска ли пряк „конфликт на интере-
си между „проектант“ и „строите-
лен предприе мач“?

инж. гьокче: Ние счи таме, че 
техническите въ проси и проблеми 
са по-важни от комерсиалните. Про-
дуктът на проектант ската профе-
сия понякога е обект на конфликт 
на ин тереси.

В тази връзка е необхо дим ис-
тински строителен контрол. Ние 
се стараем да прилагаме добър кон-
трол и продължаваме на шите про-
учвания по уста новяване на най-
ефикас ния контрол.

инж. начев: Какви са според вас 
перспективите за сътрудничество-
то меж ду двете инженерни ка мари? 
Как оценявате въз можностите за 
бъдеща та ни съвместна дейност 
в посока обмяна на про фесионален 
опит и парт ньорско участие в евро-
пейски проекти?

инж. гьокче: За нас е важно 
да можем да реали зираме успешно 
съвмест но сътрудничество меж ду 
камарите на инженери те на Тур-
ция и България. Имаме намерение 
да раз ширим опита в това съ труд-
ничество и към други страни.

Нашата професия е професия, 
която осигуря ва сигурност на жи-
вота и собствеността. Ние тряб ва 
да се развиваме и да по добряваме 
нашите услуги непрекъснато.

В тази връзка считаме овладя-
ването на новости те и прилагане-
то на нови технологични решения 
за важно наше задължение. Нама-
ляването на разход ване на ресур-
сите, допринасянето за устойчиво 
развитие чрез коректно използване 
на ресурсите ще бъде в обхвата на 
дей ностите от общ интерес за ин-
женерните камари. 

В сградата на Европейската ко-
мисия в София през м. юни 2009 г. бе 
проведен форум с международно учас-
тие на тема: „Европейски политики 
и финансови средства в сферата на 
инженерната дейност“, организиран 
от Камарата на инженерите – Со-
фия-град, с лектори инж. Економопу-
лос, Председател на Европейски съ-
вет на инженерните камари и проф 
Марк Бонацунтас от Технически 
университет Атина, министерство 
на транспорта и министерство на 
околната среда и водите, без запла-
щане на хонорари за лекторите.

Добрите експерти правят до-
бри проекти. Инженерите могат да 
участват като директни бенефи-
циенти по европейските програми, 
като консултанти за информация, 
подготовка или управление на евро-
пейски проекти или като служители 
и експерти на различни правител-
ствени, местни или регионални ор-
гани, подчерта инж. Димитър На-
чев, при откриване на дискусиите. 

По време на семинара беше на-
правен преглед на финансовите ин-
струменти на Европейския съюз, ев-
ропейската политика за околна среда, 
законодателството на общ ността в 
сектора на водите, в него участваха 
и международни специалисти като 
проф. Марк Бона цунтас от атинския 
Технически университет и Василис 
Економопулос от Европейския съвет 
на строителните инженери.

Повечето проекти по отворените 
досега схеми са напълно под хо дящи 

дискусионнен форуМ
еВроПеЙски Политики 
и финансоВи средстВа В 
сферата на инженерната 
деЙност

за еднофазно проектиране и не са 
сложни във функционал но, техноло-
гично или инсталационно от ношение. 
В насоките за кан ди дат  стване бе 
направено допускане да се канди-
датства с идеен, тех нически или 
работен проект и пове чето от кан-
дидатите предста вят идейни проек-
ти. Според Димитров от Министер-
ството на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ), обаче 
кандидатите чес то демонстрират 
непознаване на Наредба 4 за обхва-
та и съдържанието на инвестицион-
ните проекти и представят идейни 
проекти в състав по усмотрение 
– без чертежи, само с кратко опи-
сание на инвестиционни намерения.
Понякога, като се позовават на 
чл.147 от Закона за устройство на 
територията, когато не се изисква 
одобряване на инвестиционен про-
ект за издаване на разрешение за 
строеж, кандидатите възлагат на 
проектанта само архитектурно зас-
немане и го прилагат придружено от 
подробна количествено-стойностна 
сметка по всички части, откъдето 
не става ясно как са отчетени ко-
личествата.

Процентът на добрите и ка-

чествени проекти не е малък, макар 
че днешните времена не могат да се 
сравняват с периода до 1989 г., комен-
тира Георги Димитров. Камарата 
на инженерите да сформира орган, 
който да преглежда проектите и да 
изпълнява функцията на качествен 
контрол, предложиха участници в 
семинара. Проектите са с ниско ка-
чество, защото потен циалните бе-
нефициенти – най-чес то общините, 
не знаят дали ще спечелят, а нямат 
средства да финансират технически 
или работни проекти, обясни инж. 
Марин Йорданов. Според инж. Ди-
митров оба че общините имат дос-
татъчно предвидени средства, тъй 
като държавата им превежда 15% 
национално съфинансиране, за да не 
използват собствените бюджети. 
Той припомни и възможностите на 
фонда ФЛАГ, създаден с цел преодо-
ляване на проблема с осигуряването 
на паричен ресурс за общините при 
разработване на проектни предло-
жения и финансиране на одобрени 
проекти в рамките на оперативни-
те програми.

Португалия и Ирландия бяха 
много закъснели със сроковете по 
усвояване на европейските сред-12
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ства. Те нямаха подготвени оце-
нители, структури и админист ра-
тивен капацитет, затова обявиха 
международни търгове. На тях 
класираха около седем чужди фир-
ми консултанти, които бързо из-
вършиха всички необходими проце-
дури, сподели международен опит 
проф. Марк Бонацунтас. Ак тив  но 
използване на европейските инстру-
менти за техническа помощ препо-
ръча Василис Економопулос от Ев-
ропейския съвет на строителните 
инженери (ЕССЕ). Средствата по 
тях се получават много бързо и 
съвсем навреме, увери той. В Гър-
ция имаме положителен опит в 
из граждане на административния 
капацитет – инженерната кама-
ра е съветник на правителството, 
участва в подготовката на опера-
тивните програми, в оценителните 
и мониторинговите комитети. А 
усвояването на европейските про-
екти е особено важно за южните 

държави, подчерта Економопулос.
Инж. Красимира Кузманова от 

“Делфин проект екотехника“ ООД 
припомни, че българските общини 
нямат достатъчно администра-
тивен капацитет, ниското ниво 
на заплатите в образователната 
сфера не стимулират качествен 
обучителен процес в университети-
те, младите специалисти са кът, а 
опитни организации като “Водока-
налпроект“ вече не съществуват.

Как става определянето на 
външни експерти запита инж. Ди-
митър Начев предвид факта, че 
тридесет на сто от оценителите 
в комисиите по оценка на канди-
датите по европейски програми са 
външни. Разяснения даде инж. Ека-
терина Танева, дизайн мениджър на 
“Тайсей корпорейшън“ в България, 
доскоро член на оценителна коми-
сия по ФАР и експерт по “Регионал-
но развитие“ в момента. Първият 
етап е подбор по документи, опре-

делят се дати за два изпита – по 
европейски практики и норми, и по 
английски език. Издържалите сключ-
ват договор с МРРБ за срока на 
оперативната програма, като се 
задължават да осигурят оценител-
ски услуги при повикване и имат 
право на до три отказа, след което 
биват изключвани от списъка на 
оценителите. Сесиите по оценява-
нето продължават до месец, рабо-
тата е само в определени за целта 
зали в министерството, документи 
не могат да се изнасят за вкъщи, 
а заплащането, както е практика-
та по европейските програми, идва 
след одобряване на финансирането. 

Не трябва тежестта при изпи-
тите за външни експерти да пада 
върху английския език и познаване-
то на европейското законодател-
ство, а върху техническата експер-
тиза и професионалните качества 
на инженера, подчерта в заключе-
ние инж. Димитър Начев.

Идеята за организиране на кон-
ференция за устойчивото развитие 
бе на Камара на инженерите, Хесен 
с цел – навлизане на инженерите от 
Югоизточна Европа в проблемите на 
устойчивото строителство и прена-
сяне на опита на хесенската камaра 
в областта на обучение по „устой-
чиво строителство“. Провеждането 
на конференцията стана възможно 
със съдействието на КИИП София-
град, която помогна на своите до-
бри партньори – камарите от Хесен 
и Черна гора да установят контакт 
и организират конференцията. 

В официалната част на меро-
приятието, след поздравления от 
председателите на камарите на 
Хесен, д-р Майснер, камара на Чер-
на гора, арх. Стиепчевич и КИИП 
София-град, инж. Начев, вицепрези-
дент на ЕСЕС, бе подписано спора-
зумение за сътрудничество между 
инженерните камари.

конференция „стратегия За 
устоЙчиВо раЗВитие В еВро-
ПеЙския диалог“ черна гора
Участие в конференция „Стра-
тегия за устойчиво развитие 
в Европейския диалог“, Херцег 
Нови, Монтенегро, по покана 
на Камара на инженерите, 
Хесен, Германия и Камара 
на инеженерите Монтенегро

В конференцията, взеха учас-
тие общо около 100 инженери. Ос-
вен българските участници имаше 

и 15 представители на Хесенската 
камара, инженери от Сърбия и Ма-
кедония.
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Израз на приятелство и ползот-
ворно партньорство е установена-
та традиция за участие на КИИП 
София-град от 2010 до 2013 г в деня 
на Камара на инженерите на Сър-
бия в рамките на фестивал „Власен-
ско лето“, провеждан в Сурдулица. 

Този годишен форум на колегите 
от Сърбия винаги е бил съпътст-
ван с организирани кръгли маси или 
конференции, в които сме участва-
ли включително с представяне на 
доклади. Кръгла маса на регионално-
то сътрудничество (2010 г.) с основ-
ни теми Декларацията от Болоня 
– степени на образование, Взаимно 
признаване на професионални ква-
лификации, Тарифи на инженерните 
услуги – състояние и перспективи.

Конференцията проведена на 13 
юли 2013 г. в гр. Сурдулица, Сърбия 
с организатор Камара на инженери-
те на Сърбия, регионален център 
Ниш, който за шеста поредна го-
дина бе домакин на международни 
инициативи на сръбската инженер-
на камара, провеждани в рамките 
на дните на камарата по време 

ден на каМара на 
инженерите на сърБия 
„Власенско лето“, 
сурдулица

на традиционния културен форум 
„Власинско лето“.

Основни теми на конференцята 
бяха: Устойчиви сгради и инфра-
структура, енергийно ефективни 
сгради, възобновяеми енергийни сис-
теми, нови технологии в строител-
ната индустрия и др. 

Представени бяха доклади от Сър-
бия, България и Македония. От Бълга-
рия бяха представени два доклада: 

„ТК 101 Устойчиво Строител-
ство – Стандарти за по-добър жи-
вот и съхранение на природата“ с 
ав тори, инж. Димитър Начев, пред-
седател на Технически комитет ТК 
101 “Устойчиво строителство“, инж. 
Мария Стефанова, представител 
на КИИП в ТК 101. Сръбските ко-

леги бяха запознати с ролята на 
стандартите за устойчиво стро-
телство като ключов инструмент 
за повишавана на конкурентноспо-
собността на строителния сектор. 
Докладът бе подготвен по покана 
на Председателя на Камара на ин-
женерите на Сърбия инж. Милован 
Главонич и инж. Таня Джорджевич 
– председател на организационния 
комитет на конференцията.

Другият доклад бе „Концепция 
за енергийна ефективност и възоб-
новяеми енергийни източници за 
бъл гарските домакинства“, автори 
проф. Христо Василев, Технически 
уни верситет, София, Светослав 
Дренски, Зам. Председател на КИИП 
София-град.

В изпълнение на споразумение 
за сътрудничество между КИИП РК 
София-град и Камара на инженерите 
на Р Сърбия бе проведен съвместен 
„Семинар по сеизмично инженерство“ 
в Белград, 7 – 9 април 2011 г. Лектори 
на семинара бяха сръбски професори 
и от България –проф Елена Васева, 
участниците в семинара-проектан-
ти от двете инженерни камари. 
Израз на приятелското отношение 
на колегите от сръбската камара 
бяха и организираните от тях за 
българските участници (около 60 
проектанти) съ път стващи меропри-
ятия – посещение на новостроящия 
се мост на р. Дунав в местността 
Бешка, с професионални обяснения 
от главния инженер на моста, в 
присъствието на медии. Професи-
оналните разговори продължиха в 
приятелска атмосфера по време на 

съВМестен „сеМинар По 
сеиЗМично инженерстВо“ 
Белград, 7-9 аПрил 2011 г.

12
. М

еж
ду

на
ро

дн
а 

де
йн

ос
т. 

се
ми

на
ри



���

обяд, даден за нашите членове от 
сръбската камара на брега на Дунав 
до моста на Бершка. 

Като израз на висока оценка за 
съвместното ни сътрудничество с 
Камара на инженерите на Сърбия, 
започнало още през 2007г. (участие-
то на представители на Сръбската 
камара в Дискусионния форум в Со-
фия 2008 г., в Балканския семинар по 
сеизмично инженерство в София през 
2009г, организирания от Сръбската 
камара Сръбско-Български Семинар 
по сеичмично инженерство през 
април 2011 г.) по повод честването 
на 8 годишнината от създаване на 
Сръбската камара през 2011 г., РР 
на КИИП София-град връчи плакета 
на организацията на Председателя 
на Сръбската камара проф. Драго-
слав Шумарац.

Благодарим на Председателя 
проф. Шумарац за осъществяване на 
съвместните ни инициативи, сред 

които организирания от Сръбска-
та камара Сръбско-Български Се ми-
нар по сеичмично инженерство през 
април тази година в Белград, както 
и участието на представители на 
Сръбската камара в Дискусионния 
форум в София 2008 г., в Балканския 

семинар по сеизмично инженерство 
в София през 2009 г. Благодарим за 
това, че бяхме гости на традицион-
ните дни на Сръбската Камара през 
тези години и имахме възможност 
да се почувстваме като партньори 
на сръбската инженерна колегия.

По покана за участие от Минис-
терство на Културата чрез МРРБ и 
покана от Турската камара на стро-
ителните инженери делегация от 
КИИП взе участие в конференцията.

участие В конференция 
„сеиЗМична ЗаЩита на културното наследстВо“  турция

Тази конференция е втората се-
измична конференция, организирана 
съвместно от Камара на строител-
ните инженери на Турция, Световен 
съвет на строитените инженери и 

Европейски съвет на строителните 
инженери.

Конференцията протече на високо 
научно – практично приложно ниво.

Осем ключови презентации бяха 
изнесени от международни експер-
ти в областта на консервация и 
реставрация на културното наслед-
ство. Повече от 40 доклада, пред-
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В Любляна в периода 17-21 сеп-
тември 2012 г. този форум бе орга-
низиран от Камара на инженерите 
на Словения (IZS) и протече под 
патронажа на ЮНЕСКО и президен-
та на Р. Словения, с подкрепата на 
Световната федерация на инженер-
ните организации (WFEO), Световен 
съвет на строителните инженери 
(WCCE), Европейски съвет на строи-
телните инженери (ECCE), Европей-
ски съвет на инженерните камари 
(ECEC), Европейската федерация на 
строителната промишленост(FIEC), 
Европейската федерация на нацио-
налните инженерни асоциации 
(FEANI), Европейската организация 
за инженерно образование (SEFI) и 
Съ вет за зелено строителство на 
Словения.

Форумът протече на много висо-
ко ниво. Приветстия бяха поднесе-
ни от Ирина Бокова, Президент на 
ЮНЕСКО, Еврокомисар инж. Мария 
Даманаки, Президента на WFEO. 
Адел Ал Карафи, от Президента на 
Р Словения-Данило Тюрукзам, кмета 
на Люб ляна, Президентите на ЕСЕС 
и ЕССЕ.

Около петстотин участници 
– инженери, политици, научни из-
следователи, представители на 
бизнеса от целия свят обмениха 
мнения относно устойчивото стро-
ителство, основното предизвика-
телство на 21-ви век.

сВетоВен инженерен 
форуМ 2012 „устоЙчиВо 
строителстВо За Хората“

Основните теми, обсъждани в 
пленарните сесии и в рамките на 
про ведената кръгла маса бяха:

Енергийно ефективни сгради;
Системи за възобновяеми енер-

гийни източници; 
Щадящо околната среда стро-

ителство;
Комфортни условия за живот и 

работа;
Устойчива архитектура, инспи-

рирана от природата;
„Зелени сгради“;
Рециклиране, повторна употре-

ба, преосмисляне;
Иновативни технологии в стро-

ителната индустрия / BIM – моде-
лиране на информацията за строи-
телния процес.

Във Форума взеха участие пред-
ставители от близо 60 страни. 

От България бяха представени 
два доклада: на доц. д-р инж. Румя на 
Захариева от УАСГ и доклад („Стан-
дарти за устойчиво строителство“) 
с автори инж. Димитър Начев, член 

на УС на БИС и инж. Мария Стефа-
нова, КИИП.

Считаме, че представянето на 
доклад от българска страна изрази 
ангажираното отношение на члено-
вете на БИС и инженерите-проек-
танти на КИИП към сериозните 
глобални предизвикателства на 21 
век, свързани с устойчивото стро-
ителство.

На церемонията по закриване 
на форума бе приета „Декларация 
от Любляна“.

В нея се изразява готовността 
на инженерните организации да по-
пуляризират, промотират и сти -
мулират реалното прилагане на 
изискванията за устойчиво строи-
телство.

С „Декларацията от Любляна“ 
се приканват световните лидери да 
ангажират Световната Инженерна 
Общност като пълноценен парт-
ньор в решаване на комлексните 
предизвикателства за създаване на 
една устойчива планета.

ставиха последни резултати и ус-
пешни изследвания за поведение на 
исторически сгради при сеизмични 
въздействия. Конференцията про-
тече в 2 по 6 паралелни сесии с 
основни направления: Принципи и 
методи на консервация, Наредби, 
регулации и процедури; Конструк-
тивна и сеизмична оценка; Кон-
кретни изследователски разработки 
– обследване и анализи.

Лектори бяха известни в свето-
вен мащаб специалисти в областта 
на консервация, реставрация и ан-
тисеизмично конструктивно осигу-
ряване на сгради от културното 
наследство. В конференцията, взеха 
участие общо около 250 инженери.

Едно от основните заключения 
на работата на конференцията бе 

рическа и културна значимост. Спе-
циалният правилник следва да бъда 
разработен на базата на модерни 
принципи за сеизмична осигуреност 
и действителното поведение на 
старинните конструкции. 

формулиране на необходимостта 
от създаване на отделен „Сеизми-
чен код за Исторически сгради“ в 
Турция. Бе доказано, че действа-
щият общ сеизмичен правилник е 
неприложим към сградите с исто-
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