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След редица контакти на КИИП 
Регионална колегия София-град с 
някои от инженерните Камари в 
Европа, Председателят на Регио-
налната колегия София-град инж. 
Димитър Начев получи от Генерал-
ния секретар на Европейски съюз 
на Инженерните Камари в Европа 
(ECEC) покана за присъединяване 
на Българската инженерна Кама-
ра към ЕСЕС. Делегация от Кама-
ра на инженерите в инвестицион-
ното проектиране (КИИП), водена 
от Председателят на КИИП инж. 
Стефан Кинарев, бе официален гост 
на 4-тото Общо събрание на ECEC 
на 23.11.2007 г. в гр. Загреб.

След като поднесе поздравителен 
адрес към Общо събрание, Председа-
телят на КИИП инж. Стефан Ки-
нарев изрази готовността на бъл-
гарската организация да се включи 
активно в работата на ECEC. При 
обсъжданията инж. Кинарев напра-
ви кратка презентация на Камара 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране – България, отговори 
на поставените му от членовете 
на събранието въпроси и разясни 
основни положения в Закона на Ка-
марата (ЗКАИИП). 

С пълно единодушие КИИП бе 
приета за член на професионалната 
Европейска организация – Европей-
ски съюз на Инженерните Камари в 
Европа (ECEC). Това открива нови 
европейски перспективи пред ут-
върждаващата се млада българска 
инженерна Камара. 

Българската делегация благода-
ри на членовете на Общото събра-
ние за оказаното доверие и декла-

каМара на инженерите В 
инВестиционното 
Проектиране (кииП) – 
България стана редоВен 
член на еВроПеЙски съЮЗ 
на инженерните каМари.

рира, че КИИП ще работи усилено 
за постигане целите на съюза и за 
отстояване интересите на инже-
нерите в цялостната европейска 
политика относно професията на 
инженера-проектант.

За другите кандидати за член-
ство в ЕСЕС – Инженерна Камара 
на Гърция и Инженерна Камара на 
Турция – бе решено да се присъеди-
нят към ЕСЕС на следващото Общо 
събрание през ноември 2008 г.

Европейски съюз на Инженерни-
те Камари в Европа (ECEC) е създа-
ден през 2003 г.на инженерен форум 
във Виена след поредица от Евро-
пейски Инженерни форуми в Дрезден 
1998 г, в Букурещ 2000 г., и Дубро-
вник 2002 г. Негови членове са Ка-
мари на инженерите в Европа, офи-
циално признати по националното 
законодателство на съответната 
страна: Камара на архитектите и 
инженери консултанти – Австрия, 
Камара на архитектите и инжене-
рите – Хърватска, Чешка Камара 
на оправомощените инженери в 
строителството, Федерална Ка-
мара на инженерите – Германия, 
Унгарска Камара на инженерите, 
Камара на инженерите – Италия, 
Камара на инженерите – Монте-
негро, Полска Камара на строител-
ните инженери, Сръбска Камара на 
инженерите, Словашка Камара на 
строителните инженери, Камара 
на инженерите – Словения, а от 
23.11.2007 г. и КИИП – България.

ECEC е създадена с основната 
мисия да обедини усилията на от-
делните инженерни камари за пре-
одоляване предизвикателствата, 
кои  то поставят новите икономи-
чески условия в Обединена Европа. 
Съюзът представлява ефективно 
професионалните интереси на ин-
женерите, членове на националните 

инженерни Камари, пред органите 
на Европейската Комисия и Евро-
пейският Парламент. 

Основна задача на ЕСЕС е да 
предлага, подкрепя, и наблюдава 
про  цесите на адаптиране на общи-
те Европейски норми и на хармо-
низиране на националните законови 
системи в областта на прехвърля-
не на държавни правомощия на 
Ин женерните Камари навсякъде в 
Европа. ЕСЕС засилва активното 
учас тие на националните инже-
нерни Камари в процеса на хармо-
низация на националните норми в 
строителството, съгласно общите 
ев ропейски норми, по-специално в 
сферата на:

· Закони, нормативи, диртек-
тиви и стандарти;

· Инженерно образование и пос-
ледващо професионално развитие;

· Признаване на професионална 
квалификация и мобилност на опра-
вомощените инженери.

ЕСЕС дефинира професионални-
те квалификационни стандарти и 
свързаните с тях правила, както 
и подкрепя системата на инженер-
ната професия в сферата на проек-
тирането.

ЕСЕС създава общите принципи 
на инженерната етика, като осно-
ва за разбиране и взаимно доверие 
между оправомощените инженери.

ЕСЕС се стреми да осъществява 
позитивна атмосфера в настоящи-
те и бъдещи съвместни дейности с 
други сродни европейски инженерни 
организации.

4-тото Общо събрание на ЕСЕС 
след дискусии прие отчетните до-
клади на Президента, Генералния 
Секретар и одиторите на Съюза. 
Ин терес и коментари предизвика 
док лада на Генералния Секретар 
Йозеф Робл, Заместник Президент 

4-тото Общо събрание на ECEC, 23.11.2007 г., гр. Загреб
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на Камара на архитектите и ин-
женери консултанти, Австрия. Той 
представи резултатите от срещи-
те на Борда на ЕСЕС с инженерни-
те организации от Европа: Европей-
ски съюз на свободните професии 
– CEPLIS (European Council of the 
Liberal Proffessions), Европейски съюз 
на строителните инженери – ECCE 
(European Council of Civil Engeneers), 
Европейска федерация на асоциа-
циите на инженерите консултан-
ти – EFCA (European Federation of 
Engineering Consultancy Associations), 
FEANI (European Federation of Na tio-
nal Engineering Associations). Бе реше-
но да бъде изготвен основополагащ 
документ, регламентиращ позиции-
те на ЕСЕС за взаимно сътрудни-
чество с всички инженерни професи-
онални организации в Европа. 

Основна точка от дневния ред 
на Общото събрание бе „План за 
действие на ЕСЕС във връзка с при-
ложение на Европейските директиви 
и инициативи за тяхното адапти-
ране към националните законода-
телства – съвместни действия с 
Европейския съюз на строителните 
инженери (ЕССЕ).“ Бе отчетено из-
пълнението на решенията на пре-
дишното Общо събрание във връзка 
с предложените от ЕСЕС промени в 
Директива 2005/36/ЕС, регламенти-
раща признаването на професионал-
ни квалификации. 

Работната група „Инженерни 
услуги/съотношение ка чество-цена“ 
отчете извършеното по Директи-
ва „Услуги“. Предстои работа и по 
Директивата за Обществените по-
ръчки. 

ЕСЕС определи като спешна 
краткосрочна своя цел изготвяне-
то на „Професионален кодекс на 
Инженера“ във връзка с чл.39 на Ди-
рективата за услугите. Особено ва-

жна задача ще бъде и оценката за 
прилагане в отделните страни на 
„Изискванията за прилагане на „Ди-
рективата за признаване на ква-
лификациите“ и „Становището на 
ЕСЕС за приравнителните мерки“, 
одобрени от 3-тото Общо събра-
ние, както и оценка по прилагане 
на Директивата за Обществените 
поръчки в областта на инженерни-
те услуги. 

Инж. Робл, Генерален Секретар 
на ЕСЕС обобщи извършеното във 
връзка с Европейските Директиви и 
изрази мнението на Борда на ЕСЕС 
за необходимостта от по-реши-
телни действия при оказване вли-
яние върху изготвянето на всички 
Директиви, касаещи инженерната 
дейност. Като първа стъпка в 
тази посока Бордът на ЕСЕС е взел 
решение да бъде създадена комисия, 
която в рамките на няколко работ-
ни срещи да подготви документ, 
ясно формулиращ от една страна 
отговорната позиция на инженер-
ната професия в икономическия и 
социален живот и от друга да де-
финира средствата за отстояване 
на интересите на упражняващите 
я инженери. Тя трябва да изготви 
и специален документ, представящ 
и защитаващ високия статут на 
инженерната професия пред орга-
ните на Европейската Комисия и 
Европейския Парламент. 

За членове на комисията от 
Общото Събрание бяха единодушно 
избрани: 

инж. Жозеф Робл – Генерален Се-
кретар на ЕСЕС, Заместник Прези-
дент на Федерална Камара на архи-
тектите и инженери консултанти 
– Австрия

инж. Рудолф Колбе – Президент 
на Камара на Архитектите и ин-
женери консултанти, Регион Горна 

Австрия и Залцбург
инж. Димитър Начев – Предсе-

дател на КИИП Регионална Колегия 
София-град.

инж. Кртомир Ремец – Прези-
дент на Словенската Камара на 
инженерите

Сузане Йенер Главен – Секре-
тар на Федерална Камара на архи-
тектите и инженери консултанти 
– Австрия, юрист

Томас Ньобел – Ръководител на 
представителството на Федерална 
Камара на инженерите – Германия, 
юрист.  

За Българската Камара е голяма 
чест и израз на доверие избирането 
в състава на работната група на 
представител на Р България. В раз-
говор с Президента на Федералната 
инженерна Камара на Германия и 
Зам. Президент на ЕСЕС проф. Карл 
Швин, инж. Димитър Начев споде-
ли своето задоволство от това, че 
Българската инженерна Камара ще 
има възможността да работи заед-
но с Инженерните Камари в Европа 
и изрази готовността си като член 
на работната група да съдейства 
за постигане на по-добри позиции 
на ЕСЕС пред органите на Европей-
ската Комисия и Европейския Пар-
ламент в Брюксел.

За нас като Колегия е изключи-
телно приятно да оценим приема-
нето ни в Европейския Съюз на Ин-
женерните Камари като резултат 
и признание за положените четири 
годишни усилия по развиване на 
международната дейност и издига-
не авторитета на българските ин-
женери-проектанти в европейските 
страни.

инж. Мария Стефанова
Ръководител офис и международ-

но сътрудничество-КИИП РК София-
град

Петото Общо събрание на Ев-
ро пейски Съвет на Инженерните 
Камари (ECEC) се проведе на 3 ок-
томври т.г. в гр. Хамбург. Като 
редовен член на ECEC, Камара на 
инженерите в инвестиционното 
проектиране (КИИП) взе участие в 
работата на Общото събрание. В 
състава на българската делегация 

 

кииП ВЗе участие В раБотата на 5-тото оБЩо съБрание на 
еВроПеЙски съВет на инженерните каМари

бяха: инж. Стефан Кинарев, пред-
седател на КИИП, инж. Георги Си-
меонов, зам. председател на КИИП, 
инж. Димитър Начев, председател 
на КИИП София-град и инж. Мария 
Стефанова, изпълнителен директор 
и международно сътрудничество 
КИИП РК София-град.

Поздравителни адреси към Об-13
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щото събрание бяха поднесени от 
представители на Европейския съ-
вет на строителните инженери 
(ЕССЕ) – инж. Василис Економопу-
лос, зам. председател и инж. Джон 
Пауър – главен директор и от 
представителя на ECEC в Европей-
ския съвет на свободните професии 
(CEPLIS) инж. Рудолф Колбе. 

5-тото Общо събрание на ЕСЕС 
след дискусии прие отчетните до-
клади на президента, генералния 
секретар и одиторите на Съвета. 
Докладите отразяваха постигна-
тото през изминалата година по 
изпълнение на основните задачи 
на Съвета, свързани с отстоява-
не интересите на инженерите в 
цялостната европейска политика 
относно професията на инженера-
проектант. 

Интерес предизвика доклада на 
г-н Йоахим Йоби – ръководител на 
офиса на ЕCEC в Брюксел. В него 
накратко той запозна присъства-
щите с установените контакти и 
проведените разговори и дискусии с 
органите на Европейската Комисия 
(ЕК) и Европейския Парламент. 

Усилия са били положении за ефек-
тивна защита на професионалните 
интереси на инженерите по пробле-
мите при изпълнение на Европейска 
директива 2005/36/ЕС за признаване 
на професионалните квалификации. 
Г-н Йоби докладва и за новостите 
от Брюксел, свързани с Директи-
вата за строителните продукти 
(CPD), с Европейската директива 
за обща енергийна ефективност на 
сгради“ (EPBD), със законодателни-
ят пакет на Европейската комисия 
„Климат, енергетика“, с проекта на 
ЕК за ръководство за избягване и 
намаляване на риска на строител-
ната площадка, както и с приетия 
юни 2008 г. пакет „Small Business 
Act“ за Европа, създаден с цел да се 
даде приоритет на малките и сред-
ни предприятия (МСП) в Европа. 

Бяха направени критични бе-
лежки относно недостатъчната 
работа на Европейско ниво по 
проблемите при признаване на 
професионалната квалификация на 
инженерите, произтичащи от при-
лагането на Болонската декларация 
и Лисабонската стратегия за из-
граждане на единното европейско 
образователно пространство (двус-
тепенна система на обучение). 

В тази връзка инж. Йозеф Робл, 
генерален секретар на ЕСЕС, за-

местник президент на Федерална 
Камара на архитектите и инжене-
ри консултанти – Австрия, напом-
ни, че в момента се набира инфор-
мация за степента на готовност 
за прилагане на „Директивата за 
признаване на квалификациите“ 
(подготвя се масив с данни за ус-
ловията за достъп до професията 
в отделните страни) и апелира за 
по-голяма активност от членките 
на ЕСЕС. 

По повод мобилността на инже-
нерите в Европа инж. Колбе запозна 
присъстващите с ENGCARD проект, 
разработен от Европейската феде-
рация на националните инженерни 
асоциации (FEANI), в партньорство 
с други международни организации, 
вкл. и ЕСЕС, финансиран от ЕК. 

През м. април в Брюксел на Кон-
ференция са представени резулта-
тите от изследването, проведено 
по проекта за възможностите за 
въвеждането на „европейска профе-
сионална карта“, съдържаща основ-
ните показатели за образователна 
и професионална квалификация, ко-
ято би улеснила значително мобил-
ността при предоставяне на услуги 
през граница. 

Във връзка с пакета „Small Bu-
siness Act“, инж. Йозеф Робл, по-под-
робно информира за публикуваната 
поредица от практически примери 
и насоки, които ще предоставят 
възможност на държавите-членки 
и на публичните власти да облек-
чат практиките и направят по-по-
стижими условията за участие на 
МСП в търговете за обществени 
поръчки. 

Този Кодекс на най-добрите 
практики демонстрира начина, по 
който могат да бъдат използвани 
разпоредбите на Директивите от-
носно обществените поръчки на ЕС 

в подкрепа на МСП, като извежда 
на преден план редица правила, об-
лекчаващи МСП и използваните на 
национално равнище практики. 

Основен момент от работата 
на събранието бе приемането на 
„Кодекс за поведение“ на оправомо-
щените инженери, разработен от 
работна група на ЕСЕС, с пред-
седател г-н Ньобл ръководител на 
представителството на Федерална 
Камара на инженерите на Германия 
и зам. председател – инж. Дими-
тър Начев, председател на КИИП 
София-град. Отчетено бе, че ЕСЕС 
е една от първите организации, 
изготвила такъв европейски кодекс 
за поведение, в отговор на препоръ-
ките на Европейската комисия във 
връзка с прилагане на Директива за 
услугите.

Общото събрание прие нов член 
в редиците си – Техническа Камара 
на Гърция.

За Българската Камара е чест и 
израз на доверие решението, което 
бе взето, следващото Общото съ-
брание на ЕСЕС да бъде проведено в 
София през октомври 2009 г.

В заключение бе приет план за 
бъдещи действия на ЕCEC с основни 
приоритети: подбряване позициите 
на ЕСЕС пред органите на Европей-
ската комисия и Парламент, задъл-
бочаване сътрудничеството със 
сродни организации (ECCE, CEPLIS, 
FEANI – партньорство в нов 
ENGCARD проект, EFKA), изяснява-
не мобилността на инженерите в 
рамките на ЕСЕС, изграждане на 
обща платформа, съгласно Дирек-
тивата за признаване професионал-
ните квалификации.

Пето Общото събрание на ЕСЕС
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Комисията към ECEC по из-
готвяне на европейски „Кодекс за 
поведение“ на оправомощените ин-
женери проведе заключителното си 
заседание непосредствено преди Об-
щото събрание. На него бе изготвен 
окончателния вариант на Кодекса. 
Работният вариант на документа 
бе предоставен преди три месеца 
на управителните органи на всички 
членки на ЕСЕС за обсъждане, мне-
ния и препоръки. 

Комисията разгледа постъпили-
те три предловения – от камари-
те на Австрия, Унгария и България. 
Първите две бяха само уточняващи 
текстове. Инж. Димитър Начев 
представи предложението на УС на 
КИИП, като аргументирано защи-
ти необходимостта от предложе-
ното допълнение: „Оправомощени 
инженери в Европа са инженерите 
от Европа, членове на техните 
Ка мари и оправомощени, съгласно 
изиск ванията на националните им 
законодателства“. Със задоволство 
мо жем да кажем, че българското 
пред ложение бе оценено като съ-
щест  вено и отразено в Кодекса.

Комисията формулира и следва-
щите стъпки във връзка с прилага-
не на Кодекса:

· Хармонизиране на национални-
те Кодекси за професионална етика 
с Европейския Кодекс за поведение, 
като се съблюдава да не е в про-
тиворечие с местните Закони за 

Заседание на комисията на ECEC по изготвяне на европейски „Кодекс за поведение“ на опра-
вомощените инженери

коМисията къМ ECEC По 
иЗготВяне на еВроПеЙски 
кодекс За ПоВедение 
усПеШно ЗаВърШи раБота

Камарите и другите национални 
нормативни документи, регламен-
тиращи дейността на оправомоще-
ните инженери;

· Всяка Камара, членка на ЕСЕС, 
трябва да предостави Кодекса на 
националните представители в 
Ев  ро пейския парламент; на нацио-
налния координатор по признаване 
на професионалните квалификации; 
на ресорните министерства; на 
всички международни организации, 
има щи отношение към прилагане 
Директивата за услугите (EFKA, 
FEANI, CEPLIS, ECCE).

ЕСЕС изготви този „Кодекс за 
поведение“ съгласно предписанията 
на чл. 37 от Директивата за услу-
гите на вътрешния пазар (2006/123/
ЕС) и съответните и бележки 114 
и 115, които дефинират сериозната 
необходимост от изготвяне на Код 
за поведение на ниво на Общност-
та. Като документ регламентиращ 
единни правила за поведение при 
упражняване на професията опра-

вомощените инженери, валидни на 
територията на Общността, се 
счита, че е изключително необхо-
дим за подобряване качеството на 
услугите и улесняване свободното 
движение на доставчиците на ус-
луги и избора на потребители на 
услуги в рамките на ЕС.

инж. Мария Стефанова







Европейският Съвет на Инже-
нерните Камари в Европа (ECEC) 
проведе на 14 ноември т.г. в Со-
фия своето 6-то редовно годишно 

кииП Бе доМакин на 6-тото оБЩо съБрание на есес
ПредстаВител на кииП ВицеПреЗидент на есес

г., и Дубровник 2002 г. Членове на 
ЕСЕС са Камарите на инженерите 
в Европа, официално признати по 
националното законодателство на 
съответната страна.

ЕСЕС е създадена с основната 
мисия да обедини усилията на от-
делните инженерни камари за пре-
одоляване предизвикателствата, 
кои то поставят новите икономи-
чески условия в Обединена Европа. 
Съюзът представлява ефективно 
професионалните интереси на ин-
женерите, членове на националните 
инженерни Камари, пред органите 

Об що събрание, с което приключи 
3-годишния мандат на управление 
на ръководството на съвета и бе 
проведен избор за нов управителен 
орган. Домакин на този междунаро-
ден форум бе Камара на инженери-
те в инвестиционното проектира-
не (КИИП), която е член на Съвета 
от 2007 г.

Европейският Съвет на Инже-
нерните Камари в Европа (ECEC) 
е създаден през 2003 г.на инжене-
рен форум във Виена след поредица 
от Европейски Инженерни форуми 
в Дрезден 1998 г, в Букурещ 2000 13
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на Европейската Комисия и Евро-
пейският Парламент. 

Основна задача на ЕСЕС е да 
предлага, подкрепя, и наблюдава про-
цесите на адаптиране на общите 
Европейски норми и на хармонизира-
не на националните законови систе-
ми в областта на прехвърляне на 
държавни правомощия на инженерни-
те камари навсякъде в Европа.

ЕСЕС дефинира професионални-
те квалификационни стандарти и 
свързаните с тях правила, създава 
общите принципи на инженерната 
етика, като основа за разбиране и 
взаимно доверие между оправомоще-
ните инженери.

ЕСЕС се стреми да осъществява 
позитивна атмосфера в настоящи-
те и бъдещи съвместни дейности с 
други сродни европейски инженерни 
организации.

Поздравителен адрес към Общо-
то събрание, от името на Минис-
търа на регионалното развитие и 
благоустройството г-н Росен Плев-
нелиев, поднесе г-н Татарски, начал-
ник на кабинета на министъра. 

„Приветствам Българската ка-
мара на инженерите в инвестици-
онното проектиране за това, че е 
получила доверието да бъде дома-
кин на този форум на инженерните 
камари в Европа.

В условията на икономическо-
то и социалното сближаване на 
страните от европейската общ-
ност, оценявам високо ролята на 
Вашата европейска организация за 
обединяване усилията на отделни-
те инженерни камари за преодоля-
ване предизвикателствата, които 
поставят новите икономически 
условия в Обединена Европа и да 
представлява ефективно професио-
налните интереси на инженерите 
пред органите на Европейската Ко-
мисия и Европейския Парламент“– 
се казва в поздравителния адрес.

Приветствие към работата на 
събранието направиха председате-
лят на КИИП инж. Стефан Кина-
рев, като домакин на форума, и 
председателят на Европейския съюз 
на строителните инженери инж. 
Економопулос от името на ЕССЕ.

6-тото Общо събрание на ЕСЕС 
прие отчетните доклади на Прези-
дента, Генералния Секретар и оди-
торите на Съюза. 

Важен и вълнуващ момент от 
събранието бе проведения избор за 

нов управляващ борд на организация-
та. Вълнуващ, защото сред номини-
раните кандидати бе и българския 
кандидат инж. Димитър Начев, 
председател на КИИП РК София-
град. Единодушно бе избран новия 
Президент на съвета – дипл. инж. 
Йозеф Робл, досегашен генерален се-
кретар на ЕСЕС и заместник прези-
дент на Камара на архитектите и 
инженери консуленти, Австрия.

Изборът за позициите на 3-ма 
вицепрезиденти протече при голяма 
конкуренция (при седем номинации: 
от Федералната камара на Герма-
ния, камарите на Италия, Слове-
ния, Словакия, Унгария, България и 
Сър бия). Впечатляващ е успеха на 
българския кандидат инж. Начев, 
който бе избран на първия тур заед-
но със Заместник Председателя на 
Федералната камара на Германия, 
дипл. инж. Ханс Каммайер. След 
балотаж бе избран третия вице-
президент на ЕСЕС инж. Кротомир 
Ремец, председател на камара на 
инженерите на Словения.

Досегашният президент инж. 
Мирко Орешкович поздрави избрани-
те нови членове на управляващия 
борд и благодари на българските до-
макини за чудесната организация. 

„Изборът на представителя на 
българската камара на инженерите 
на този висок пост е израз на заво-
ювано доверие и изграден имидж на 
КИИП на европейско ниво, доказан с 
активна дейност през двете години 
членство на българската камара в 
ЕСЕС“ – сподели инж. Орешкович. 
Председателят на КИИП инж. Сте-
фан Кинарев връчи на инж. Ореш-
кович специалния плакет на КИИП 

6-то Общо събрание на ЕСЕС
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за заслуги, като израз на благодар-
ност на българската камара на ин-
женерите за получената подкрепа и 
съдействие от ЕСЕС за приемането 
в редиците на съвета и през пър-
вите две години от членството и в 
организацията. 

дипл. инж. Йозеф 
робл, президент 
на ЕСЕС

„Има много ра -
бо та, която тряб-
ва да бъде свърше-

на. Нашата основна цел ще бъде да 
продължим да подобряваме позици-
ята на оправомощените инженери 
на ЕСЕС пред Европейските инсти-
туции и обществото. Това може 
да бъде постигнато чрез регулярни 
компетентни общи становища на 
ЕСЕС по текущи инициативи на 
Европейско ниво, подготвени в по-
близко сътрудничество с останали-
те Европейски инженерни организа-
ции и накрая, но в никакъв случай 
най-маловажно – с широко медийно 
отразяване (в близък контакт с 
медиите). Важни стъпки трябва 
да бъдат предприети в следващия 
мандат по следните теми: оцен-
ка на Директивата за признаване 
на професионалните квалификации, 
прилагане на Директивата за ус-
лугите, проблемите на Болонския 
процес, по-добър достъп до стан-
дартите и т.н. 

Възнамерявам също да подобря 
структурата и работата вътре в 

организацията, да задълбоча проце-
са на взаимно опознаване на член-
ките на съвета. Това е необходимо, 
за да може интересите на оправо-
мощените инженери да бъдат пред-
ставлявани и защитавани по най-
добрия начин. 

Ако трябва да обобщя дейност-
та на ЕСЕС в едно изречение, то 
е: Водещият приоритет за ЕСЕС е 
промотиране на високо качество на 
инженерното образование и услуги в 
общ интерес и в интерес на потре-
бителите, както и важността на 
устойчивостта и енергийната ефек-
тивност в инженерните услуги“.

дипл. инж. Ханс 
улрих каммайер, 
ЕСЕС вицепрези-
дент

Една от мои-
те основни задачи, 

като член на борда на ЕСЕС, ще 
бъде разширяване на организация-
та. Това е съществено за предста-
вителството и популярността на 
ЕСЕС в Брюксел. 

Следя с интерес дискусиите, 
относно специална секция за инже-
нерите в рамките на Директивата 
за признаване на професионалните 
квалификации. Аз ще подкрепя идея-
та поне строителните инженери да 
бъдат включени в отделна секция, 
какъвто е примера с архитектите.

В този контекст, аз ще се оп-
итам да подобря процедурите по 
взаимно признаване на квалифика-

циите на оправомощените инжене-
ри, членове на нашите камари.

инж. димитър 
начев, 
ЕСЕС вицепрези-
дент

“Визията ми за 
развитие на ЕСЕС 

е подобряване видимостта на ЕСЕС 
пред органите на Европейската 
комисия и Европейския парламент 
чрез прилагане на ясни вътрешни и 
външни политики на Управляващия 
борд на съвета. 

Считам, че е необходимо да се 
положат усилия за изграждане и 
доразвиване на информационните 
канали към членовете на ЕСЕС, за 
подпомагане на членовете на ЕСЕС 
на национално ниво пред техните 
правителства за защита на инже-
нерните камари в инвестиционния 
процес, за подкрепа на членовете на 
ЕСЕС при реализиране инициативи 
на национално ниво и решаване на 
различни законови проблеми.

В аспекта на външните поли-
тики на ЕСЕС трябва да бъдат 
намерени механизми за подобряване 
позицията на ЕСЕС пред Европей-
ските институции, трябва да се до-
развият в практична посока конта-
ктите с другите сродни инженерни 
организации: ЕССЕ, CEPLIS, FEANI, 
EFCA, трябва да се популяризира 
дейността на ЕСЕС чрез средства-
та за масово осведомяване (медии) 
на европейско и локално ниво.

Израз на международната дей-
ност на КИИП е дейността, осъ-
ществена в рамките на задълже-

есес ВицеПреЗидент – 
2009-2012

нията на Председателят на КИИП 
София-град в качеството му на Ви-
цепрезидент на Европейски Съвет 
на Инженерните Камари (ЕСЕС) в 
мандата 2009-2012 година. Всички 
разходи, свързани с тази дейност 
са поети от ЕСЕС.

Участието на инж. Начев като 
Вицепрезидент на ЕСЕС в проведе-
ните заседания на Управителния 
борд и Общото събрание на ЕСЕС 
е свързано със следния принос към 
дейността на организацията:

– изготвяне на „Кодекс за ка-
чество на инженерните услуги“ – с 
отразено предложението от бъл-
гарска страна за изразена връзка 
между качество и цена на предлага-
ните инженерни услуги;

– популяризиране на „Кодекс за 
поведение на оправомощените ин-

женери“ „Code of Conduct“ и и „Ко-
декс за качество на инженерните 
услуги“ “Code of quality“ на европей-
ско и национално ниво – изпратени 
са до 17 те български депутати в 
Европейския Парламент; същите са 13
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включени в книжката с Методика-
та за определяне възнаграждения-
та, издавана от КИИП София-град.

– принос към изготвяне стано-
вища на ЕСЕС по провеждани кон-
султации от Европейската комисия 
(ЕК) за оценка на следните дирек-
тиви:

·  Директива 2005/36/ЕС за при-
знаване на професионалните квали-
фикации–2011 и 2012 г. бе период за 
оценка и обновяване на дрективатаи 
провеждане консултации с европей-
ски професионални организации. Ос-
новен акцент от работата на ЕСЕС 
е свързан с оценка на тази дирек-
тива. След обобщаване резултатите 
от отговорите на камарите-членки 
на въпросник по Зелената книга за 
Директивата, ЕСЕС изготви ста-
новище до ЕК с искане за промяна 
в текста, регламентиращ възмож-
ността за признаване на квалифи-
кации на база на „Обща платформа“ 
(чл.15 от директивата). 

· Публикувано бе предложение 
за изменение на Директива 2005/36/
ЕО относно признаването на про-
фесионалните квалификации и на 
Регламент относно осъществяване-
то на административно сътрудни-
чество посредством Информацион-
ната система за вътрешния пазар. 
В него концепцията за „общите 
платформи“ в Директивата от 2005 
г. се заменя от общи принципи на 
обучението: обща рамка на обуче-
ние или общи изпити в обучение. Те 
целят да се въведе по-непосредстве-
но признаване на квалификациите, 
обхванати в момента от общата 
система, и следва да отговарят в 
по-голяма степен на потребности-
те на професиите. Докато общите 
платформи предлагаха единствено 
възможността за хармонизиране на 
компенсационните мерки, общите 
принципи на обучение позволяват 
специалистите да бъдат изцяло 
освободени от компенсационни мер-
ки. Макар и общите принципи на 
обучение да не заменят национал-
ните програми за обучение, специ-
алистите с квалификации по този 
режим ще ползват същите предим-
ства както професиите, за които 
в Директивата се определят мини-
мални квалификационни изисквания. 
Въвежда се и задължение държави-
те-членки да изпращат уведомление 
със списък на професиите, които 
те регламентират и да направят 
оценка на законодателството си 
относно достъпа до регламентира-

ните професии според принципите 
на необходимост (обществения ин-
терес), пропорционалност и недо-
пускане на дискриминация. Всяка 
държава-членка трябва да докладва 
на Комисията за резултата от 
оценката. Това взаимно оценяване 
ще даде възможност на държавите-
членки да сравнят своите регула-
торни подходи и да опростят, при 
необходимост, своите национални 
правни рамки за регулираните про-
фесии.

· Въвежда се и Европейска Про-
фесионална Карта. Европейската 
професионална карта ще бъде ал-
тернативно средство, което може 
да се прилага при професии, отгова-
рящи на няколко цели: търсене от 
самите упражняващи професията, 
значителна мобилност и по-добро 
сътрудничество между компетент-
ните органи чрез Информационна-
та система за вътрешния пазар 
(ИСВП). Европейската професио-
нална карта има потенциал и за 
професиите, които се интересуват 
главно от временна мобилност. 
Като цяло въвеждането на Евро-
пейската професионална карта ще 
зависи от това дали професиите 
искат нейното въвеждане.

· Директива за обществените 
поръчки – като зам. председател 
на работната група на ЕСЕС бяха 
изпълнени ангажиментите по оцен-
ка и анализ на отговорите на член-
ките на ЕСЕС по зелената книга 
за обновяване на директивата за 
обществените поръчки. 

Изготвено бе становище на 
ЕСЕС със застъпени основни тези: 
инженерните услуги са високо ква-
лифицирани интелектуални услуги и 
се различават съществено от дру-
гите услуги по доставка на стоки 
и извършване на различни видове 
работи. 

Затова процедурите по общест-
вените поръчки за такива услуги 
трябва да бъдат различни и при 
възлагането на поръчки трябва да 
се елиминира критерий по „най-ни-
ска цена“, да се даде превес на оцен-
ка на качеството на услугите и да 
се от чита квалификацията и опи-
та на предоставящите проектант-
ски ус луги. Изразено е също мнение 
за необходимост от опростяване 
на процедурите, улесняване достъ-
па на МСП до участие в търгове-
те, да се стимулира включване на 
екологични и иновативни критерии 
към оценката и др.
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· Директива за услугите; 
· Директива за „забавено“ пла-

щане; 
– становището на ЕСЕС до ЕК 

за „Устойчивост и Енергийна Ефек-
тивност при инженерните услуги“ е 
изготвено от българска страна.

– принос по осъществяване раз -
ширяване състава на организа-
цията с нови членове (проучване, 
анализ и подготовка за допустимо 
членство) – това бе задължение 
на инж. Димитър Начев, като Ви-
цепрезидент на ЕСЕС. В резултат 
изпълнението на тази задача, Ка-
мара на инженерите Кипър и Кама-

ра на оправомощените архитекти 
и инженери на Македония станаха 
членове на ЕСЕС през 2010 година. 
Усилия са положени и за приобща-
ване на Камара на строителните 
инженери на Турция.

– Изготвяне на Информацион-
ния бюлетин на ЕСЕС за периода на 
целия мандат, в частта му „Новини 
от членките на ЕСЕС“– събиране, 
анализ и оформяне на информация, 
свързана с дейността на камарите, 
членки на ЕСЕС.

– защита на скалата за възна-
граждения в Гърция и Словакия –из-
несени презентации от инж. Начев 

на международна конференция „Про-
фесионална рамка на дейността на 
инженера – Скала на възнаграждени-
ята – гаранция за качество и сер-
тификация“ , Атина и Братислава. 

За изграждане на добрия имиж 
на КИИП в Европейската инженер-
на общност, сериозен принос има 
инж. Мария Стефанова, която взе 
активно и отговорно участие при 
организиране на всички междуна-
родни прояви на КИИП София-град, 
както и оказа съдействие при из-
пълнение на задачи в помощ на 
дейността на Европейски съвет на 
инженерните камари.

По инициатива на Камара на 
инженерите на Монтенегро (Черна 
гора) на 9 април 2010 г. в гр. Котор 
се проведе Среща на Камарите на 
инженерите от югоизточна Европа. 
Гости на форума бяха кмета на гр. 
Котор г-жа Мая Катович, председа-
телят на Академия на науките и на 
Монтенегро акaд. Момир Дюрович, 
президентът на Европейския Съвет 
на Инженерните Камари (ЕСЕС) 
инж. Йозеф Робл и вицепрезидента 
на ЕСЕС инж. Димитър Начев. 

В работата на форума взеха 
участие представители от Кама-
рите на инженерите на Словения,  
Хъратия, България, Монтенегро и 
Македония. Българската делегация 
бе водена от председателят на Ка-
мара на инженерите в инвестици-
онното проектиране (КИИП) инж. 
Стефан Кинарев.

По време на срещата бяха дис-
кутирани следните теми: ролята на 
инженерните камари на национално 
ниво, възможности и перспективи за 
сътрудничество между камарите в 
Югоизточна Европа в краткосрочен 
и дългосрочен план, възможности за 
взаимно признаване на професионал-
ните квалификации на практикува-
щите инженери от тези страни. 
Бе обменена информация относно 
ролята на камарите за прилагането 
на единни тарифи за проектантски 
услуги, както и за защита на инте-
лектуалната собственост. Колегите 
от Словения споделиха опита си по 
прилагане на Еврокодовете в прак-
тиката и свършеното от камарата 

среЩа на инженерните 
каМари от ЮгоиЗточна 
еВроПа, гр. котор, черна гора

по издаване на общи ръководства за 
ползването им.

Председателят на ЕСЕС инж. 
Робл приветства домакините за 
проявената инициатива. Той отго-
вори на многото поставени му въ-
проси във връзка с ролята на ЕСЕС 
за решаване на общите проблеми на 
камарите, членки на съвета. Като 
непосредствено предстояща задача 
той определи съвместното обсъжда-
не и формиране на общо становище 
на ЕСЕС относно прилагане на Ди-
рективата за признаване на профе-
сионалните квалификации, което да 
отразява предложенията на камари-

те за промяна на Директивата. Той 
изрази мнението на Борда на ЕСЕС 
за необходимостта от по-решител-
ни действия при оказване влияние 
върху Европейската Комисия при 
изготвянето на всички Директиви, 
касаещи инженерната дейност.

Арх. Любо Стиепчевич, председа-
тел на домакина – Камара на инже-
нерите Монтенегро, закри форума 
като изрази надежда за ползот-
ворно бъдещо партньорство между 
инженерните камари за успешното 
преодоляваме на новите предизви-
кателства, които поставя общата 
глобализация.

13
. М

еж
ду

на
ро

дн
а 

де
йн

ос
т. 

Ес
Ес



���

Плакет за заслуги връчен на инж. Димитър Начев, 
при приключване на мандата му като Вицепрезидент 
на Еврепейски Съвет на Инженерните Камари, като 
израз на признание за заслугите му към ЕСЕС и ин-
женерите в Европа.

Общо Събрание на ЕСЕС, Виена, ноември 2012 г.

По повод 10 годишния си юбилей, 
Камара на инженерите на Монте-
негро за първи път обяви почетни 
членове на камарата на официална 
церемония на 31 октомври 2011 г.

Официален гост на церемони-
ята беше министъра на устойчи-
вото развитие и туризма Предраг 
Секулич. 

За почетен член на Камара на 
инженерите на Монтенегро бе обя-

Почетен член на каМара на инженерите на черна гора – 
Подгорица, 31.10.2011 г.

вен и инж. Димитър Начев, Вице-
президент на ЕСЕС и Председател 
на КИИП София-град. Званието се 
присъжда за принос при възстановя-
ване от правителството на Черна 
Гора на законодателната регулация 
на правото на Камара на инженери-
те на Монтенегро да оправомощава 
инженерите, както и за изграждане 
на ползотворното сътрудничество 
между двете инженерни камари.

Камара на строителните инже-
нери на Словакия отпразнува  своя 
20 годишен юбилей с провеждане на 
форум „Ден на инженерите на Сло-
вакия“ на 16 март 2012 г. в гр. Бра-

Почетен член на каМара на 
строителните инженери на 
слоВакия-БратислаВа, 16.03.2012

тислава. Честването протече под 
мотото „Инженерите на Словакия 
вчера, днес и утре“ под патронажа 
на първата дама на Република Сло-
вакия Силвия Гаспаровичова. 

Гости на форума бяха предста-
вители на правителството, държав-
ни и общински институции, както 
и представители на камарите на 
инженерите от Германия, Авсрия, 
Словения, Полша, Чехия, Унгария, 

Гърция, Хърватия, България и Мон-
тенегро. Повече от 200 члена на сло-
вашката камара участваха в меро-
приятията на юбилея.

По повод юбилея, Управителният 
съвет на Словашката Камара удос-
тои със званието „Почетен член на 
Камара на строителните инженери 
на Словакия“ за принос към развитие 
на контактите на Европейско ниво и 
цялостната дейност на Камарата.

проф. Карл Клинг, почетен Председател на Камара на инженерите  на Бавария
дипл. Инж. Йозеф Робл – Президент на Европейски Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС)
инж. Димитър Начев – Вицепрезидент на ЕСЕС и Председател на КИИП София-град
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Представители от КИИП взеха 
участие в Първи „Ден на инженера 
в Европа“, 8 декември 2011, Брюксел, 
организиран съвместно от Европей-
ски съвет на инженерните камари 
(ЕСЕС) и Европейски съвет на стро-
ителните инженери (ЕССЕ).

„Ден на инженера в Европа“ ще 
бъде организиран на всеки две години 
с основна цел повишаване имиджа на 
оправомощените инженери в Европа, 
които чрез предоставяните инженер-
ни услуги защитават обществения 
интерес и осигуряват високо качество 
на живот и устойчива околна среда. 
В събитието участваха представи-
тели на Генерални Дирекции на Евро-
пейската Комисия, национални пред-
ставители в Европейския Парламент, 
Педставители на международни ин-
женерни организации и представите-
ли на всички инженерни организации, 
членове на ЕСЕС и ЕССЕ.

Ключови доклади и приветстия 
към форума бяха поднесени от Евро-
комисар инж. Мария Даманаки, Пре-
зидента на Световна федерация на 
инженерните организации инж. Адел 
Ал Карафи и от Президента на Ун-
гарската камара на инженерите г-жа 
Етелка Оатаки, бивш еврокомисар.

Форумът протече в две тема-
тични сесии:

– Ролята на оправомощените ин -
женери в Европа-значимост на инже-
нерните услуги за обществото и ус-
ловията на живот, професионални 
структури, професионална мобилност

– Качество на инженерните ус-
луги и Обществени поръчки

Най-голям интерес предизвика 
доклада на г-н Юрген Тиеде, ръково-
дител на отдел „Свободно движение 
на професионалисти“ към ГД „Въ-
трешен пазар“, на тема „Директива 
за професионални квалификации“.

Общото събрание на ЕСЕС прие 
отчетните доклади на президента, 
генералния секретар и одиторите 
на Съвета. Докладите отразяваха 
постигнатото през изминалата 
година по изпълнение на основните 
задачи на Съвета. 

Ръководителят на офиса на 
ЕCEC в Брюксел г-н Йоахим Йоби 
представи кратка презентация на 

участие на ПредстаВители 
от кииП В ПърВи 
„ден на инженера В еВроПа“ 
и 8-МО ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА ЕСЕС, 8 декеМВри 2011, 
БрЮксел

тема „Текущи европейски политики, 
касаещи оправомощените инженери“.
Доклад за дейността на CEPLIS, вкл. 
по темите за оценка на директива-
та за признаване на професионални-
те квалификации и новите професи-
онални карти, изнесе представителя 

на ЕСЕС в CEPLIS инж. Колбе.
Основната дискусия бе във връз-

ка с приключване оценка на Дирек-
тива 2005/36/ЕС за признаване на 
професионалните квалификации – 
предстоящи промени и въвеждане на 
Европейска Професионална Карта.
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Европейски Съвет на Инженерни-
те Камари (ЕСЕС) чества 10 години 
от създаване на организацията за-
едно с Техническа камара на Гърция, 
която достигна своя 90 годишен 
юбилей тази година. Събитието се 
състоя на 11 октомври в Атина. 

Европейски Съвет на Инженерни-
те Камари в Европа (ECEC) е създа-
ден през 2003 г.на инженерен форум 
във Виена след поредица от Евро-
пейски Инженерни форуми в Дрезден 
1998 г, в Букурещ 2000 г., и Дубровник 
2002 г. Негови членове са Камари на 
оправомощените инженери в Европа, 
официално признати по национално-
то законодателство на съответ-
ната страна. Към момента ЕСЕС 
представлява 16 Камари и над 300000 
високо квалифицирани европейски оп-
равомощени инженери. КИИП е член 
на ЕСЕС от ноември 2007 г.

ECEC е създадена с основната 
мисия да обедини усилията на от-
делните инженерни камари за прео-
доляване предизвикателствата, кои-
то поставят новите икономически 
условия в Обединена Европа. 

ЕСЕС подкрепя системата на 
инженерната професия в сферата 
на проектирането, с  основна цел 
осигуряване на високо качество на 
инженерните услуги при спазване 
общите принципи на инженерната 
етика. За тази цел ЕСЕС е изготвил 
„Кодекс за поведение на оправомоще-
ните инженери в Европа“ (2008 г.) и 
„Кодекс за качество на инженерните 
услуги“(2010 г.), които трябва да се 
спазват от оправомощените инже-
нери на камарите членки на съвета. 

ЕСЕС представлява ефективно 
професионалните интереси на ин-
женерите, членове на националните 
инженерни Камари, пред органите 
на Европейската Комисия и Европей-
ският Парламент. Това ЕСЕС се оп-
итва да постигне чрез изготвяне на 
регулярни компетентни становища 
на ЕСЕС по текущи инициативи на 
Европейско ниво. Изготвени и пред-
ставени са пред европейските ин-
ституции становища по оценка на 
Директивата за признаване на про-
фесионалните квалификации, Дирек-
тивата за обществените поръчки, 
Директивата за услугите, инициа-
тивите за малки и средни предпри-
ятия, становища по проблемите на 
Болонския процес, за по-добър дос-
тъп до стандартите и т.н.

10 години еВроПеЙски съВет  
на инженерните каМари (есес)

ECEC проведе на 12 октомври 
своето 10-то редовно годишно Общо 
събрание. Във връзка с честването 
на юбилея на организацията бяха 
наградени президентите на ЕСЕС 
през изминалите три мандата 
– инж. Рудолф Колбе, Австрия, инж. 
Мирко Орешкович, Хърватия и инж. 
Йозеф Робл, Австрия.

Основен акцент в работата на 
събранието бяха: 

· Оценка на приетата вече обно-
вена директива за признаване на про-
фесионалните квалификации 2005/36 

· Стартиралия вече процес по 
оценка на националните регулации 
за достъп до професията, изискване 
заложено в директивата за профе-
сионалните квалификации 

· Текущия статус на темата за 
„Eвропейска професионална карта“ 

· Основни нови моменти от 
модернизираната директива за об-
ществените поръчки“

· Предложението за активиране 
дейности за осъществяване на про-
дължаващо професионално обучение 
(CPD) в рамките на ЕСЕС.

Общото събрание одобри ЕСЕС 
Меморандум „Инженерите изграж-
дат Европа“. Предвижда се този до-
кумент да бъде апел към кандидати-
те в изборите за новия Европейски 
парламент през 2014. Меморандумът 
ще бъде представен на европейско 
ниво, предвижда се и камарите, член-
ки на ЕСЕС, да го разпространят на 
национално ниво до кандидатите за 
членове на Европейския парламент. В 
рамките на честване на 10 години 
от създаване на ЕСЕС и 90 години от 
създаване на Техническа Камара на 
Гърция бе проведена среща на прези-
дентите на европейските инженерни 
камари и организации. Тя протече във 
формат на кръгла маса, с участието 

на президентите на европейските 
инженерни организации ЕСЕС, ЕССЕ 
(Европейски съвет на строителните 
инженери), WFEO (Световна федера-
ция на инженерните организации), 
EFCA (Европейска федерация на кон-
султантските асоциации), Генерал-
ния секретар на FEANI (Федерация 
на европейските инженерни органи-
зации), вицепрезидент на SEFI (Ев-
ропейска организация за инженерно 
образование), гръцки евродепутати 
и председателите на националните 
инженерни организации, членове на 
ЕСЕС и ЕССЕ. 

Бяха представени презента-
ции по основни за инженерната 
общност теми – „Строителният 
сектор днес и глобалната криза“, 
„Реформи в Европейското законода-
телство за обществените поръчки“, 
„Европейското инженерно образо-
вание и обучение“, „Признаване на 
професионални квалификации и мо-
билност – новата директива за 
професионални квалификации – Ев-
ропейска професионална карта“.

Срещата завърши с приемане на 
Декларация от Атина „100 години 
регулирана инженерна професия – в 
служба на обществения интерес, 
безопасност и качество, за растеж 
и благоденствие в Европа“. С тази 
декларация се призовават европей-
ските институции и национални 
правителства да оценяват високо 
важната роля на инженерите за 
благосъстоянието на обществото, 
както и да отчитат 100-годишно-
то ефективно законодателство за 
регулиране на инженерната профе-
сия в много от европейските стра-
ни и да въвеждат същите принципи 
към днешното европейско законода-
телство, отхвърляйки гласовете за 
дерегулиране на професията.

инж. Рудолф Колбе, Австрия – ЕСЕС Президент (2003-2006), инж. Димитър Начев, България 
– ЕСЕС Вицепрезидент (2009-2012), инж. Йозеф Робл, Австрия – ЕСЕС Президент (2009-2012), 
инж. Никола Цветков – Зам. Председател КИИП, инж. Мария Стефанова – Секретар КИИП 
София град, инж. Мирко Орешкович, Хърватия – ЕСЕС Президент (2006-2009), инж.Стефан 
Кинарев – Председател КИИП.
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