Много са хората, на които трябва да бъда благодарен за подкрепата, оказана ми от тях, по време на
8 годишния ми мандат като Председател на КИИП
София-град. На моето семейство, което понякога дори с
учудване гледаше на това мое увлечение „КИИП”, на моя
партньор в работата и живота арх. Рая Кръстанова,
която изтърпя безкрайните ми отсъствия от офиса и
пое част от бремето на обществената ми дейност.
Но имаше и един човек, който бе винаги до мен в
делата ми за КИИП, и това е инж. Мария Стефанова.
„Получих“ я от проф. Карамански. Той бе успял да я
склони да бъде до него, както през близо 25 годишната
им съвместна професионална работа, за да извървят
заедно и първите трудни стъпки на прохождащата
нова професионална организация. Поела от него отговорността за осъществяване на неговата „мечта КИИП”,
тя се стара през тези години да даде всичко от себе
си, за да допринесе за изграждане основите на КИИП.
Сигурно не и е било лесно да може в забързания ход на
разнородните задачи да успява да отговори на моите
очаквания, а те съвсем не бяха малки – трябваше да
се реализира визията за приоритетите на организацията и тяхното изпълнение.
С поглед към постигнатото мога да кажа, че поставените задачи бяха изпълнявани отговорно и компетентно. Грижата и, като ръководител на екипа
на офиса, за гладко протичане на работата в офиса,
стремежът и към най-доброто решение за конкретните ситуации, водеше до справяне с тежката задача по
администриране процесите в най-многобройната регионална колегия.
Инж. Стефанова взе активно участие в организацията по изпълнение на всичките „първи стъпки” в дейностите на КИИП София-град - дала е своя отговорен
принос към първоначалната подготовка на регистрите
за проектантска правоспособност, за организиране на
курсове и семинари-представяния, при утвърждаване
процедурите за стипендии и плакети, при прохождане
в подготовката на проектни предложения, принос за
установяване и поддържане на контакти със сродни
организации.
И не на последно място искам да оценя високо и
нейния сериозен принос за развитие на международната дейност на КИИП София-град и за изграждане на
добрия имиж на КИИП в Европейската инженерна общност. Утвърждаване мястото на камарата сред инженерните организации в Европа е не лека задача, която
изисква перманентна работа за поддържане на контакти и обмен на информация. За успешното изпълнение
на тази задача, инж. Мария Стефанова положи много
усиля и старание и успехът е налице.
Тя взе активно и отговорно участие при организиране на всички международни прояви на КИИП София-град.
През периода на моя мандат, като Вицепризидент на
Европейски съвет на инженерните камари, тя показа
своята ангажираност към Европейската организация,
като взе участие в проучване на европейското законодателство и в изготвяне на становищата на ЕСЕС,
отнасящи се до преразглежданите директиви, свързани
с инженерната професия.
инж. Димитър Начев
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