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ДО 

Генерален Директор,  

Главна дирекция на магистралите, 

Министерство на транспорта и инфраструктурата, Турция 

Президент на Турската камара на строителните инженери, TCCE 

Генерален секретар на TCCE, г-н Huisein Kaya 

Президент на Турската камара на строителните инженери, клон Чанаккале 

/ превод от английски език / 

 

 

Скъпи турски приятели, 

Ние сме особено щастливи, че имаме възможността да посетим моста Чанаккале и да бъдем 
част от официалната церемония по откриването „1915 Canakkale Bridge”. 

За нас беше голяма чест и удоволствие да бъдем гости на Министерството на транспорта и 
инфраструктурата на Турция и Турската камара на строителните инженери. 

Строителните инженери на Турция и турският народ трябва да се гордеят с изграждането на 
този известен, красив мост между два континента. 

Незабравим спомен ще остане за нас, българските строителни инженери, спектакълът от 
Церемонията по откриването на моста и приповдигнатото настроение на турските граждани. 

Много сме благодарни за специално за нас организираното техническо представяне на 
инженерните постижения на мостовото строителство, проведено в офиса на главния 
изпълнител. Информацията, представена от г-н Кемал Четин - главният инженер, беше много 
интересна и полезна за българските инженери. 

 

Натоварената програма на посещението ни не ни позволи да поздравим турските ни колеги. 
Сега ви го предлагаме в писмен вид: 
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Уважаеми господин Председател, 
Уважаеми Дами и Господа, 
Скъпи колеги и приятели, 

Sayın Başkan Bey, 
Sayın Bayan Ve Baylar, 
Değerli meslekdaşlar ve konuklar, 

За нас  е изключителна чест да бъдем днес 
сред Вас, да участваме в церемонията по 
откриване на моста  „1915 Çanakkale” и 
честването на 107 годишнината от 
победата на турската армия в битката  при 
Галиполи. Само да напомня, България и 
Турция бяха съюзници в тази война. 

Bugün sizler arasında bulunmaktan bizler için 
onur meselesidir, “1915 Çanakkale” 
köprüsünün açılış seremonisine katılmaktan ve 
de Türk ordusunun Gelibolu savaşında 
zaferinin 107’nci yıldönümünün törenine hazır 
bulunmaktan . Şunu hatırlatmak istiyorum- Bu 
savaşta Bulgaristan ve Türkiye müttefikti. 

Волята ни за тесни контакти и 
конструктивни взаимоотношения с 
турските колеги е в духа на добрите 
добросъседски отношения, които 
продължават още от годините на 
управление на великия водач и голям приятел 
на българския народ Кемал Ататюрк.  

Ve bundan gurur duymaktayız İyi komşuluk 
ilişkileri ruhunda Türk meslekdaşlarımızla sıkı 
temas ve yapıcı karşılıklı ilişkiler  
doğrultusundaki irademiz , Bulgar halkının 
büyük dostu ve büyük önder Kemal Atatürk 
zamanından beri devam etmektedir. 

През 1913-1914 г. Мустафа Кемал е бил 
военно аташе в София и остава с 
незабравими впечатления от това 
пребиваване. 

Мустафа Кемал е казал: "Бил съм, съм и 
винаги ще бъда приятел на българския народ. 
Обичам безпределно българския народ още 
от детинство. Турция и България трябва да 
бъдат приятели. Който е против България, 
той е против Турция." – тези негови думи ще 
съпътстват и определят винаги добрите 
отношения между българския и турски 
народ. 

1013-1914 döneminde Mustafa Kemal Sofya’da 
ateşe militer iken , ülkemizde bulunmasından  
unutulmaz intibalar edinmiştir. 

Mustafa Kemal :”Bulgar halkının dostuyum ve 
ilelebet dost kalacağım. Bulgar halkını daha 
çocukluğumdan beri  sonsuzca seviyorum. 
Türkiye ile Bulgaristan dost olmalıdır. 
Bulgaristan aleyhinde olan, Türki’nin de 
aleyhindedir”demiştir . Bu sözleri  Bulgar ve 
Türk halkı arasındaki iyi ilişkilere her zaman 
eşlik edecek ve iyi ilişkileri belirleyecektir. 

На 15 и 16 май 2009 г. в Техническия 
университет на Истанбул (ITU Macka 
Mustafa Kemal Hall ) се проведе 4-ти 
Симпозиум „Сеизмичната опасност в 
Истанбул”, организиран от Турската 
камара на строителните инженери-
Истанбул. Гости на симпозиума бяха около 
70 члена на КИИП София-град – проектанти 
и експерти в областта на сеизмичното 
осигуряване на сгради. По време на семинара 
подписахме договор за сътрудничество 

15 ve 16 Mayıs 2009 yılında . İstanbul Teknik 
Üniversitesinde  (ITU Maçka Mustafa Kemal 
Hall ) İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası 
tarafından organize edilen 4’üncü İstanbul’da 
sismik tehlike’ Sempoziyumu oldu. Sofya 
şehrimizden 70 kişilik bir heyet bu 
sempoziyuma katıldı. Tümü de   binaların 
sismik açıdan emniyet altına alınmasında 
eksperdi. Seminer sırasında Türkiye’deki 
İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası ile bizim 
ilgili Sofya şehri kuruluşu arasında işbirliği 
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между Турската Камара на строителните 
инженери-Истанбул и КИИП София-град. 

sözleşmesi imzalandı. 

По покана за участие от Министерство на 
Културата на Турция и Турската камара на 
строителните инженери и Европейски съвет 
на строителните инженери от КИИП 
взехме участие в конференцията. 
„Сеизмична Защита на Културното 
Наследство”   31.10 – 01.11.2011 в Анталия, 
Турция 

Türkiye Kültür Bakanlığı ve Türkiye İnşaat 
Mühendisleri Odasının daveti ile 31.10- 
01.11.2011 tarihinde Türkiye, Antalya’da 
“Kültürel Mirasın Sismik Korunması” 
konferansına katıldık. 

 

През 2018 година Съюзът на Строителните 
Инженери и Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството на Р 
България организираха Балкански инженерен 
форум, гости на който бяха нашите турски 
приятели инж. Кемал Гьокче, Председател 
на Камара на строителните инженери на 
Турция и инж. Хюсеин Кая, Гл. Секретар. 

2018 yılında İnşaat Mühendisleri Birliği ve 
Bulgaristan Cumhuriyeti  Bölgesel Kalkınma ve 
İmar Bakanlığı Balkan Mühendisleri 
Forumunu örgütledi ve forumda bizim Türk 
dostlarımız  Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı yüksek mühendis Kemal Gökçe ile 
Genel Sekreter Yüksek mühendis Hüseyin Kaya 
da hazır bulundular. 

Днес сме тук да открием този прекрасен 
мост между два континента. И сме част от 
това събитие благодарение на нашите 
турски приятели. 

Bugün burada iki kıta arasında bu mükemmel 
köpriyi açmaktayız. Ve bu olaya bizim Türk 
dostlarımız sayesinde şahit oluyoruz. 

Но ние имаме нужда и от други мостове. За 
това сме и тук, да продължим 
ползотворното сътрудничество с турските 
колеги в интерес на двете държави. Искаме 
да бъдем част от един по-добър свят, 
основан на човешките ценности и 
справедливостта. Нашите сърца са 
отворени за това. 

Fakat biz başka köprülere de muhtacız. Bizler 
buraya, Türl meslekdaşlarla iki devlet 
arasındaki menfaat doğrultusunda yararlı 
işbirliğini devam ettirmek  için ve de insanlık 
değerlerine ve adalete dayanan  daha iyi bir 
dünyaya ait olmak için gelmiş bulunuyoruz. 

Благодаря Ви сърдечно за оказаното 
гостоприемство. 

Samimi konukseverliğinize candan teşekkürler. 

Позволете ми от името на Камарата на 
инженерите в инвестиционното 
проектиране и Съюза на строителните 
инженери в България, и на  хилядите 
български строителни инженери да Ви 
поздравим и да  пожелаем здраве и успехи на 
турските колеги и приятели. 

Bulgaristan’da Yatırım Projelemede Çalışan 
Mühendisler Odası Ve İnşaat Mühendisleri 
Odası adına Ve Bulgaristan’da çalışan binlerce 
inşaat mühendisi adına selamlarımızı sunmak 
ve Türk meslekdaşlarımız ve dostlarımıza 
sağlık ve başarılar diliyoryuz. 
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Изказваме специални благодарности на г-жа Айше Искен, Главна дирекция за връзки с 
пресата и обществеността на Турските магистрали, която винаги беше с нас и се грижеше през 
цялото време по време на нашето посещение да осигурим прекрасното време за българските 
инженери. Благодаря! 

Изказваме нашата голяма благодарност за всичко, което направиха за нас, строителните 
инженери от България. 

Пожелаваме Ви здраве и успехи и се надяваме, че нашето ползотворно сътрудничество ще 
продължи и занапред. 

 

Eng. Dimitar Natchev 
President of Union of Civil Engineers in Bulgaria 
 
eng. Stefan Kinarev - President of Chamber  
of Engineers in the Investment Design, Regional branch Sofia-city. 

eng. Maria Stefanova – Secretry General of Chamber  
of Engineers in the Investment Design, Regional branch Sofia-city. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


