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Eвропейският Съвет на Строителните Инженери (European Council of Civil Engineers – 
ECCE) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), имат 
удоволствието да Ви поканят на Балкански инженерен форум, събитие в рамките на 
Българското Председателство на Съвета на ЕС. 

Балкански Инженерен Форум 

 “Регионално сътрудничество за устойчива и консолидирана eвропейска 
перспектива на инженерните организации от Западните Балкани" 

21 Май 2018, София,  
НДК, зала 8, начало 10 часа 

под патронажа на  
Министъра за Българското Председателство на Съвета на ЕС за 2018 г.  

Събитие в рамките на честване на:  “2018 – Година на строителните инженери” 

 

 
 

Официално откриване на Балкански инженерен форум 
 – извадки от стенограмата – приветствени слова. 
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CEng. Dimitar Natchev, ECCE Vice President  
BULGARIEN 

 

„Уважаеми дами и господа, Имам удоволствието да кажа няколко встъпителни думи към 
настоящия форум. 

Започвайки подготовката на Балкански Инженерен Форум преди два месеца, написах в 
интернет Балкански форум, за да проверя дали има подобно събитие, и попаднах на 
страницата на КАБ София, където беше представена дипломната работа на един кандидат 
архитект Павел Цочев.  

И реших, че вместо да кажа няколко стандартни фрази, по-добре е да ви представя един 
студенски проект, да видим как млади хора виждат историята и как искат да живеят в 
бъдеще. 

Убеждението ми, че така трябва да открия Балкански Инженерен Форум, се затвърди от 
присъствието ми на Австрийския търговски форум преди две седмици, където 
федералният президент на Република Австрия г-н Александър Ван дер Белен, по време на 
поздравителната си реч, се обърна към президента Румун Радев и го попита: „Всъщност, 
ние воювали ли сме по между си.”” 

 „Дами и Господа,  

Историята не може и не трябва да се забравя. Прочитайки и преосмисляйки миналото, ние 
трябва да вървим напред, създавайки условия за устойчивост и перспектива за народите, 
инженерите и архитектите в тази част на Европа.” 

 „При представяне на нашите гости, не беше случайно това, че маркирахме събитията 
които са се случили между нас, в един продължителен период от 15 години. Вие видяхте, 
колко много сме общували, колко полезни неща сме свършили за инженерната колегия и 
камарите.” 

 „Днес, ние имамаме нови приятели, ще бъдем на тяхно разположение, за да изградят 
устойчиви инженерни сдружения в страните си. ЕССЕ и ЕСЕС са готови за това” 

 „Какви задачи стоят днес пред инженерите на Балканите? 
Панелната дискусия и презентациите ясно ги маркират. 
Да положим общи усилия за повишаване на конкурентноспособността на инженерите и 
строителните фирми в новата усложнена глобална обстановка. Очакваме подкрепа от 
държавата. 

Мобилност на инженерните услуги и всички проблеми произтичащи от това.” 

 „Надявам се, Балкански Инженерен Форум да укрепи нашите връзки, да създаде 
ползотворни нови контакти между колегите, да изготвим Декларацията от София, с която 
да отправим нашето послание към обществото и правителствата.” 
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еng. Valentin Yovev 
Deputy Minister 
Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW) 
BULGARIEN 

 

 

„Регионалното сътрудничество е единственият път към просперитета за всички на 
Балканите. Задължително е то да се обвърже с изграждането на транспортните 
комуникационни връзки между нашите страни, интегрирани в една добре развита 
инфраструктура.“  
„Страната ни е фокусирала усилията си в областта на пътната инфраструктура към 
реализацията на своя територия на участъци от няколко големи трансгранични проекта 
като европейските коридори номер 4, 8 и 10“ 
„Осъществяването им ще бъде и най-сигурната инвестиция в бъдещето и стабилността на 
Балканите“ 
„Целта ни е да превърнем региона в привлекателно място за живеене и икономическа 
дейност, а това изисква от нас да сме градивни, амбициозни и обединени“  
„Само съвместната работа по споделените приоритети е гаранция, че девизът на 
Българското председателство "Съединението прави силата" ще се претвори в реалност и 
добрите идеи за Балканите ще станат факт“ 
„Важна ролята в този процес имат строителните инженери, защото е доказано, че там, 
където се гради, има мир и просперитет – а именно това искаме всички ние тук.“ 
„Строителните инженери са хора, които знаят как да си поставят високи цели и да 
изпълняват успешно проекти. Именно затова съм убеден, че днешният Балкански 
инженерен форум ще даде конкретен принос за задълбочаване на регионалното 
сътрудничество“  
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prof. Zoran Sapuric, Ph.D. 
Minister in the Government of the Republic of Macedonia,  
The former Yugoslav Republic of Macedonia 
 

 

“За мен е удоволствие да присъствам на този висок форум и се радвам,  да предам 
поздравление от правителството на Република Македония към участниците във форума. 
Мисля, че регионалното сътрудничество е много важно и значимо за развитието на 
Балканския регион, защото повечето граждани от тези страни са убедени, че нашето 
бъдеще е заедно в ЕС, защото Европейският съюз не е напълно завършен без Балканските 
страни. Ние, като кандидат-членка на ЕС, прилагаме вече 13 години директивите и 
решенията на ЕС и работим сериозно за това.  

Трябва да кажа също, че ние като правителство, имаме много добро  сътрудничество с 
Камарата на оправомощените архитекти и инженери на Македония, особено в областта на 
регулациите - сега подготвяме нови специални закони за устройствено планиране и 
стротилство и нови подзаконови документи. Работим в тясно сътрудничество с камарата и 
по прилагане на директивите за бъдещите регулации.  

Много се радвам, че нашата камара на оправомощените архитекти и инженери подписа 
меморандум за сътрудничество преди 4 години, а сега след 4 г. имаме споразумение за 
сътрудничество между правителствата на Република България и Република Македония и 
между търговската Камара на Република България и на Република Македония. 

Ние сме убедени, че трябва да изградим тясно сътрудничество в балканския регион, също 
и между инженерните организации, защото строителството и инженерната дейност дава 
важен принос към GDP на всички страни в региона. 

Пожелавам успех на форума“ 
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Eng. Aris Chatzidakis, 
ECCE President Elect  
GREECE 
 

 

„Тук съм от името на Европейския съвет на строителните инженери. За мен е чест, да 
поздравя Балканския инженерен форум и да участвам днес в него. Форумът се провежда в 
рамките на честване на „2018 – европейска година на строителните инженери“. Избрана бе 
2018 година, защото тази година ще се чества и 200 години от създаване на организацията  
на строителните инженери на Обединеното кралство (ICE), която е първата организация на 
професионалните строителни инженери. Очевидно е, че сътрудничеството между страните 
и между инженерните организации е безспорен фактор за успех. Не можем да проектираме 
и да изграждаме инфраструктурата, ако всички страни не си сътрудничим и нямаме 
еднаква визия за основните отговорни за комуникацията между нашите страни пътища, 
летища, пристанища. Ние сме един икономически регион и трябва да действаме като си 
сътрудничим когато проектираме нашите инфраструктурни обекти. Впечатлен съм от 
добрата организация, която Димитър е успял да направи. Чувствам се тук сред приятели. 
Пожелавам успех на форума“ 
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Dipl.-Ing Klaus Thürriedl,  
ECEC Secretary General 
AUSTRIA 

 

„Радвам се, че съм тук и имам приятната възможност да поздравя Балкански Инженерен 
Форум. От името на президента на ЕСЕС Ремец и от мое име, пожелавам ползотворна 
работа в името на просперитета на страните от Балканите.  

Като приветствени думи бих искал да споделя с вас някои мисли, които ме вълнуват. 

Често ние визираме Брюксел, като legal act, без да отчитаме политическите процеси които 
се случват там. 

Факт е, че представителите на Австрия и на България, и на всички останали страни, вдигат 
ръка, гласувайки в Брюксел за решенията на Европейския парламент.  

 

Но ние трябва да сме осведомени за това което се случва в Европейския парламент и в 
отделните дирекции на Европейската Комисия и трябва да работим първо за националните 
интереси и за националната представителност. 

 

ЕСЕС работи в Брюксел за общия профисионален интерес и за интересите на инженерите. 
Чрез нашето представителство ние проследяваме процесите, свързани с нашата профисия, 
като се информираме и предлагаме обосновани становища които са, както в интерес на 
професионалната общност, така и в интерес на обществото. 

 

Това, което не трябва да забравяме е, че някои от общите цели в ЕС ще са успешни и ще е 
необходимо да се работи заедно, но трябва да бъдем наясно, че не всичко, което се решава 
в Брюксел е в наша полза.  

 

Предстои ни много работа. 

Желая на БЕФ успех, не само на нивото, на което сега се провежда – региона на Балкатите, 
но и да повлияе на по-високо европейско ниво, там където се вземат и важните решения.” 

 

 

  6



 

еng. Miroslav Maznev 
Managing Director 
Bulgarian Construction Chamber 
BULGARIEN 

 

Първо, бих желал да ви предам поздравите от Председателя инж. Илиян Терзиев и целия 
Управителен Съвет на БСК за тази прекрасна инициатива, която се провежда в рамките на 
БП ЕС. 

В България последните години бяха голямо предизвикателство за нашия бранш.  

Изградени бяха много инфраструктурни обекти с общите усилия на проектанти и 
строители.  Отчасти стихийният характер на тези инвестиции, оказа негативно влияние на 
нашия отрасъл. Професииите в строителството станаха непривлекателни. Младите 
специалисти напуснаха страната ни. Унивирситетите произвеждат кадри, но малка част от 
тях идват в нашите редици. Именно за това трябва да сплотим нашия регион с взаимна 
помощ, и без да губим сили, да вървим напред. 

Завършвам с думи на гениалния български архитект и строител Уста Кольо Фичето:  

„Можете да сте господари на всичко и роби на всички, ама помежду си не градете толкова 
дувари, дето да ви делят, ами повече мостови да ви събират“.  
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arch. Georgi Bakalov 
President 
Union of architects in Bulgaria  
BULGARIEN 
 

 

Връщайки се назад в историята на България, когато преди 125 години е създадено 
Българското инженерно-архитектурно дружество, се замислих за няколко неща: 

За войните, които безспорно разделят и противопоставят и не дават възможност да се 
случи онова, което днес се случва. 

Тук в България, в началото на миналия век, са се провели Пет Балкански форума на 
инженерите и архитектите, което е една много сериозна предпоставка, ние днес да се 
чустваме продължители на тази традиция, на това дело на нашите предци. 

Това са били онези мъже, които са били предприемачи, които са проектирали, строели и 
продавали, които са били елита на обществото и в голяма степен са принесли уменията и 
знанията от развитите европейски държави. 

Пожелавам тези срещи да бъдат мост към общо развитие, защото всичко зависи от Нас и от 
нашата активност.  
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Margarita Popova  
Vice President of R Bugaria (2012-2017) 
Vice President and General Secretary  
of Bulgarian Industrial Association 
BULGARIEN 

 

Поздравления. Вие не сте от онази част на обществото, която гръмко присъства в нашето 
ежедневие. Но сте тези, които градите здравите основи и опори на нашия живот с грижа, 
отговорност и професионални умения.  

В епохата на дълбоки трансформации на европейските общества, Вашето място и 
значимост респектира. 
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Prof. Dr. Eng. Ivan Markov 
Rector 
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) 
BULGARIEN 
 

 

Направи ми изключително впечатление встъпителната презентация на Балканския форум 
за историческите конфликти на Балканите и изброените 8 конфликта. Те са много повече, 
конфликти, конфликти, конфликти, време е това да спре и аз съм убеден, че това ще се 
случи. Важен е диалогът, сътрудничеството, кооперирането и връзките между отделните 
народи. 

Необходими са общи проекти, общи икономически връзки и сега модерните думи като 
комуникации и свързаност. Всичко това са празни думи, ако не са такива събития, като 
днешния форум, на който вие ще имате възможност, да обмените вашите идеи, да 
набележите своите планове за бъдещето, да споделите вижданията си за това, толкова 
ценно сътрудничество. 

От мое име и от името на целия Университ по Архитектура Строителство и Геодезия 
поздравявам учасниците в БИФ  и им пожелавам да задълбочат сътрудничеството и най-
вече приятелството си.  
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Prof. Dr. arch. Borislav Borisov 
Rector 
of University of Structural Engineering & Architecture 
„Lyuben Karavelov“ – Sofia 
BULGARIEN 
 

 

Радвам се да бъда част от този форум, една прекрасна среща на архитекти, инженери и 
строители от балканските страни, в рамките на Българското председателство, което все 
още тече. 

Тази година е юбилейна за ВСУ „Любен Каравелов” – 80-та годишнина от създаването му 
и това ме накара да се замисля за културно-историческото наследство, сътворено от 
нашите предци. 

Днес ние възраждаме цивилизационни ценности, ценности на единни принципи и 
приоритети, както и ценности на едно изключително многобразие на уникалност и 
различие. 

Считам, че с изпреварващи темпове, ние професионалистите архитекти и инженери, 
включително и тези на академичната общност, т.е. преподавателите, които обучаваме 
бъдещите поколения, можем да си подадем ръка за нови творчески успехи и да положим 
основите на нови срещи, да обменяме своите творчески и професионални умения. 
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еng. Atanas Angelov 
President 
Bulgarian Association of Consulting Engineers and Architects 
BULGARIEN 

 

 

Всяка една от страните претърпя криза, отлив на чужди инвестиции, както и загуба на 
наши членове. Но вярвам, че с общи усилия, ние ще работим за по-добрата професионална, 
културна, енергийна и екологична среда, така че да създадем условия за нови проекти. 
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еng. Lubomir Taschkov 
President (2004-2008) 
Chamber of Engineers in the Investment Design (CEID/KIIP) 
BULGARIEN 

 

Особено се радвам, че тук има представители от гр. Баня Лука. Имам дълъг стаж, като 
конструктор, не само в България, но и на Балканския полуостров. 

През 90-те години в Югославия имаше силно земетресение и нашето правителство реши да 
направи подарък – по едно училище. Аз имах честа да бъда проектант на училището в Баня 
Лука. Ще се радвам това училище да е живо и здраво и да го ползвате и днес. 

Уважавам инженерите и архитектите проектанти и смятам, че трябва да се сложи ред в 
начина на проектиране в нашата държава. Без проектиране няма строителство. На вас, 
гостите проектанти от България пожелавам живот, здраве и да проектирате съгласно 
нормативните документи. 
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еng. Stefan Kinarev 
President (2008-2016) 
Chamber of Engineers in the Investment Design (CEID/KIIP) 
BULGARIEN 

 

„Продължаващото обучение – задължително изслушване на обучителни курсове, с тестове, 
без тестове, хорате се събират, обсъждат, общуват. Нежно побутване да прочетеш нещо.  

Всички опити да представим опита, който имат в съседните на нас инженерни камари, и да 
обеденим членовете на нашата камара, бяха неуспешни. 

Ние се сблъскахме с нещо характерно за нашите условия, кой е по-умен от мен, че да ми 
преподава, изпитва и кой е той, че да ми дава точки. 

За съжаление, след приключване на втория ми мандат, отчитам провал за две неща: Не 
успях да убедя членовете на камарата, че обучението е полезно за всички, и че ще помогне 
на хората които искат да се развиват и да направят крачка напред. 

Второто нещо което не можах да убедя колегите е, че качеството на проектите е най-
важното. Трябва да има механизъм, при който да се контролира качеството преди  да се 
стигне до съда. Държавната администрация също не спомогна за този процес. Дано 
сегашното ръководство успее да направи нещо. 
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