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На 24 май да направим равносметка       за качеството и организацията на
                                       образователния       процесЧрез в. „Строител“ всяка важна информация 
за УАСГ достига до целия бранш

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство                   и геодезия:

Десислава 
Бакърджиева

Проф. Марков, отбе-
лязваме Деня на българ-
ската просвета и кул-
тура и на славянската 
писменост. Какво ще по-
желаете на читателите 
ни на този свят национа-
лен празник?

По случай 24 май искам 
да поздравя всички дейци, 
работещи за образование-
то, културата и изкуства-
та, и най-вече учителите 
и да им пожелая здраве и 
много сили, за да вършат 
тази трудна и отговорна 
професия, която са избра-
ли. Денят на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост е 
изключително важно съби-
тие и за мен, и за Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ), което ни изпълва с 
гордост.  

За какво трябва да се 
замислим на 24 май?

Естествено на този 
ден трябва да помислим 
за образованието, за под-
готовката. Обучението е 
път, който започва не от 
университета, а още от 
детската градина. Всички 
ние, по цялата тази ве-
рига, трябва да направим 
равносметка за качест-
вото и организацията на 
образователния процес, 
за съдържанието на учеб-
ните програми – това, на 
което се учат нашите 
деца, включително и сту-
дентите, те също са наши 
деца. Важно е да обърнем 
внимание на дисциплината 
не само в училище, но и на 
тази във висшите заве-
дения. В това отношение 
имаме съществени про-
пуски, които сега можем 
да определим просто като 
слабости, но те ще се 
проявят негативно след 
десетилетия в стопан-
ството на държавата, в 
целия икономически, култу-
рен и обществен живот. 

  
На 3 април 2019 г. 

в. „Строител“ – изда-
нието на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ), навърши 10 годи-
ни. Медията отбеляза съ-
битието с празненство 
заедно със своите парт-
ньори и приятели. Вие бя-
хте сред нашите гости. 
С какво ще запомните 
юбилея на вестника? 

Първо с това, че вече 
в продължение на три го-
дини и половина, откакто 
съм ректор на Универси-
тета по архитектура, 
строителство и геодезия, 
значително се промениха 
отношенията между КСБ 

и УАСГ. В някои аспекти 
връзката ни беше пре-
късната, но тя не просто 
се възобнови и подобри, а 
стана много силна. Всич-
ко това се отрази и на 
сътрудничеството ни с 
в. „Строител“, което пре-
мина на следващо, по-ви-
соко ниво. 

По време на търже-
ството на медията полу-
чих грамота, адресирана 
до мен и преподавател-
ския състав на УАСГ, за 
доброто ни партньорство 
и успешно проведени съв-
местни инициативи, за 
което сърдечно благодаря. 

Как може да се раз-
вие още повече сътруд-
н и ч е с т в о т о  м е ж д у 
в. „Строител“ и УАСГ?

Основната ни рабо-
та е насочена към под-
готовката на бъдещите 
инженери и архитекти, на 
хората, които след като 
завършат нашия универ-
ситет, ще постъпят в 
строителните фирми, 
ще се влеят в редиците 
на КСБ. Всяка дейност 
на УАСГ, свързана с този 
процес, а и не само, полу-
чава широко отразяване 
на страниците на вест-
ник „Строител“ благода-
рение на нашите тесни 
и ползотворни контакти 
с екипа на медията. Няма 

случай ние да сме покани-
ли изданието на събитие, 
да сме помолили да инфор-
мира читателите си за 
конкретна инициатива на 
УАСГ или за каквото и да е 
било друго съдействие за 
популяризиране на работа-
та ни и в. „Строител“ да 
не е откликнал, и то с най-
голямо удоволствие. 

Понякога ние сме па-
сивната страна, но както 
се казва - вестникът не 
ни оставя на мира. Така че 
сме в постоянни контакти 
и отношенията ни са чу-
десни, но по-важното е, че 
всяка важна информация 
за Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия достига до 
целия бранш. Хората мо-
гат да прочетат не само 
в печатното издание, но 
и в интернет сайта на 
медията какво се прави 
в УАСГ, как се подготвят 
бъдещите специалисти, 
за трудностите, които 
срещат академичното ръ-
ководство и преподавате-
лите, нещо изключително 
важно, защото им се дава 
гласност и шанс да бъдат 
преодолени с помощта на 
бизнеса. Голяма част от 
предизвикателствата, 
срещу които се изправяме, 
касаят строителния сек-
тор, с който коментираме 
всички слабости, за да по-

добрим подготовката на 
нашите студенти.

Какъв брой млади 
специалисти ще осигу-
ри УАСГ за строителния 
бранш през 2019 г.? Има 
ли индикации къде ще за-
почнат професионалния 
си път?

Приблизително 400 
младежи ще се дипломи-
рат през тази година. Те 
почти са завършили уни-
верситета. В момента 
се провеждат редовните 
дипломни сесии на Архите-
ктурния факултет, а тези 
за инженерните специал-
ности ще приключат до 
края на юни. 

Относно професионал-
ното развитие на възпи-
таниците ни мога да кажа, 
че те и сега работят в 
българските строителни 
и проектантски фирми. 
Имах щастието съвсем 
скоро да бъда на абсол-
вентски бал на младежи 
от инженерните профили, 
които го направиха малко 
по-рано тази година, и на 
него се запознах с намере-
нията им да продължат да 
се развиват в България. 

Разбира се, винаги има 
и 1% от дипломиращите 
се млади хора, които ре-
шават да търсят пре-
питание в чужбина. При 
средното образование 

този процент е 10, като 
това е валидно за целия 
Европейски съюз, т.е. 10% 
от успешно завършилите 
предпочитат да продъл-
жат висшето си обучение 
в друга държава. Моето 
желание е всички наши 
възпитаници да остават 
и да се развиват в роди-
ната ни. Затова и винаги 
съм ги призовавал да избе-
рат България.

Липсата на кадри про-
дължава да е сериозен 
проблем за строителния 
бранш. Разшири ли УАСГ 
сътрудничеството си с 
КСБ в това направление?

Ние  непрекъснато 
правим нещо с Камарата 
в тази насока, ежеднев-
но работим и от двете 
страни. Например с екс-
перти от КСБ редовно 
консултираме и дискути-
раме учебните програми, 
както и съдържанието на 
отделни дисциплини. Тъй 
като подготвяме кадри 
за различни области на 
икономиката – не само 
инженери, но и архитекти, 
обсъждаме тези въпроси и 
с проектантите. В макси-
мална степен отчитаме 
мнението на нашите ко-
леги от бизнеса. 

Нещо, което старти-
рахме и вече работи дос-
та успешно две дипломни 

сесии, е да включваме в 
държавните изпитни ко-
мисии представители на 
Камарата на строители-
те в България. На тях се 
получава взаимна обратна 
връзка – от една страна, 
КСБ научава ценни неща 
от нас, а от друга ние 
разбираме важни от тях 
и се допълваме. Експер-
тите на КСБ виждат до-
къде са стигнали нашите 
студенти и дават своето 
мнение и препоръки, които 
са много ценни за нас, за-
щото са от първа ръка, и 
съответно се стараем да 
ги отразим. Засега това 
е най-доброто, което пра-
вим за осигуряването на 
подготвени кадри за сек-
тора. Отне ни доста го-
дини да го въведем. 

На заседанието на 
годишното Общо събра-
ние (ОС) на УАСГ на 15 
май представихте отче-
тен доклад за работата 
си за периода 4.2018 г. 
– 4.2019 г. Каква е рав-
носметката Ви за това 
време?

Общото събрание се 
провежда задължително 
всяка година съгласно За-
кона за висшето образова-
ние. Скромното ми мнение 
е, че предвиденото ОС в 
нормативния акт е малко 
недообмислено, тъй като 

Снимки Румен Добрев



сме насочили всичките 
си ресурси, там е нашата 
компетентност, рутина и 
подготовка. Стартиране-
то на нови специалности, 
които не са типични за 
дадено висше училище, е 
една отминала мода от 
периода 2000 – 2010 г. 
Това беше най-активно-
то време за ВУЗ-овете да 
разширяват портфолиото 
си, но те осъзнаха, че под-
ходът на масовизация на 
висшето образование не 
носи позитиви. Ние никога 
не сме го правили, въпре-
ки че преди четири годи-
ни, когато бях декан на 
Строителния факултет на 
УАСГ, заявих пред вестник 
„Строител“, че ще откри-
ваме нови специалности. 
Но човек не стои на едно 
място, обстоятелствата 
се променят и той се раз-
вива. Сега мнението ми е 
напълно противоположно, 
без да изпадам в противо-
речие. 

В предишното интер-
вю, което дадохте за 
в. „Строител“, ни разка-
захте за по-интересни-
те проекти на УАСГ. Един 
от тях е изграждането 
на Национален център 
по сеизмично инженер-
ство (НЦСИ), за който 
през 2018 г. МОН отпус-
на на университета 350 
хил. лв. 

Усвояваме изключител-

но ефективно тези сред-
ства. Материалната база 
е готова, но все още няма 
апаратура в нея. На 21 май 
официално открихме цен-
търа, за да популяризира-
ме бъдещата му дейност. 
За този проект не успяхме 
да получим финансиране 
от Оперативна програ-
ма „Наука и образование 
за интелигентен растеж 
2014 – 2020“ („ОПНОИР 
2014 – 2020“) и затова це-

лево ни бяха отпуснати 
средства от държава-
та, за да го осъществим. 
Сега водим разговори със 
„София Тех Парк”, с които 
бихме искали да доразвием 
функциите на НЦСИ по ОП 
„Иновации и конкурентос-
пособност 2014 – 2020“. 

Основната идея на 
Националния център по 
сеизмично инженерство е 
да го оборудваме с експе-
риментална вибрационна 
маса, върху която да из-
питваме модели на сгради 
и съоръжения. Те ще бъдат 
подлагани на реални сеиз-
мични въздействия. Такива 
научни лаборатории има 
във всички наши съседни 
държави. НЦСИ ще бъде 
полезен за подобряване на 
носещата способност и 
надеждността на стро-
ителните конструкции. 
В него ще се правят още 
компютърно и числено мо-
делиране. 

Има ли напредък по 
проекта на УАСГ за ре-
монт на цялата стара 
сграда на университета 
и физкултурния салон по 
ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“, който е на 
стойност 3 млн. лв.?

Ситуацията с този 
проект продължава да е 
сложна. През миналата 
година обявихме общест-
вена поръчка за избор на 
изпълнител на строител-

но-монтажните дейности, 
но за съжаление не можа-
хме да я приключим заради 
поредица от обжалвания. 
Бяхме в изключително за-
труднено положение. За-
малко щяхме да загубим 
тези толкова необходими 
за нас средства. Срокът 
на проекта изтече, но аз 
успях да уговоря и подпи-
ша с Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството удъл-

жаване на договора с две 
години, като запазихме съ-
щата сума – 3 млн. лв. За-
сега поехме глътка въздух. 

В момента отново сме 
в процес на тръжна про-
цедура за избор на стро-
ител и не знаем какво ще 
се случи. В България всеки 
има право да обжалва, ко-
гато си пожелае, без да е 
заинтересованата страна 
по конкретен търг, защо-
то законодателството 
го позволява. Това продъл-
жава да е много сериозен 
проблем за редица големи 
проекти у нас. Непрекъс-
нато ставаме свидетели 
на блокирането на важни 
инвестиции именно заради 
обжалвания. Видяхме колко 
се забави внедряването на 
ТОЛ системата. 

Нямаме средства за 
генерален ремонт на на-
шата сграда и затова 
чакаме с нетърпение да 
дадем реалното начало на 
проекта ни по ОП „Региони 
в растеж 2014 – 2020“.

В партньорство със 
СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ изпълнявате два 
проекта по „ОПНОИР 2014 
– 2020“  – за създаване на 
център за изграждане и 
развитие на върхови по-
стижения и „Чисти тех-
нологии за устойчива 
околна среда – води, от-
падъци, енергия за кръго-
ва икономика“. Имахте 

и планове за обособява-
не на изследователска 
учебна зала за катедра 
„Пътища и транспорт-
ни съоръжения“. Как се 
развиват тези проекти 
и работите ли по други 
интересни?

Двата проекта по 
„ОПНОИР 2014 – 2020“ са 
в процес на реализация и 
всичко върви по график. 
Срокът им на изпълнение е 
3 г. Все още сме в начален 

стадий, едва в първата 
година. Тепърва предстои 
много работа по тях. 

Дейностите по ла-
бораторията в катедра 
„Пътища и транспортни 
съоръжения“ също все още 
не са приключили, но и там 
нещата се движат в поло-
жителна посока.

УАСГ участва и в дос-
та други по-малки по 
стойност проекти по „Хо-
ризонт 2020“, които имат 
своето важно значение. 
Непрекъснато подготвя-
ме и нови, за да кандидат-
стваме за финансиране, 
ако някъде се отвори въз-
можност, но за момента 
няма процедури на опера-
тивни програми, които да 
представляват интерес 
за университета. 

Планирате ли ремон-
ти на общежитията на 
УАСГ през летните ме-
сеци?

Това, което можем да 
правим на този етап, е 
да изпълняваме текущи 
строително-монтажни 
работи със средствата 
за капиталови разходи. За-
делихме малка сума, за да 
подменим някои щрангове 
в общежитията ни. Осъз-
наваме, че състоянието 
на блоковете е окаяно, но 
за съжаление нямаме не-
обходимото финансиране, 
за да променим това. 

Какви други задачи 
има УАСГ до края на го-
дината – научни форуми, 
инициативи, свързани 
с международната дей-
ност на висшето учили-
ще?

Най-важното за нас е 
да учим студентите, но 
и тази година вероятно 
ще организираме между-
народните форуми, които 
са традиционни за Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия. 
Най-голямото ни събитие 
– Националната конфе-
ренция по транспортна 
инфраструктура, отново 
ще бъде през есента.

Основната ни работа 
по международната дей-
ност се извършва по линия 
на европейската програма 
„Еразъм +“. По нея продъл-
жаваме да реализираме 
обмяна на студенти и пре-
подаватели, която винаги 
дава много положителни 
резултати. Участваме и 
в консорциум от елитни 
университети от целия 
свят. В обединението сме 
20 институции, като то 
се ръководи от Пекинския 
университет по архитек-
тура и строителство. 
Свързано е с Пътя на 
коприната, но в това на-
правление все още нямаме 
съществени резултати. 
Засега се водят разгово-
ри и се организират сре-
щи между ректорите на 
учебните заведения. На-
дявам се и там скоро да 
отчетем позитиви.
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системата на висшето 
образование е консерва-
тивна и в рамките на 12 
месеца не могат да се слу-
чат революционни проме-
ни, а и не трябва. Висше-
то образование трябва да 
се променя много бавно и 
постепенно и с огромно 
внимание, защото както 
вече споменах, грешките 
днес ще ги усетим след 10 
- 15 г., а тогава няма връ-
щане назад. Това не е бъл-
гарски феномен, валидно е 
за целия свят. 

Равносметката е, че 
трябва да си усъвършен-
стваме учебните про-
грами, да осъвременим 
съдържанието им и да 
популяризираме инженер-
ното и архитектурното 
образование сред наши-
те средношколци, защото 
интересът е намалял. И 
това явление не е валид-
но само за страната ни 
– като цяло желанието 
на младите в Европа да 
избират тези професии 
спада. Затова до децата 
ни трябва да достига въз-
можно най-много информа-
ция за успехите на строи-
телните инженери у нас, а 
и за всички добри примери 
за значими проекти, реали-
зирани от български спе-
циалисти извън пределите 
на страната. 

Наша задача е и да по-
пуляризираме висшето ни 
строително образование 
в чужбина. В тази връзка 
мога да се похваля, че в 
края на миналата годи-
на УАСГ беше инициатор 
и организатор на Дните 
на българското висше об-
разование в Дубай и Абу 
Даби, които се проведоха 
за пръв път в Обедине-
ните арабски емирства 
(ОАЕ). Събитието пре-
мина под мотото „Живей 
и учи в България“. Иници-
ативата се състоя със 
съдействието на Минис-
терството на образова-
нието и науката (МОН), 
Посолството на България 
в Абу Даби и останалите 
водещи български висши 
училища, които участ-
ваха и се представиха в 
ОАЕ. Сред тях бяха Со-
фийският университет 
„Св. Климент Охридски“, 
Техническият универ-
ситет, Медицинският 
университет – Пловдив, 
Националната спортна 
академия „Васил Левски“, 
Лесотехническият уни-
верситет и други. Меро-
приятията бяха много ус-
пешни. Те се проведоха в 
иновационния хъб на пра-
вителството на Дубай и 
Посолството на България 
в Абу Даби.

През 2018 г .  стар-
тирахме и краткосроч-

но обучение на индийски 
студенти в УАСГ. В него 
се включиха 20 младежи. 
Организацията беше из-
ключителна. Тази година 
очакваме нови 100 младежи 
от Индия, които ще прис-
тигнат през юни. Това 
също е важна стъпка към 
популяризиране на нашето 
висше образование, което 
в същото време ни носи и 
приходи.

Какви са очаквания-
та Ви за предстоящата 
кандидатстудентска 
кампания? Кои професии 
традиционно привли-
чат най-голям интерес? 
Предвиждат ли се нови 
специалности?

Неведнъж съм казвал, 
че ние целогодишно рабо-
тим по подготовката на 
кампанията, защото това 
е непрекъснат процес. За-
сега най-много желание 
от страна на младите 
продължава да има към 
специалностите „Архи-
тектура“, „Строителство 
на сгради и съоръжения“ и 
„Геодезия“. Имаме пробле-
ми със запълването на 
местата, предназначени 
за изучване на „Хидростро-

ителство“ и „Транспортно 
строителство“, независи-
мо че в тези области се 
реализират най-големите 
инвестиционни проекти в 
нашата държава. 

Откриването на нови 
специалности не е поли-
тика на УАСГ. Опитът ни 
показва, че въвеждането 
на такива не дава добри 
резултати по простата 
причина, че ние сме силни 
в няколко области. В тях 

На тържеството по случай 10-годишния юбилей на в. „Строител“ проф. Иван Марков получи почетна грамота от медията


