
Уважаеми колеги, 
 
Българското дружество по големите язовири (БДГЯ) – Български национален комитет по 
големите язовири към ICOLD, приветства писмото на инж. Валентин Анастасов като 
проява на висок професионален морал и доблестна гражданска позиция (http://buncold.bg - 
Актуално).  

Във връзка с това писмо ние изразяваме следното становище: 

Убедени сме, че всички дейности в цялостния инвестиционен процес трябва да се 
извършват в съответствие със законодателството и нормативната уредба на нашата страна. 
Там, където в своята работа забелязваме непълноти, недостатъци и противоречия в тази 
нормативна уредба, наш дълг е да сезираме компетентните органи за извършване на 
съответните обосновани изменения. 

Като инженери в областта на Водното строителство и свързаните с него специалности, 
наш дълг е да извършваме своята работа с високо качество и по правилата на инженерното 
изкуство. Във връзка с това, качеството на нашите проекти, на тяхното изпълнение и 
стойността им са от ключово значение. Всякакъв компромис с качеството на нашата 
работа, формално отношение към нея, неспазване на нормативни изисквания или 
обслужване на частни интереси от друг характер не само прави опасни и икономически 
безсмислени уникалните съоръжения – обект на нашия труд, но и вреди както на 
обществения интерес, така и на образа на нашата професия в обществото.  

Ние не бива да забравяме, че съоръженията и системите от областта на Водното 
строителство служат за използването, управлението и запазването на водите на България – 
стратегически национален ресурс с решаващо значение за живота в страната и неговото 
качество. Наша мисия е, адекватно да разбираме и да се отнасяме към вътрешни и външни 
интереси, насочени срещу българския национален интерес в областта на водите. 

Накрая и не на последно място, ние изцяло споделяме убеждението, че професионален 
дълг на всеки (хидро)инженер е да отстоява принципите и морала на нашата професия в 
интерес на обществото и за благото на всички нас. 

 
 
проф. д-р инж. Димитър Кисляков, 
Председател на БДГЯ 
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