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          През XVIII и особено през “дългия” XIX век, в хода на 

ускоряващите се социално-икономически промени в света и на протичане на 

различни “революции” (научна, индустриална, транспортна и пр.), се наблюдава 

и появата на един нов феномен – професионализацията или  формирането и 

развитието на модерните професии чрез трансформиране на старите занаяти. 

Постепенно, вместо да се идентифицират по териториална, религиозна, 

етническа или политическа принадлежност, все повече хора започват да се 

самоопределят вече чрез своята работа. Сред новите модерни професии особено 

място заема инженерството. Трансформацията на занаята в тази област се 

развива под влиянието на индустриализацията, науката и технологиите. Не само 

това - за почти всички инженерната професия се превръща в един от главните 

символи на новата епоха. 

Появята на важен социален феномен, какъвто е професионализацията,  е в 

пряка връзка с икономическото развитие. Тази зависимост е „потвърдена” от 

изследователите, изучаващи предимно развитите индустриални страни през 

периода до Първата световна война. Дали е така и в случая с балканските 

държави, които, според различни историци, са част от групата “първите 

развиващи се страни” или на “закъснелите”в стопанско отношение по това 

време? Отговор на този въпрос може да бъде даден само от едно сравнително 

изследване, като при това трябва задължително да се потърси влиянието не само 

на икономиката, но и на други фактори – политически, социокултурни и дори 

психологически.  Подобно проучване е доста трудно с оглед на многообразието 

в историческото развитие на Европа като цяло, и в частност на нейния 

Югоизток, без да се забравя силното влияние на Ориента върху огромната 

Османска империя. 

Несъмнено обаче значимостта на темата задължава историците да 

направят поне един опит, какъвто представлява настоящият труд, да потърсят 

наличието на национални специфики и на общобалкански или (защо не) 

общоевропейски модели при протичането на процеса на трансформация на 

инженерството от занаят в професия. Именно в това се крие и главната 

мотивация на автора. 
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Изследването има за цел да проследи процеса на трансформация на 

инженерството от занаят в професия на Балканите в сравнителен план, което ще 

позволи да се открои общото и специфичното както между отделните държави 

от полуострова, така и между региона и останалата част на Европа.  

Термините инженерство  и инженерна професия се използват като 

обобщаващи понятия, като се държи сметка за съществуването на различни 

“клонове” в тях, сред които са и архитектите.  

В териториален план изследването обхваща земите, намиращи се към 

началото на XVIII век под властта на  Османската империя, на които през 

следващото столетие се отделят новите национални държави - България, Гърция, 

Румъния и Сърбия. Хронологически то обхваща периода от началото на това 

столетие, когато започват опитите за по-сериозни реформи в Османската 

империя по примера на Западна Европа, до Първата световна война, която в 

почти всички отношения е вододел за целия континент,  въпреки че Балканските 

войни изместват незначително тази граница. 

Настоящият труд  представя развитието на три основни елемента от 

разглеждания процес на развитие на инженерството на Балканите, а именно 

обучението, практиката и професионалното организиране. Във връзка с първия 

от тях се проследяват промените в подготовката на инженерите, като се започне 

с традиционното, осъществявяно в практиката и се стигне до това в 

специализирани учебни заведения, като се разглеждат всички етапи от 

промените, започвайки от разпространението на модерни естественонаучни и 

математически знания в балканските общества, през навлизането им в общото 

образование до създаването на технически училища на всички нива. Последното 

е необходимо за да се разграничат ясно етапите в еволюцията на тези 

институции. Наред с това, в изследването се обръща внимание и на приноса на 

учебните заведения от Западна Европа и Русия за формирането на балкански 

инженери и архитекти. Вторият елемент - инженерната практика - е основен не 

само в изследването. В него са съчетани както промените в традиционните 

области и особено строителството, така и създаването на нови такива, в резултат 

от създаването на модерна индустрия, основана на технологичните 
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нововъведения през разглеждания период. В изложението се разглежда главно 

развитието на инженерството във вторичния и третичния сектор на балканските 

икономики – в индустрията, строителството на сгради и инфраструктурни 

обекти, транспорта и съобщенията и пр.  Не по-малко важен е третият елемент. 

Със самоосъзнаването и професионалното организиране на инженерите 

завършва процесът на формиране на модерната професия. В тази връзка особено 

внимание е отделено не само на вътрешните, но и на външните фактори, 

оказващи влияние върху този процес на Балканите. 

Изложението включва увод, три глави и заключение. Във въвеждащата 

част се прави кратък исторически и теоретичен преглед на процеса на 

формиране и развитие на  модерната инженерна професия главно по примера на 

развитите в икономическо отношение държави от Стария континент. Трите 

глави от “същинското” изложение са отделени хронологически от два важни 

“репера”. Първата обща за Балканите разделителна линия е през втората 

половина на 20-те години на XIX век, когато в Османската империя са 

предприети сериозни реформи, появава се новата гръцка държава, а Сърбия, 

Влашко и Молдова получават доста широка автономия. След около половин век 

се очертава втората обща за Балканите хронологическа “граница” в резултат от 

Руско-турската война от 1877-1878 г. и последвалия я Берлински конгрес. 

Именно след тези събития  настъпват не само важни териториални и 

политически промени на полуострова, но и се слага началато на едно по-

ускорено социално-икономическо развитие и модернизация по западен модел на 

страните от региона.  

В трите глави изложението върви по страни. И това не е случайно. То е 

предопределено от изключително важната роля, която държавата играе във 

формирането на инженерната професия, наред с чуждите влияния, 

икономическите фактори  и пр. Именно чрез своите действия изпълнителната и 

законодателната власт до голяма степен поставя рамките, в които се развива 

всяка дейност или професия, в това число и инженерството.  Ето защо се обръща 

особено внимание на промените на нормативната база и на  институциите в 

отделните страни, свързани с техническа област и специалисти.  
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С оглед на възприетия подход, в отделните глави се променя броят на 

разглежданите страни, като се започва с Османската империя и най-

самостоятелните й васални княжества Влашко и Молдова през  XVIII и началото 

на XIX век и впоследствие се включват и обединена Румъния, Гърция, Сърбия и 

България. Извън изследването остава малката Черна гора, чието развитие през 

разглеждания период не дава възможност за сравнение. В изложението не са 

включени и балканските провинции на Хабсбургската империя, които в голяма 

степен и за дълго време са лишени от самостоятелна политика що се отнася до 

законодателството, особено в техническата област. Независимо от това, 

развитието на инженерството като професия в тях се има предвид, когато се 

прави общо сравнение между балканските и останалите страни от Стария 

континент. Възприетият подход преопределя един, на пръв поглед, дисбаланс в 

обема на отделните глави и параграфите, посветени на отделни страни. 

Всъщност, той е напълно логичен с оглед на нарастващия темп на развитие на 

инженерната дейност в течение на разглеждания период и постепенното 

отделяне на нови държави от региона.  

Приетата структура на изложението – по държави – до голяма степен се 

налага и от незадоволителното състояние на историческите изследвания по 

темата в отделните страни от региона. Тук може да се констатира, че на практика 

няма цялостно представяне на изследвания проблем дори в една от балканските 

държави. Сравнително малко са и тези, посветени на отделни аспекти по темата, 

като при това обхващат само част от разглеждания период. В тази връзка трябва 

да се споменат публикациите на Йоанис Антониу и Михалис Асимакопулос (за 

Гърция) , Феза Гюнергюн (за Османската империя) , както и някои сборници, 

посветени на инженерството в Румъния и Сърбия . Върху историята на България 

може да се спомене приносът на автори, занимаващи се с българската 

интелигенция (Румяна Радкова, Йордан Колев и др.) или с развитето на 

техниката (Младен Цонев и др.) , както и редица историци на архитектурата като 

М. Коева, Н. Тулешков и др.  Сравнително повече са проучванията върху 

обучението на български инженери и архитекти в чужбина, дело на автори като 

Иван Танчев, Румяна Прешленова и др.  Подобни публикациите има и за други 
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страни от региона, като напр. тези на  Любинка Трговчевич-Митрович (за 

Сърбия), Костас Хадзис и Фани Асимокопуло (за Гърция) др.   

Огромен брой са статиите, посветени на изявени инженери и архитекти от 

балканските страни. За жалост, те доста често са издадени по повод на юбилеи и 

по правило изкривяват в различна степен реалността. Да не говорим, че не са 

малко и примерите, показващи непознаване на материята от страна на авторите 

или дори умишлено преиначаване на фактите. Тяхното „критично” показване 

обаче не е възможно в настоящия труд. С оглед на темата и на въприетия подход 

в него са отбелязани само основните публикации по всеки даден проблем. При 

това, тяхното използване е задължително сравнявано с други източници. 

Всички по-значими изследвания, които са цитирани в изложението, са 

взети предвид (и като изводи, и като изнесени факти) на съответното място в 

настоящето изследване. Предвид неговия сравнителен характер, макар в по-

малка степен са привлечени също и широка гама от публикувани извори – 

справочници с енциклопедичен характер, документални сборници и периодика 

от разглеждания период. Във връзка с последното особено ценни са изданията на 

дружествата на инженерите и архитектите в балканските страни. Там където е 

било възможно и необходимо са използвани и непубликувани материали от 

балкански и западни архиви, които са цитирани в съответните части на 

изложението и накрая на труда.  

*             *            * 

Уводната част на дисертацията e посветена на развитието на 

инженерството в Европа от Античноста до Първата световна война, като особено 

внимание се обръща на XVIII и XIX век. Представени са областите, в които се 

изявяват лицата, занимаващи се с техническа дейност и използването на 

понятието “инженер” през различните епохи.  

 Във връзка с разглежданата тема за развитието на инженерството през 

XVIII и XIX век е направен опит да се дефинират понятия като 

“професионализация” и “професия”, като за тази цел се използват 

теоретическите постановки, въведени от социологията на професиите. 

Потърсено е определение на споменатите термини в предлаганите от основните 
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течения в тази научна дисциплина научни подходи. Въз основа на излаганите от 

тях аргументи за теоретична основа на историческото изследване е избран 

интеракционалисткият модел на властовия анализ. В същото време се държи 

сметка и за някои постановки от функционалисткия  модел на атрибутите, без 

обаче да се абсолютизират т. нар. атрибути, които пренебрегват  многообразието 

в обществената еволюция и нейните проявления в отделни страни и епохи.  

С термина „професионализация” се означава трансформацията на един 

занаят/занаяти в професия/професии. 

С оглед на разглежданата тема особено внимание обръща и на 

професионалните асоциации, различаващи се от други организации, 

обединяващи напр. групи хора с общи политически, религиозни или културни 

интереси. Споменатите асоциации са най-важният актьор при утвърждаване на 

всяка професия. Те обединяват елита на дадена професионална група и 

изпълняват редица функции, сред които основните са: 

1) създават възможност за обмен на знания и опит посредством издаване на 

печатни издания или провеждане на конференции, семинари и пр.; 

2) определят кой е професионалист и кой може (или не може) да упражнява 

дадената професия; 

3) определят правила на професионално поведение, които в някои случаи се 

оформят в етичен кодекс; 

4) оказват влияние върху професионалното образование чрез финансиране, 

контрол върху програмите на обучение и пр.; 

5) съдействат за повишаване статуса на професията. 

 

Как протича процесът на професионализация на инженерството в световен 

мащаб през разглеждания период - т.е. времето от началото на XVIII до Първата 

световна война? Отчитайки многообразието и общите черти в неговото развитие 

може да се приеме предложеният от американския учен Уилям Евън модел, 

според който в идеалния си вид процесът на професионализация съдържа 

следните основни eлементи: 1. Постоянно упражняване на  дадена функция; 2. 

Създаване на самостоятелно специализирано  училище; 3.  Създаване на 
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университетски факултет или институт; 4. Основаване на локална 

професионална асоциация; 5. Основаване на  национална професионална 

асоциация; 6. Въвеждане на лицензионно законодателство; 7. Развитие на 

официален етичен кодекс. Отчита се обаче, че става въпрос за един теоретичен 

модел на развитие и в изследването се държи сметка за обстоятелството, че 

процесът в отделните страни протича по различен начин и не е задължително да 

преминава през всичките тези етапи. 

Вземайки предвид това мнение, както и други различни от него, може да 

приемем, че основни елементи в процеса на професионализация на 

инженерството са практиката, образованието и сдруженията. Световната история 

през периода до Първата световна война показва, че първият и третият от тях са 

условия sine qua non.  

Особен интерес във връзка с разглежданата тема представляват 

конкретните проявления на професионализация на инженерството през XVIII и 

XIX век. В протичането на този процес в Европа (както и в другите континенти) 

се наблюдават редица общи черти, но същевременно и голямо разнообразие от 

специфични форми на проявление в отделните страни. 

В исторически план, развитието на инженерството и неговата 

професионализация се характеризира с богато многообразие, но и с някои общи 

черти. При формиране на инженерната професия в европейски контекст особен 

интерес представлява разликата между двата пътя - френския и британския.  

Като цяло френският модел на развитие на инженерството оказва силно влияние 

в редица страни от Стария континент, които го възприемат повече или по-малко 

като основа. Това се отнася например до организацията на държавните инженери 

и създаването на прочутата корпусна система, която с редица модификации е 

въведена в редица европейски държави, като Испания, Русия, Белгия и 

Португалия. Френското влияние намира израз и в развитието на техническото 

образование в тези страни. Първоначално са създадени учебни заведения, които 

да подготвят бъдещите държавни инженери. В една или друга степен френският 

модел на развитие на инженерството повлиява и немскоезичните страни - както  
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Прусия и останалите държави, обединени през 1871 г. в единна Германия, така и 

в Хабсбургската империя. 

 Процесът на професионализация на инженерството (не само) по примера 

на развитите държави в Европа се характеризира с многообразие на формите и 

проявленията си. Поради това е и трудно всяко обобщение или типология. Все 

пак могат да бъдат откроени основните му черти, които помагат за по-

адекватното осветляване на разглежданата тема. Най-общо в споменатия процес 

могат да бъдат очертани три периода, чиито основни характеристики са 

следните: 

1. През периода от началото на XVIII век до към 1750/1780 г. основната 

група инженери са заети със строителството и свързаните с него области. По-

голямата част от тях са на държавна (цивилна или военна) служба. Тяхната 

подготовка се извършва в практиката. Рекрутирането им става чрез подбор сред 

майсторите-занаятчии. В течение на този период към подготовката на 

инженерите-практици се добавя и обучение в различни неделни или вечерни 

курсове, където те получават и допълнителни теоретични знания. Появяват се и 

първите специализирани учебни заведения, с което започва преподаването на 

систематични научно-технически знания за подготовката на кадри за армията, но 

и за изпълнение на граждански задачи в строителството и транспорта, а също и в 

добивната и преработвателната индустрия. Сред малобройните групи в 

отделните страни все още няма чувство за принадлежност към по-широка 

общност (извън чисто корпоративните структури), което да ги мотивира да 

потърсят защита на професионалните им интереси. Появата на първите 

образовани (в специални училища) инженери е дело на държавата, която по този 

начин започва регламентация на тази дейност. Първите стъпки обаче се отнасят 

до правоспособността на инженерите при заемане на публична служба.                       

2. През периода от 1750/1780 г до към 1830/1850 г. все още основната 

група от инженерите е заета в строителството (може би с изключение на 

Велокобритания), но постепенно се увеличава делът на работещите в 

индустрията. Вече ясно се оформят двете категории: образовани и необразовани. 

Към първата, която все още е по-малобройна, спадат завършилите 
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специализирани училища, някои от които могат да бъдат приравнени с 

тогавашните висши учебни заведения (университетите). Във втората влизат 

инженерите-практици или „самоуци”, включително и тези, които са посещавали 

краткосрочни курсове. Количиственото нарастване през този период все още не 

води до появата на чувство за професионална общност, с изключение на 

Великобритания.  

3. Периодът от средата на XIX век до Първата световна война е свързан 

със значително (в някои страни огромно) нарастване на броя на инженерите, 

особено в индустрията и транспорта, макар че дори и в страни като Франция се 

запазва големият дял на строителните инженери и архитекти, в т. ч. и в  

държавните служби. Постепенно на Запад, а по-късно и в останалите части на 

Стария континент, се оформят трите степени на техническо образование, като на 

върха на тази пирамида стоят висшите училища (самостоятелни и прикрепени 

към университети).  

Независимо от промяната и през този период продължава „съвместното 

съществуване” на двете групи – образовани и необразовани, които с течение на 

времето се трансформират с нови характеристики. Сред образованите се отделят 

тези, които са завършили висше училище. По този начин се оформя все по-ясно 

групата на „дипломираните инженери”. Втората група вече обхваща „всички 

останали”, сред които все повече преобладават лицата, получили образование в 

средни училища, без обаче напълно да изчезнат „чистите” „самоуци”. И двете 

нови групи в края на XIX и началото на XX век изразяват претенциите си към 

инженерната титла и принадлежността си към тази общност. Първите от тях се 

осланят на дипломата си, а вторите на изпълняваните от тях функции (не само) в 

индустриалните предприятия. Общността на професионалните инженери се 

формира от представителите на двете групи, като в нея протичат процеси на 

интеграция и диференциация. Тяхното проявление е различно в отделните 

страни като е обусловено от специфичните условия – социално- икономическо 

развитие, политическа система, културни традиции и пр. 

 Като цяло обаче се засилва чувството за общност в национален мащаб, 

което намира израз и в създаването на асоциации на инженерите в отделните 
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страни. С развитието на икономиката, и в частност на индустрията, и под 

влияние на техническите иновации започва диференциацията вътре в рамките на 

инженерството и създаването на сдружения на лица от различните му клонове. 

Професионалното организиране както на национално равнище във всяка отделна 

страна, така и по специалности, се характеризира с разнообразие на формите. 

Най-разпространените проявления са създаване на национални сдружения само 

на инженерите или заедно с архитектите, по-рядко и съвместно с близки 

професии като напр. предприемачи или учени-преподаватели. Друга проява е 

основаването на дружества на завършилите определено висше или друго 

специално училище. Много разнообразни са обаче моделите на отношенията 

между образовани и необразовани (по-късно – между дипломирани и 

недипломирани във висши училища) в различните държави. Всички тези общи и 

специфични черти играят важна роля за утвърждаването на инженерната 

професия и за нейния престиж в европейските държави. 

            *             *             * 

Първа глава на дисертационния труд е посветена на инженерния “занаят” 

на Балканите и на традициите и промените в тази дейност през XVIII и първата 

четвърт на XIX век.  

Кои са „инженерите” на Балканите през XVIII век и какво е тяхното 

положение в икономиката и обществото? По-точни отговори на тези въпроси 

могат да бъдат дадени единствено в контекста на общото развитие на 

Османската империя, която на практика владее целия полуостров. При това е 

необходимо “връщане във времето” с едно-две, а дори и повече столетия, поради 

наличието на вече установили се традиции до началото на XVIII век, които в 

една или друга степен оказват влияние върху инженерното занятие през 

следващите десетилетия.  

През периода XV-XVII век инженерите на Балканите, и в частност в 

Османската империя, трябва да се търсят, по подобие на техните западни 

“колеги”, сред най-изявените военни и цивилни специалисти (колкото и условно 

да е това понятие през тази епоха), занимаващи се с техническа дейност главно в 
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строителството, а също и такива, чието занятие е свързано с корабостроенето 

или с механиката (военна техника, часовникарство и пр.). 

 Представено е състоянието на науката и образованието в Османската 

империя - сред мюсюлманите и християните и опитите за възприемане на 

постиженията в тези области в развитите държавиот Западна Европа, както 

преди така и след началото на XVIII век. 

 Особено внимание с оглед на изследването за периода (не само) до 

началото на XVIII век заслужават техническите специалисти в областта на 

строителството, сред които трябва да се търси фигурата на тогавашния инженер 

на Балканите. Именно те са основната маса от лицата, занимаващи се с подобна 

дейност, независимо как са наричани от съвременниците им или от днешните 

историци - инженери, архитекти или първомайстори. Изявените “техници” в 

други области, като напр. в механиката или в минното дело са значително по-

малко на брой по това време. 

 В Османската империя  се очертават две категории лица, чиито занаят 

повече или по-малко се доближава до инженерството и архитектурата. Тяхното 

рекрутиране, подготовка, дейност, държавно и/или обществено признание са 

неразривно свързани с две основни институции, които се утвърждават през XVI-

XVII век, но съществуват и играят важна роля и през следващите две столетия. 

Става дума за т. нар. Корпус  на дворцовите мимари  и занаятчийските гилдии на 

строителите, познати като еснафи.   

 Едно сравнение между двете споменати институции по отношение на 

рекрутиране, обучение, занятие и социален статус на тогавашните мимари 

показва редица различия, но и някои общи черти. Безспорно фигурата на  

„инженера” или “архитекта” в Османската империя трябва да се търси сред 

майсторите-строители, независимо как са наричани в различните краища на 

огромната държава. В продължение на столетия тяхната подготовка, дейност и 

признание се осъществяват посредством занаятчийските организации, известни 

като еснафи. 

 В изследването се отчитат общите черти от дейността на еснафите в 

строителството и техните най-изявени членове по примера на османската 
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столица, но се отчитат и регионални проявления и специфики в огромната 

империя.  

 Във връзка с изясняване на ролята на “инженерите” и “архитектите” в 

Османската империя безспорно най-голям интерес представлява Kорпуса на 

дворцовите мимари, който играе централна роля в областта на строителството в 

османската държава в продължение на повече от три столетия. 

 Промените в инженерството на Балканите, предимно в областта на 

образованието, и въприемането на западния опит се свързва с периода след 

началото на XVIII век. Особено отчетливи са те след поредната Руско-турска 

война от 1768-1774 и поражението на османската армия. Именно след нея се 

създава и първата институция, в която системно се преподават 

военнотехнически дисциплини и се полагат основите на техническото 

образование в региона. В края на XVIII и началото на XIX век се оформят и две  

учебни институции - Военноморското  инженерно училище и сухопътното 

Военноинженерно училище, които подготвят специалисти и за гражданската 

област. 

Политическите и социално-икономическите промени в Османската 

империя след началото на XVIII век се отразяват и върху дейността на Корпуса 

на дворцовите мимари и на еснафите, като се разширява тяхното поле за 

дейност и се повишава ролята на най-изявените им членове. Наред със 

строителството на сгради, пътища, мостове тогавашните “инженери” са заети и в 

корабостроенето и минното дело. В края на XVIII век се появяват и първите 

протоинженери в индустрията - талантливи и изобретателни хора без техническо 

образование, които се опитват да се нагодят към модерните начини на 

производство.  

 Като частен случай от темата в първа глава се разглежда и развитието на 

инженерството във васалните към султана княжества Влашко и Молдова, в 

които различията от политическо, социално-икономическо и културно естество 

определят и специфичното развитие на тази дейност в сравнение с останалата 

част на Османската империя. Това се отнася както до науката и образованието в 
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тях преди и след началото на XVIII век,  но и до дейността на членовете на 

занаятчийските еснафи, особено в строителството. 

Важен етап от ранното развитие на инженерството в румънските земи е 

свързан със землемерството. Към края на XVIII век настъпват по-сериозни 

промени в икономическото състояние на Дунавските княжества, изразяващи се в 

ускореното развитие на търговията и на пазарните отношения. Значителното 

нарастване на сделките с терени, както и необходимостта от по-добрата 

експлоатация на по-големите от тях, съдействат за издигане ролята на 

землемерството в двете княжества. За изготвяне на планове на владенията им, 

наречени мошии, едрите земевладелци вече търсят не само обикновени 

чиновници, а все повече  добре подготвени специалисти от чужбина. Новата 

обстановка изисква вече хора, които познават практическата геометрия и 

топография.  

Засиленият интерес към землемерството сред стопанския елит на 

Дунавските княжества към края на XVIII век открива широки възможности за 

специалисти в тази област. От нея се възползват главно подготвените извън 

границите им “топографи” или “геометри”, както са наричани те по това време 

от румънците. Сред “топографите” или землемерите, дошли от Хабсбургската 

империя, са и Георге Асаки и Георге Лазър - едни от най-известните 

просветители в Румънските княжества от първата половина на XIX век, с чиито 

имена се свързва и началото на техническото образование в княжествата. В 

Молдова под ръководството на Георге Асаки през 1813 г. е открит “клас по 

инженерство и землемерство на румънски език” в яшката Академия, при това на 

румънски език.  През 1818 г. , когато се дипломират учениците му в Яш, в 

Княжеската академия “Св. Сава” в Букурещ Георге Лазър започва 

преподаването на технически знания, свързани главно със землемерството. То се 

осъществява в създадено специално училище.  

 Като цяло може да се приеме, че през XVIII и първата четвърт на XIX век 

инженерството на „османските”  Балкани се развива до голяма степен в 

традиционните форми и разчита на обучението в практиката. Тогавашните 

инженери и архитекти са заети главно в изграждането на сгради, мостове и 
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пътища, а също и в землемерството, корабостроенето, минното и военното дело. 

Едва в края на разглеждания период за тях се открива ново поле за дейност, а 

именно протоиндустрията. Макар и бавно в тези области се повишават 

изискванията за техническите специалисти, които са принудени да се 

съобразяват с проникващите  от Запада нови технологии. Основно групата на 

инженерите  се състои от членовете на полувоенния Корпус на дворцовите 

мимари и от елита на еснафските майстори. Първият от тях в известна степен 

наподобява френските му „еквиваленти”, макар и да е повлиян от османската 

специфика на организизация. Сред елитите в балканските еснафи, подобно на 

тези от занаятчийските корпорации в други части на Стария континент, няма все 

още чувство за принадлежност към една общност дори и на регионално 

равнище. Към края на периода се осъществява първата по-сериозна промяна към 

професионализацията на инженерството. След първите колебливи стъпки в тази 

посока са създадени и първите форми на техническо образование първоначално 

в „същинската” Османска империя, а след това и във васалните Дунавски 

княжества. Основните задачи на тeзи училища и курсове отразяват и главната 

необходимост на тогавашната държава. В единия случай това е засилването на 

военната мощ, а във втория - уреждането на проблемите със земеразделянето във 

Влашко и Молдова. Независимо от това, от новите технически училища се 

възползва и Корпуса  на дворцовите мимари, в който навлизат вече и първите 

образовани специалисти. 

*         *         * 

Втора глава от труда е посветена на дейността на балканските инженери 

от средата на 20-те години до края на 70-те години на XIX век, половинвековен 

период, през който политическите промени в Османската империя и в техните 

васални княжества създават нови условия за социално-икономическа 

модернизация на страните от региона и откриват по-широки възможности пред 

инженерството на Балканите.  

 Реформите, започнати от Махмуд II в османската армия и администрация , 

а по-късно и в други области, постепенно променят статута на техническите 

специалисти. Почти едновременно с навлизането на парната енергия в корабното 
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дело започва и нейното използване в индустрията, където се върви към 

въвеждане на машинно производство. През 30-те и 40-те години на XIX век край 

столицата се оформят няколко индустриални зони, в които се създават или 

модернизират редица предприятия. Реформи се осъществяват и във 

военнотехническото образование. 

 Наред със закриването на еничарския корпус Махмуд II внася промени и в 

друга вековна организация, а именно Корпуса на дворцовите мимари. След над 

триста години съществуване тази организация е разтурена през 1831 г. и на 

нейно място е създадено Императорско строително управление. През 30-те 

години, още преди провъзгласяването на Танзимата, в империята се създават 

министерства по западноевропейски модел. Така през 1839 г. Императорското 

строително управление преминава към новообразуваното Министерство на 

търговията и общите дела. Въпреки началото на “европейските реформи”, през 

периода до Кримската война Османската империя все още разчита преди всичко 

на опитните майстори или архитектите-практици. 

 В опитите си за модернизация османското правителство започва да наема 

и инженери от чужбина, за строителството, минното дело и корабостроенето. 

Този процес се засилва след Кримската война от 1853-1856 г., която оказва 

изключително влияние върху процесите на модернизация на империята по 

западен модел. 

 След средата на 50-те години са изградени първите телеграфни линии и 

започва и железопътното строителство в империята. Чуждите собственици 

използват за строителството и експлоатацията на железните пътища в страната 

предимно западни инженери. Възприемането на концесионната система и 

сключването на договори със западни компании предопределя и малкия брой 

местни инженери, заети в жп транспорта.  

Наред с държавните структури академично подготвени (местни и чужди) 

инженери и архитекти постепенно навлизат и във формиращите се органи на 

общинско управление. Първите стъпки в тази посока, както е обичайно, се 

осъществяват в столицата.  
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 През раглеждания във втора глава период е направен опит да се очертае и 

интересът на българите към инженерната професия. Представено е обучението 

им в учебните заведения в империята, а също и в съседните страни, Западна 

Европа и Русия. 

 В Дунавските княжества след приемането на органическите статути в 

началото на 30-те години на XIX век започва изграждането на модерни 

технически институции и започва макар и бавен процес на разграничаване на 

дейността, статута и функциите на инженерите и другите специалисти. През този 

период недостигът на квалифицирани кадри в двете княжества се компенсира 

главно с “внос” на технически специалисти от чужбина. След средата на 30-те 

години във Влашко и Молдова се появяват и първите самостоятелни форми на 

професионално образование. 

 Обединението на Румънските  княжества през 1859 г. ускорява процеса на 

изграждане на модерни институции, включително и в техническата област. През 

1862 г. е създаден Корпусът на гражданските инженери. Институцията е 

основана по модела на френските технически корпуси и нейната организация 

включва елементи на гражданската и военната администрация. През 1866 г., тя е 

преименувана в Технически корпус на румънската държава. След обединението 

в Румъния започват опитите за откриване на висше инженерно учебно заведение. 

Въпреки някои колебания и несполуки постепенно се утвърждава Училището за 

мостове и пътища  в Букурещ, което се стабилизира и развива едва през 

следващия период. През 70-те години в Румъния се основават и първите 

професионални организации на инженерите и архитектите. Те обаче имат 

краткотрайно съществуване.  

Още преди признаването на независимостта на Гърция през 1830 г. са 

предприети редица мерки с цел изграждането й като модерна европейска 

държава. Още през 1829 г. е издаден декрет за организирането на Корпус на 

фортификационните и архитектурните офицери. При създавенето на тази 

институция ясно проличава изборът на френския модел, по подобие на 

прочутото парижко Политехническо училище и на инженерните корпуси.  
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След възкачването на трона на първия гръцки крал Отон I, през 1833 г. е 

създаден Корпус на инженерите. В гръцката историография се приема, че става 

въпрос за реорганизация на предишния Корпус на фортификационните и 

архитектурните офицери. Разбира се, има известна приемственост между двете 

структури, но тя се отнася единствено до основните принципи, възприети от 

френските образци, като най-вече това се отнася до военната организация. 

Много повече и по-значителни, обаче, са различията, които ни карат да смятаме, 

че през 1833 г. се създава нов корпус. 

След 1843 г. държавата предава в ръцете на гръцките военни инженери 

отговорностите по общественото строителство в страната. Независимо от 

стремежа й да се откаже от услугите на чужди инженери, тя е принудена, поради 

липса на достатъчно квалифицирани специалисти, да направи някои 

изключения. Важната роля на военните в техническата област в Гърция се 

потвърждава и от развитието на образованието. Дълго време важно място в тази 

област заема  основаното в края на 1828 г. Военно училище. В края на 1836 г. в 

Атина се създава и гражданско учебно заведение под името Техническо училище, 

което обаче има сложно и противоречиво развитие през следващите четири 

десетилетия.  Доминиращото положение на военните в публичната техническа 

дейност в Гърция до 1878 г. е причина и за липсата на инициативи за 

професионално сдружаване на инженерите в страната. Поради тази причина не 

се създават и организации за разпространение на технически знания.  

 Скоро след пулучаването на автономия през 1830 г. в Сръбското 

княжество започва изграждането на техническа администрация. Дълго време в 

нея важна роля играят чуждите инженери и архитекти. Въпреки влиянието на 

Франция в страната не се създава инженерен корпус. От края на 30-те години 

започват опитите за създаване на собствено техническо училище в страната. 

Като краен резултат през 1863 г. към първото висше училище в страната, 

наречено Велика Школа, през 1863 г. е открит технически факултет. Успоредно с 

това правителството изпраща и младежи за обучение в чуждестранни учебни 

заведения. Важен, макар не особено продължителен, момент в историята на 

сръбското инженерство, е създаването на т. нар. Техничарска дружина  през 
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1868 г. Организацията не развива някаква по-съществена дейност, като се 

изключат няколко сбирки до края на следващата година.   

Общо взето, политическите и социално-икономическите промени през 

периода от средата на 20-те години до края на 70-те години на XIX век и  

модернизацията „по европейски” на Балканите засилват ролята на инженерите в 

страните от региона. Увеличава се общият им брой, в това число и на тези с 

висше техническо образование. Последното става до голяма степен за сметка на 

навлизането на чуждестранни инженери и архитекти. Нарастването става главно 

в строителната област, във връзка с развитието на процеса на урбанизация и 

изграждането на транспортна инфраструктура. Принос, макар и по-скромен, към 

увеличаването на броя на инженерите дава и зараждащата се машинна 

индустрия. Образователният ценз постепенно става задължителен за 

изгражданите по западен образец държавни технически служби. Израз на 

европеизацията в тази област е въвеждането по примера на Франция на 

корпусната система. Нейното прилагане в балканските държави обаче показва 

много различия в сравнение с прототипа, както и по отношение на отделните 

страни. Най-близо до френския модел са създадените корпуси в Гърция и 

Румъния. В първата от тях обаче доминират военните. Въпреки това по достъпа 

до корпуса (след завършване на военното училище, но не задължително) Гърция 

се различава от Румъния и се доближава до френския образец, което допринася 

за сравнително високия престиж на членовете на държавната инженерна служба. 

За сметка на това обаче е принизено „съсловието” на цивилните инженери, дори 

и на завършилите в чужбина. Сърбия и Османската империя вземат от Франция, 

и от западния опит като цяло, само някои елементи по-скоро в изграждането на 

техническа администрация. 

 Подготовката на местни кадри, особено с висше образование, се 

осъществява главно в чужбина. Същевременно държавите от региона полагат 

усилия и за развитието на техническото образование. Неговото развитие през 

този период е свързано с доста колебания и нестабилност, свързани с избора на 

учебни програми, прилагането на различни модели и не на последно място, с не 

особено големия интерес в балканските общества. Въпреки това създаването на 
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специализирани училища в страните от региона достига през първата половина 

на 70-те години на XIX до съществуването на трите нива на техническо 

образование, в това число и на висше. В това отношение отделните държави 

избират различни модели. В Сърбия и Османската империя тези училища са 

прикрепени към университета, а в другите страни са самостоятелни. 

 Към края на разглеждания период се появяват и първите форми на 

професионално организиране - в Сърбия и Румъния. Тези опити са краткотрайни 

и завършват с неуспех поради малобройността на образованите местни 

инженери. Гърция и Османската империя изостават в това отношение и 

основната причина в първия случай е доминиращото положение на военните, а 

във втория - политическата система, забраняваща свободното самоорганизиране, 

в това число и по професионален признак. 

*            *            * 

Трета глава на дисертационния труд е посветена на професионализацията 

на инженерството на Балканите края на 70-те години на XIX век до Първата 

световна война, период през който се ускорява процеса на социално-

икономическа модернизация на държавите от региона. 

През разглеждания период в Османската империя се провеждат чести 

административни реформи, отнасящи се до техническата дейност. Като цяло 

обаче те не налагат строга регламентация в тази област. В огромната империя 

нараства значително броя на инженерите и архитектите, като значителна част от 

тях са от чуждестранен произход и са наети от западните компании – 

концесионери в жп транспорта, мините, индустрията и пр. През първата 

половина на 80-те години започва и отделянето  на гражданското от военното 

инженерно образование. Първата стъпка е със създаването на т. нар. 

Императорско училище за граждански инженери. След Младотурската 

революция настъпват съществени промени в техническото образование в 

империята в резултат от новата правителствена политика в тази област. През 

1909 г. Императорското училище  за граждански инженери е напълно отделено 

от военните и е реорганизирано под ново име - Инженерно училище, в което се 

обучават бъдещите инженери и архитекти. След 1878 г. се увеличава значително 



20 
 

броят на османските поданици, следващи технически дисциплини в западни 

невоенни училища. Една част от тях получават стипендии от държавата, а 

останалите се обучават със собствени средства. Въпреки направените стъпки 

към европеизация на Османската империя, в нея дори в началото на XX век не се 

създават благоприятни условия за възникване на професионални сдружения. 

Причините са от различен характер - от стопански до етнически, но в своята 

съвкупност създават за дълго време непреодолими препятствия в тази насока. 

Важен фактор за професионалното израстване и осъзнаване на османските 

инженери и архитекти изиграват политическите и социалните промени в 

империята след Младотурската революция от лятото 1908 г. Въведеното 

конституционно управление в страната дава възможност свободно да се създават 

сдружения и да се издават периодични издания. Още през септември с.г. се 

създава Дружество на османските инженери и архитекти. Сдружението 

развива активна дейност до 1912 г. Важен аспект е от дейността на 

организацията е защитата на правата на членовете на дружеството, както и на 

местните инженери и архитекти като цяло. Наред със споменатото дружество 

след 1908 г. в империята възникват и редица други организации на технически 

специалисти с различен характер. 

В резултат от Руско-турската война от 1877-1878 г. Румъния излиза с нов 

статут на независима държава, а нейните елити - с по-амбициозни планове за 

общественото й развитие. Започва период на бързи промени в икономическото й 

развитие. В страната се ускорява общественото строителство. Особено внимание 

се обръща на изграждането на железопътни линии като важно средство за 

модернизиране на икономиката. Успоредно с развитието на транспорта и 

съобщенията нараства и броят на техническите кадри на държавна служба. 

Организацията на Техническия корпус от 60-те години се запазва повече от три 

десетилетия с незначителни изменения. Едва в началото на 90-те години са 

направени някои промени, целящи нейното усъвършенстване с оглед на новите 

условия. Успоредно с това се правят важни стъпки в регламентирането на 

инженерната професия в Румъния, като напр. създаването на специална комисия 

към букурещкото Училище за мостове и пътища, която е натоварена с контрола 
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и легализацията на инженерните дипломи на завършилите в чужди учебни 

заведения. Същевременно споменатато учебно заведение е реформирано по 

модела на някои френски училища. До Първата световна война в Румъния се 

създават и други специални училища за подготовка на архитекти и инженери по 

химия и електротехника. Увеличаването на броя на техническите специалисти в 

страната е съпътствано с тяхното професионално организиране. Основаното през 

1881 г. Политехническо дружество на Румъния се утвърждава като важен 

фактор в отстояването на интересите на инженерите и архитектите.  

В Гърция, необходимостта от модернизация на страната, в това число и в 

техническата област, е осъзната от управлявящите още в края на 70-те години. 

Те предприемат важни административни реформи, които се отразяват и върху 

положението на инженерите. Първата от тях е осъществена през 1878 г. при 

когато се променя сериозно статутът на военните инженери и на техния корпус. 

Дейността им е ограничена само в рамките на армията. Създаден е нов Корпус на 

гражданските инженери. Изключително важен момент в развитието на 

държавното регламентиране на инженерната дейност в Гърция са въведените 

изисквания към кандидатите за постъпване в корпуса. По това време сред 

гръцките елити надделява най-сетне мнението за трансформиране на 

съществуващото техническо училище във висше учебно заведение, имащо за 

задача да подготвя инженери по строителство и механика. Първата промяна в 

тази посока е направена през 1882 г. с преименуването му в Политехника. През 

1887 г. на нея е даден статут на висше учебно заведение под името Училище по 

индустриални изкуства, а от следващата година тя се нарича Мецовска 

Политехника. Реформите от края на 70-те години променят значително 

положението на инженерите в Гърция. След ликвидирането на монопола на 

военните в държавния технически корпус се създават благоприятни 

възможности и за специалистите с цивилно образование. Първото 

професионално сдружение на гръцките инженери обаче се създава едва в самия 

край на XIX век. През 1898 г. е основано Гръцкото политехническо дружество. 

Сред инженерната общност съществуват сериозни противоречия и през 

следващите години се създават и други организации. 



22 
 

След 1878 г. и в Сърбия се създават условия за нарастване на броя на 

инженерите и архитектите. Държавата полага усилия да регулира професията, но 

също и да реформира съществуващите технически училища, вкл. Факултета в 

Белград, както и да изпраща младежи на обучение в чужбина. Важен партньор в 

тази й дейност е основаното през 1890 г. Сдружението на сръбските инженери, 

което шест години по-късно е преименувано в Сдружение на сръбските 

инженери и архитекти. 

Както и в останалите балкански държави, така и в България в края на XIX 

век и началото на XX век протича по-ускорен процес на социално-икономическа 

модернизация. За около три десетилетия е отбелязан съществен напредък в 

развитието на индустрията, транспорта и комуникациите. След Освобождението 

в България се чувства остра нуждата от инженери и други технически 

специалисти. Това важи както за Княжеството, така и за автономната Източна 

Румелия. Към края на Руско-турската война в освободените земи има не повече 

от двадесетина “образовани” инженери и архитекти, в по-голямата си част 

чужденци, някои от които без завършено висше образование. Липсата на 

достатъчно квалифицирани кадри се усеща особено при изграждане на 

техническата администрация. След създаване на Княжество България започва и 

изграждането на модерните технически служби в страната. През периода след 

1893 г. постепенно се налага все по-строга регламентация по отношение на 

дейността на инженерите, архитектите и другите технически специалисти в 

страната. Тя се засилва в началото на ХХ век.  

Основите на техническото образование в България се полагат едва след 

1878 г. Независимо от някои успехи обаче до Първата световна война така и не 

се създава висше техническо училище в страната и единствената възможност за 

младите българи да получат образование си остават чуждестранните учебни 

заведения. Преходът към професионализиране на инженерството в България 

преминава през различни етапи. Той започва с плахи опити за популяризиране 

на техническата дейност главно чрез публикации в пресата. Такива се срещат 

още във възрожденските вестници и списания, както и в първите периодични 

издания след Освобождението. Следващият етап - на организирано 
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пропагандиране на техниката – се осъществява към средата на 80-те години на 

XIX век. През 1885 г. група български и руски военни от дунавската флотилия в 

Русе създават Българското техническо дружество. Пристигането след края на 

80-те години на все повече български младежи, дипломирали се в реномирани 

чуждестранни университети и висши технически училища, променя 

настроенията сред увеличаващата се по численост група на инженерите и 

архитектите. Те започват все по-често да поставят пред обществото важни 

въпроси, свързани с техническата дейност в страната. Сред тях се засилва 

чувството на професионална общност и назрява идеята за създаване на 

организация, която да брани правата им и да съдейства за прогреса на техниката 

в България. Още повече, че те пренасят не само техническите знания, придобити 

в чужбина, но и възприемат вече съществуващите образци на социална 

организация в страните, където се обучават. Именно водени от подобни мотиви, 

през 1892 г. тридесетина инженери и архитекти се обединяват около идеята за 

създаване на професионално сдружение. Няколко месеца по-късно, през януари 

1893 г., се стига до официалното основаване на Българското инженерно-

архитектно дружество (БИАД), което се стреми да защити интересите на 

основната група от своите членове – предимно държавни служители. През 

периода до 1914 г. дружеството успява да наложи на правителствата редица свои 

искания относно регламентирането на професията и контрола върху нея,  както и 

върху развитието на техническото образование в страната.  

Общо погледнато, периодът от края на 70-те години на XIX век до 

Първата световна война е свързан със същинската професионализация на 

инженерството на Балканите. Урбанизацията, развитието на транспорта и 

индустрията водят до значително (поне за региона) нарастване на броя на 

инженерите и архитектите. Сред тях се увеличава и делът на тези с висше 

образование. При все още стеснения пазар за квалифицирана работна ръка 

постепенно  чуждестранните специалисти са изтласкани в значителна степен, 

особено в страните, където държавата доминира в общественото строителство и 

транспорта (Българи, Румъния и Сърбия).   
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По-нататъшното развитие на техническото образование води до 

откриването или утвърждаването на висши учебни заведения във всички страни 

с изключение на България. Независимо от това те не могат да покрият нуждите 

(и като количество, и като качество) от висши кадри в отделните държави и все 

още една значителна част от балканските инженери получават образованието си 

в чужбина, главно на Запад. 

През последните две десетилетия на XIX век е извършена решителната 

крачка в професионалното организиране на инженерите в балканските страни, с 

изключение на Османската империя, където поради политически причини то 

започва едва след 1908 г.  От доминираната от държавните кадри с висше 

образование професионална група се създават национални асоциации. Същите 

отстояват интересите на членовете си и са важен фактор за регламентирането на 

инженерната дейност и издигането на нейния престиж. Те имат ясно изразен 

национален характер и действат в интерес на местните кадри в конкуренцията с 

чуждестранните им колеги. Често тази характеристика съвпада и с доминиращи 

политически идеологии, характерни за региона.  

Успоредно с това се проява и процес на диференциация. Съобразно 

специфичните интереси на отделни подгрупи в рамките на инженерната 

общност се проявяват и различни форми на тяхното отделяне, като отделни 

фракции в националните асоциации (по специалности или по регионален 

признак) - в Сърбия и България, или основаване на отделни сдружения (на 

архитектите и минните инженери в Румъния) често с други професионални 

групи (строителните предприемачи в България, минните индустриалци в 

Румъния). Подобно на Запада, и на Балканите се създават организации на 

завършили дадено учебно заведение или на лица без висше образование. В тези 

случаи те също предявяват своите претенции към регламентирането на 

инженерната професия в съзвучие в техните групови интереси. 

*          *          * 

Изследването върху раглежданата тема дава основание за някои по-важни 

изводи и заключения. Като цяло може да се отчете, че развитието на 

инженерството на Балканите през периода 1700-1914 г. съответства на хода на 
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социално-икономическата модернизация на страните от региона. Както и в 

останалите части на Стария континент,  се извършва преход от традиционния 

тип инженер към модерния образован специалист, при това с успоредното им 

съществуване през разглеждания период като част от професионалната общност. 

По редица свои проявления този процес в Европейския Югоизток се различава 

от развития Запад. На Балканите доста по-дълго време доминират инженерите-

практици, подготвени според установените от векове традиции. Наистина,  

първите технически училища в Османската империя възникват сравнително 

рано, но те не играят толкова важна роля, както в западните държави. Причините 

се крият в изоставащото развитие на региона в технологично и индустриално 

отношение.  

В началото на разглеждания период положението на инженерите на 

Балканите (на практика в Османската империя) е доста сходно с това в Западна 

Европа. Основната група сред тях се състои от държавните инженери, 

изпълняващи военни и  граждански задачи, както и от „елита” на занаятчийското 

съсловие. Има преплитане между тях по отношение на обучението им в 

практиката и рекрутирането. Корпусът на дворцовите мимари, респ. неговите 

членове, в значителна степен наподобява сходни държавни структури във 

Франция и други страни. С течение на времето обаче на Запад настъпва ясно 

разграничение между военните и цивилните инженери, като първите от тях 

окончателно заявяват своята принадлежност към „офицерската” професия. В 

същото време на Балканите военните инженери  продължават доста дълго да 

изпълняват „смесени” функции и да играят важна роля, особено в Османската 

империя и Гърция. Именно в последните две страни това обстоятелство се явява 

като един от възпиращите фактори за професионалното сдружаване. В България 

и Румъния  военните инженери имат сравнително скромно представителство в 

националните асоциации. 

  В течение на XVIII и XIX век Западът изпреварва значително страните от 

Балканите в икономическо и технологично отношение. В резултат от 

закъснението се появяват все по-нарастващи количествени и качествени 

различия във формирането  и състава на групата на инженерите. За тях 
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допринася главно изпреварващото развитие на западните държави в сравнение с 

Балканите по отношение на индустрията, а също така и в областта на транспорта 

и съобщенията, общественото строителство и благоустройството. Като резултат 

от това в балканските страни, дори и в навечерието на Първата световна война, 

има значително по-малък брой инженери  (на глава от населението) в сравнение 

с развитите държави, особено що се отнася до тези с дипломи за висше 

образование.   

Наред с чисто икономическите фактори в процеса на развитие на 

инженерството в балканските страни  и неговата професионализация проличава 

силното влияние на политическите  условия. На макро равнище тук трябва да се 

отбележи еманципирането от Османската империя и създаването на национални 

държави на полуострова. При тяхното конструиране се възприемат  редица 

западни модели, които по един или друг начин повлияват върху инженерството в 

отделните страни – като се започне от организацията на държавните технически 

служби и образованието и се стигне до регулирането на професионалната 

дейност. В сравнение с националните държави, където „имплантирането” на тези 

образци става „на чисто”, във все по-смаляващата се Османска империя 

модернизацията на сродните структури се извършва колебливо, а резултатите от 

нея се отразяват и върху състоянието на инженерната общност. Към това може 

да се прибави и мултиетническият характер на империята, който също изиграва 

роля в процеса на професионализация.  

Що се отнася до икономическото развитие трябва да се отбележат няколко 

особености. Въпреки ускоряването на индустриализацията в балканските страни 

към края на XIX и началото на XX век те остават далеч назад в „класирането”  

по този показател на Стария континент.  Прохождащата модерна индустрия в 

региона по своите мащаби (вложен капитал и персонал) дава сравнително слаб 

принос към нарастването на групата на инженерите, особено що се отнася до 

тези от балкански произход. Във всички балкански държави в промишлените 

предприятия има значителен дял на западни специалисти, а сред местните все 

още важна роля играят необразованите академично кадри. Нещо повече, на 

последните се „крепи” преди всичко развитието на предимно средната и дребна 
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индустрия в региона.  При това броят на последните не е толкова голям, че те да 

придобият необходимата тежест и да предяват, както е в развитите държави, 

претенциите си за принадлежност към инженерната професия.  

Навлизането, особено към края на 19 век, на специалисти с висше 

образование се отразява единствено на състава на държавните технически 

структури. Съвсем естествено именно от този сектор във всички балкански 

страни, с изключение до голяма степен на Османската империя и в по-малка - на 

Гърция, се формира основното ядро, което е най- активно в борбата за налагане 

на своите виждания съобразно груповите си интереси и в крайна сметка успява 

да ги наложи при регулирането на професията.  Горното обстоятелство се 

отразява и на основаването на сдруженията на инженерите и архитектите. 

Хронологически погледнато, те закъсняват значително от развитите страни, но 

за сметка на това могат да се ползват от опита им.  

Тук обаче трябва да се направи един важен паралел. Той се отнася до 

страните, които са извън водещите икономики в Европа, като напр. Русия, 

Испания или Португалия. В сравнение с тях при професионалното организиране  

(не само хронологически) Балканите не изостават значително.  Причините за 

тази близост между тях са свързани не само и не толкова с индустриализацията, 

колкото с влиянието на различни фактори от политически, социокултурен или 

етнически характер. В тази връзка се налага задължително сравнение с 

балканските провинции на Хабсбургската империя – мултиетническа държава, в 

която има значителни регионални различия в икономическо отношение. По ниво 

на индустриализация Хърватия и Славония, Далмация, словенските земи и Босна 

и Херцеговина (след 1878 г.) не отстъпват и дори изпреварват националните 

държави на полуострова през периода до Първата световна война.  Независимо 

от различните икономически и политически условия, законодателство и 

традиции процесът на професионализация на инженерството в тези области не се 

различава особено от останалите части на Балканите.   

Най-ясно сравнение може да се направи с Хърватия и Славония - 

провинция, която получава значителна автономия през 1868 г. в рамките на 

новата австро-унгарска държава. Общото законодателство в империята, както и 



28 
 

политиката на правителството  в Загреб по отношение на инженерната дейност 

води до все по-ясното й регламентиране. Консолидиращата се по национален 

признак професионална общност предявява своите искания и започва 

самоорганизирането си. През 1878 г. в Загреб е основано първото сдружение под 

името Клуб на инженерите и архитектите , който през 1884 г. е преименован в 

Дружество на инженерите и архитектите в Загреб, а десет години по-късно 

името му е променено на Дружество на инженерите и архитектите в 

Хърватия и Славония, с което ясно е заявена националната му принадлежност. 

Още от създаването си организацията отстоява интересите на членовете си, 

предимно дипломирани в империята специалисти с висше образование.  По 

нейно настояване в провинциалното законодателство залягат редица постановки, 

защитаващи интересите на хърватските инженери и архитекти. Към края на XIX 

век дружеството започва борба за създаване на висше техническо училище в 

Загреб. Въпреки различията между неговите членове - дали да бъде към 

университета или да е самостоятелно - те успяват да убедят до голяма степен 

местните власти, но до края на Първата световна война е реализирана на 

практика само идеята им за създаване на землемерски (геодезки) отдел към 

Загребския университет. В същото време, подобно на други страни, и в този 

случай, местните архитекти проявяват стремежа си за организационно 

обособяване. През 1905 г. една немногоборойна група от лица с тази 

специалност,  главно възпитаници на виенски учебни заведения, основават Клуб 

на хърватските архитекти, който обаче прекратява своята дейност седем 

години по-късно. 

Примери в това отношение могат да се дадат и с останалите балкански 

провинции на Хабсбургската империя, където също се основават професионални 

асоциации. Така в началото на 20 век възникват Дружеството на инженерите и 

архитектите в Кралство Далмация) и Дружеството на инженерите в 

Любляна. И докато при тяхното създаване се преплитат етнонационални и 

професионални мотиви, то в един друг случай - Клуба на инженерите в Сараево 

по-коро са определящи вторите.  
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 Като цяло може да се констатира, че към края на XIX и началото на XX 

век в балканските държави се формира една сравнително многобройна маса от 

местни инженери и архитекти с различна степен на подготовка и практическа 

дейност. За разлика от развития Запад, тук формална легитимация получават 

(или по-скоро – извоюват) техниците с дипломи за висше образование, които 

създават професионалните организации и чрез тях отстояват своите искания. 

Останалите „недипломирани инженери” на Балканите сравнително слабо 

проявяват своите претенции за принадлежност към професията. Независимо от 

наложената регламентация от държавните законодателства обаче, те 

практически не престават да бъдат конкуренция, макар и с доста по-слаби 

позиции, на „дипломираните” поне що се отнася до частния сектор.  

Независимо  от закъснялото развитие на индустриализацията в 

балканските държави през периода до Първата световна война (или именно 

поради него) инженерите успяват да завоюват сравнително висок социален 

престиж.  Тук дори може да се потърси сравнение с обществените позиции на 

традиционните „инженери” в региона преди и в началото на разглеждания 

период. След известен спад до към 60-те и 70-те години на XIX век, към 

началото на двадесетото столетие вече „професионалните” им колеги без 

съмнение завоюват значително по-висок  престиж в балканските общества, 

съответстващ на равнището на социално-икономическа модернизация.  

Престижът на инженерите и архитектите на полуострова се дължи не само 

на материалното им положение, осигурявано чрез тяхната дейност. Това се 

отнася особено до държавните служители.  Техните доходи ги нареждат сред 

хората с по-висок  статус в обществото, отчитайки всички особености  като 

заетост (държавна служба, длъжност, възможности за кариерно развитие или 

роля в частния сектор респ. свободно практикуване).  Общо погледнато, част от 

елитите на професионалната инженерна общност могат да се причислят към 

едрата буржоазия, а друг немалък дял - към средната и дребната. Тук разбира се 

трябва да се има предвид, че в различна степен това си социално положение те 

дължат и на други условия като наследство, брак и др.  
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По отношение на доходите на инженерите на Балканите се наблюдава и 

още една обща тенденция, особено характерна за XIX век. Постепенно 

малцината (предимно чужди) инженери, наети главно от държавата с огромни 

заплати, са заместени от сравнително по-многобройни  (поне за страните от 

региона) местни кадри с по-ниско заплащане, което обаче е едно от най-добрите 

според местните стандарти. Тук трябва да се отчита и сигурността на заеманите 

длъжности, която е различна за отделните страни и зависи от възприетата от тях 

система (напр. корпусна организация) или от икономическата конюнктура.  

Последният фактор играе по-важна роля при предлагането на работни места в 

частния сектор.  

За повишаването на социалния престиж на инженерната професия на 

Балканите особено след средата на XIX век, значителен принос има 

принадлежността на нейните представители към местната интелигенция - 

социална група, която играе важна роля за цялостното развитие на страните от 

региона.  

Състоянието на инженерна общност на Балканите се отразява и върху 

нейното професионално самоорганизиране. По-малката й фрагментираност (по 

брой специалности и по заетост) в сравнение с положението в развития Запад 

има като последица възникването на по-стабилни национални организации. По 

такъв начин професионалните асоциации на инженерите и архитектите в 

Европейския Югоизток  успяват сравнително по-лесно да наложат своите 

искания в интерес на доминиращите в тях групи. В тази връзка трябва да се 

отбележат опитите за диференциация вътре в изследваната общност. При 

господстващото положение на държавните служители, респ. строителни 

специалисти в професионалните асоциации за останалите инженери остават 

няколко възможности, които се реализират на Балканите. Една от тях е 

обособяването на отделни групи в рамките на съществуващите национални 

организации (както е в България), друга – създаване на отделни сдружения било 

то самостоятелно (както е при архитектите в Румъния, Сърбия, Хърватия и 

Славония) или заедно с други близки по интереси професии като 

предприемачите (строителните в България или минните – в Румъния).  
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Върху развитието на инженерството  в „закъснелите” балкански държави, 

съвсем естествено, се чувства далеч по-силното влияние на външните фактори, 

отколкото в Западна Европа. То намира различни форми и проявления. Едно от 

първите е свързано с преноса на научно технически знания, възприемането на 

западни модели на образователни и технически институции.  Наред с това трябва 

да се спомене навлизането на многобройни чужди специалисти на Балканите, 

както и големия принос на чуждестранни учебни заведения за формирането на 

местните инженери и архитекти. Не на последно място трябва да се отбележи 

влиянието на чуждите (предимно западни образци) при професионалното 

саморганизиране на балканските технически специалисти.  

Подобно на Западна Европа, макар и в по-малка степен, дори и към края 

на разглеждания период инженерството на Балканите си остава една „мъжка” 

професия. Това е валидно за всички страни от региона със съвсем малки 

изключения, като напр. в сръбския случай, където все пак жените успяват, макар 

и скромно,  да пробият в професионалната общност. 

 В заключение може да се каже, че с Първата световна война завършва 

един важен етап от развитието на инженерството на Балканите, който е  

основополагащ за неговата професионализация. Процесът продължава след 1919 

г. в нови социално-икономически и политически условия. Появяват се и опити за 

по-строга регулация на професията в балканските страни, а националните 

дружества са изправени пред нови предизикателства. 
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ПРИНОСИТЕ 

 

- За първи път е разгледана социално-икономическата модернизация в 

общобалкански план през периода до Първата световна война по примера на 

развитието на една „нова“ професия, каквато е инженерството.  

 

- Професионализацията на инженерството на Балканите е представена в 

контекста на развитието на този процес в Европа през XVIII и XIX век като се 

използват  съвременните теоретични постановки на социологическата наука. 

 

- Представено е развитието на държавните институции, занимаващи се с 

техническата дейност в балканските държави, както и законодателството, 

отнасящо се до инженерната професия. 

 

- Представено е в сравнителен план развитието на техническото образование в 

балканските държави и неговите форми и етапи като елемент от подготовката на 

инженери и архитекти през периода от началато на 18 век до Първата световна 

война.  

 

- Разгледано е във възможно най-широк план развитието на професионалните 

организации на инженери и архитекти на Балканите до Първата световна война.  

 

- Представено е формирането и развитието на социопрофесионалната група на 

инженерите и мястото й в балканските общества през периода до Първата 

световна война. 
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