
ДЕЙНОСТТА НА КСБ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

ПРЕЗ 2017 Г. 

Камара на строителите в България чрез своето търговско дружество „Строителна 

квалификация“ ЕАД отбеляза успешна 2017 година в областта на организиране и 

провеждане на курсове за повишаване на професионалната квалификация на работещите в 

бранша. 

В оперативен план те са важна част от целенасочената политика на Камарата по 

създаване на механизъм за изграждане на тези специалисти, от които строителния бранш 

се нуждае и преодоляване на основните проблеми и предизвикателства, които бизнесът 

идентифицира в областта на професионалното образование и обучение. Кои са 

проблемите: 

- Завършващите средно професионално образование млади хора не достигат по 

пазара на труда поради различни причини – продължаване във висше училище, 

насочване към други професии и специалности, емиграция и др.   

- Регионалните икономики изпитват хроничен недостиг от специалисти с 

определени професионални и квалификационни характеристики за работа на 

строителната площадка; 

- Поради дисбаланса между обучаваните специалисти със средно професионално 

образование и реалните потребности на регионалния бизнес, свободните 

работни позиции се заемат от лица с неподходяща квалификация. 

- Изразена потребност от повишаване качеството и ефективността на 

професионалната подготовка, предлагана от редица Центрове за професионално 

обучение  и „сивия“ сектор на обучителни услуги. 

- По-отговорно отношение към живота и здравето на работниците на 

строителната площадка и превенция на рисковете от трудови злополуки. 

В отговор на изведените предизвикателства и в подкрепа на строителните 

предприятия, КСБ чрез „Строителна квалификация“ ЕАД организира и проведе курсове по 

Закона за здравословните и безопасни условия на труд, обучения по Закона за 

професионалното образование и обучение и специализирани тематични семинари, 

насочени към ключови за строителния процес служители – технически ръководители, 

проект мениджъри и др. 

Проведени обучения по ЗБУТ, включващи следните теми: 

- Длъжности лица по безопасност и здраве при работа“;  



-„Координатор по безопасност и здраве в строителството“ по правилата за 

осигуряване на ЗБУТ по Наредба № РД-07-2/16.12.2009; 

- „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“  

 

№ 

 

Областно представителство 

на КСБ 

 

Брой фирми, вписани в 

ЦПРСТ към 01.12.2017 г. 

 

Брой служители от вписани в 

ЦПРСТ фирми, реално  обучени 

по ЗБУТ от „Строителна 

квалификация“ ЕАД 

1.  Благоевград 190 99 

2.  Бургас 367 167 

3.  Варна 434 286 

4.  Велико Търново 128 150 

5.  Видин 20 65 

6.  Враца 64 0 

7.  Габрово 64 39  

8.  Добрич 102 участват в обученията на ОП Варна 

9.  Кърджали 106 35  

10.  Кюстендил 45 73  

11.  Ловеч 42 31  

12.  Монтана 34 45  

13.  Пазарджик 99 70  

14.  Перник 71 70  

15.  Плевен 80 111  

16.  Пловдив 419 89  

17.  Разград 38 42  



18.  Русе 103 241 

19.  Силистра 39 37  

20.  Сливен 65 134 

21.  Смолян 92 226 

22.  София 1668 649 

23.  Стара Загора 219 145  

24.  Търговище 40 48  

25.  Хасково 95 70 

26.  Шумен 81 43 

27.  Ямбол 59 участват в обученията на ОП 

Сливен 

ОБЩО: Фирми, вписани в 

ЦПРС: 4 764 

Брой лица, обучени по ЗБУТ:  

2 970 

 

Проведени обучения по закона за професионалното образование и обучение през 2017 

г. 

№ ОП на КСБ Специалност 

(Финансирано от КСБ) 

Брой 

обучени 

Обучителна организация 

1 Сливен „Изолации в строителството“ 26  

СПГСГ „Арх. Г.Козаров“ Кофражи 20 

2 Стара Загора „Изолации в строителството“ 49 ПГАСГ „Лубор Байер“ 

3 Силистра „Изолации в строителството“ 32 ПГСГ „Пеньо Пенев“ 

4 Габрово „Изолации в строителството“ 31 ПГС 

5 Ямбол „Изолации в строителството“ 32 ПГСГ „Кольо Фичето“ 

6 Стара Загора „Заваряване“ I-ва ПКС 

(Финансирано 50% от КСБ) 

15 БГЦПО Стара Загора 



  Всичко: 205  

 

Курсовете по професионална квалификация са организирани в съответствие със 

съвременните изисквания за придобиване, разширяване и усъвършенстване на 

професионалните знания, умения и компетентности на заети лица, както и с оглед 

потребностите на работодателите в бранша. В тях се включиха общо 205 лица, служители 

на фирми-членове на строителната организация и/или вписани в Централния 

професионален регистър на строителя.  Основна част от обученията са по заявка и се 

финансират изцяло от КСБ като жест към фирмите – членове на Камарата, който цели да 

покаже, че организацията се стреми да отговори на нуждите на строителния бранш от 

високо квалифицирани кадри. 

В допълнение към пакета курсове и обучения, в средата на 2017 г. „Строителна 

квалификация“ ЕАД предложи нови възможности за строителните предприятия да се 

включат в специализирани тематични семинари. Те имаха за цел да спомогнат за 

подобряване и актуализиране на знанията и уменията по управление и организация на 

строителството. Семинарите бяха насочени към ключови за строителната дейност 

специалисти -  Ръководители на обекти, проект мениджъри, служители, ангажирани с 

отговорности по управление на строителните отпадъци. В тях се включиха общо 76 

служители на строителни фирми от София и областта. Обучаемите лица получиха нови 

знания и повишиха своите умения  по отношение на: 

- Оперативно планиране, организиране, отчитане и оценка,  

- Вземане на оперативно управленско решение.  

- Предоставяне на адекватна информация към ръководството на инвестиционния 

обект и възможности за вземане на самостоятелно управленско решение  

- Запознаване на изпълнителите на СМР и лицата, извършващи премахване на 

строежи, с основните изисквания на Наредбата за управление на строителни 

отпадъци (СО) и влагане на рециклирани материали (НУСОВРМ) 

От своето създаване „Строителна квалификация“ ЕАД плавно и устойчиво се 

доказва на пазара на обучителни услуги и печели доверието на предприятията в бранша с 

високо качество на провежданите курсове и професионално обучение. Доказателство за 

това са и благодарствените писма, които получава от Областните представителства на 

КСБ.  

Обученията, организирани и проведени от „Строителна квалификация “ ЕАД 

отбелязват положително влияние върху пазара на обучителни услуги в строителния бранш 

на база на: 



- Реално проведени, с присъствие на място на обучаемите лица, в противовес 

на „сивия“ образователен пазар, издаващ документи без реална стойност на база проформа 

проведени обучения; 

-  Базирани на актуални и съвременни знания, които директно да бъдат 

прилагани в строителния процес.  

- Избор на доказани обучителни центрове, с балансиран подход на усвояване 

на теоретични и практически знания; 

- Избраните лектори за обучения по ЗБУТ са университетски преподаватели 

от УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов“, доказани експерти в тази област.  

- Поставянето на акцент върху безопасността на строителната площадка и 

минимизиране на рисковете за увреждане на живота и здравето на кадрите в бранша имат 

силен социален елемент във връзка с тревожните статистически данни на Инспекцията по 

труда за трудовите злополуките, чиито процент в строителството е особено тревожен; 

- Проведените курсове и обучения  в голямата си степен са безплатни за 

членове на КСБ или вписани в ЦПРСТ. В период на преодоляване на негативните 

последствия от финансовата и икономически криза, фирмените разходи за повишаване на 

квалификацията на заетите в сектора са изключително редуцирани. В тази  връзка, това е 

жест на Камарата, която осъзнава необходимостта от подготвените кадри за постигане на 

конкурентноспособност и икономически растеж на бранша. 

Добрите резултати през изминаващата година бяха постигнати и благодарение на 

целенасочените усилия на председателите и на експертите в Областните представителства 

на КСБ, които имат непосредствена връзка със строителните фирми по места  и  познават 

техните нужди.  Чрез тях бяха изведени и предложения за нови курсове и обучение 

съгласно спецификата на регионалните потребности. 

 


