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Изминалата 2017 г. и Новата 2018 г.      през погледа на областните 
           председатели на КСБ – част 3 Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ – Сливен:

Проблемът с недостига на качествена работна 
ръка ще става все по-сериозен

Посрещаме 2018 г. с надежда за още 
по-добра реализация 

продължи и амбициозната про-
грама на община Перник за по-
добряване жизнената среда с 
изграждане и реновиране на 
нови обекти. Ще бъдат напра-
вени основен ремонт и рехаби-
литация на пътен надлез на ул. 
„Иван Вазов”, над републикански 
път и жп линия София – Радо-
мир, както и реновиране на две 
големи улици - „Благой Гебрев в 
кв. „Изток” и ул. „Отец Паисий”. 
Предвидени са още обновяване 
на култовата сграда в Дворе-
ца на културата, ремонт и въ-
веждане на мерки за енергийна 
ефективност на сграда на об-
щина Перник и Областна адми-
нистрация, както и модерниза-
ция на спортни площадки в кв. 
„Проучване” и кв. „Драгановец”.

Ще продължи благоустроява-
нето на кварталите и населени-
те места. С осигурено финан-
сиране от Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството ще бъдат изгра-
дени улиците „Шумнатица”, „Яне 
Сандански”, „Палма”, кръгово 
кръстовище на ул. „Св. св. Кирил 
и Методий” в кв. „Ив. Пашов”. Със 
съдействието на Министер-
ството на младежта и спорта 
ще се изгради лекоатлетическа 
писта и прожекторна освети-
телна уредба на Стадиона на 
мира в Перник. Със средства от  
ПУДООС ще бъдат изградени II 
етап от улична водопроводна 
мрежа и напорен резервоар в с. 
Ярджиловци; канализация на кв. 
„Могиличе”, водопроводна връз-
ка на ул. „Владайско въстание” 
с кв. „Църква”, ВиК съоръжения 
в с. Драгичево. Предвижда се 
ремонт на няколко църкви - „Св. 
Николай Чудотворец” в с. Ярджи-
ловци и  „Св. св. Апостоли Петър 
и Павел” в с. Кралев дол.

През 2018 г. се очаква още: 
възлагането на проектиране за 
изграждане на улици в кв. „Дра-
гановец”; подпорни стени на ул. 
„Луганск” в кв. „Изток” и на ул. 
№6 в с. Люлин; рехабилитация 
на ул. „Граово” в Перник; външна 
водопроводна връзка за водо-
снабдяване на Яшарска махала 
в Батановци; изместване на 
помпена станция - с. Дивотино, 
ремонт на язовирна стена на 
язовир „Мещица”, пътна връзка 
„Марина бара”, отклонение от 
републикански път София – Ра-
домир. 

Отчитайки обществените 
нагласи и съобразявайки се с же-
ланието на жителите на общи-
ната, е предвидено и възлагане 
на проект за реконструкция на 
средновековна крепост „Кракра 
Пернишки” на хълма Кракра край 
Перник. 

Ще бъдат изготвени проек-
ти за обследване и прилагане 
на мерки за енергийна ефек-
тивност на спортна зала „Б. 
Гюдеров”, ОУ „Елин Пелин”, ГПЧЕ 
„Симеон Радев” и 5 броя жилищни 
сгради.

Посрещаме 2018 г. с надеж-
да за още по-добра реализация. 
Община Перник има амбициозна 
строителна програма за реги-
она през тази година, с част от 
която Ви запознах. Пожелавам на 
колегите от ОП на КСБ - Перник, 
и фирмата, която ръководя, да 
участват пряко в изпълнението 
на обектите. Като добри и оп-
итни строители гарантираме, 
че ще бъдат изпълнени с отлич-
но качество.

Стартират проекти по ОП „Региони в растеж”

Звезда Кошничарова

През 2017 г. за по-малко от 
7 месеца беше построена и 
пусната в експлоатация пър-
вата специализирана спорт-
на зала по борба в парк „Юнак“ 
по проект на клуба на Станка 
Златева. Теренът е предоста-
вен безвъзмездно от община 
Сливен. Изграждането на съ-
оръжението е инвестиция на 
Министерството на младе-
жта и спорта, а проектант е 
сливенският архитект Петър 
Чернинков. То ще се използва 
основно за тренировъчна и 
състезателна дейност по 
борба. Наред с това могат 
да се организират семина-
ри и спортни срещи. Новият 
обект фигурира в дългосроч-
ните планове на Българската 
федерация по борба като един 
от шестте национални цен-
търа, в които ще се провеж-
дат подготвителни лагери и 
състезания. 

Приключи и работата по 
ремонта на пътя Сливен - Ка-
рандила, като така се възста-
нови връзката с Котел през 
с. Ичера. С финансиране от 
държавата беше довършена 
реконструкцията и изгражда-
нето на улично пространство 
в кв. „Промишлена зона“ и ре-
хабилитацията на асфалтови 
настилки по реда за Закона за 
насърчаване на инвестиции-
те. Напълно се обнови и жп 
гарата в града.

През 2018 г. предстои са-
нирането на 12 жилищни сгра-
ди в града по Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилните 
жилищни сгради, като вече 
има одобрени изпълнители. 
До края на настоящата годи-
на трябва да бъде пусната в 
експлоатация детска градина 
в кв. „Надежда“.

В ход е започването на 
кръговото кръстовище „Розо-
ва градина“, както и пробива 

на ул. „Раковска“. 
Тези два проек-
та ще доведат 
до намаляване на 
трафика на дви-
жение в района. 
Предстои и ре-
конструкцията 
на бул .  „Хаджи 
Димитър“. Сред-
ствата за реали-
зацията на тези 
значими обекти 
са отпуснати от 
държавния  бю-
джет. 

В програма-
та на общината 
за 2018 г. като 
приоритет са 
заложени проек-
ти за благоус-

трояването на града. Стар-
тират обекти по ОП „Региони 
в растеж“ (ОПРР). По опера-
тивната програма предстои  
изграждането на пешеходни 
и велоалеи, нови автобусни 
спирки и  ремонтно-възста-
новителни дейности в кв. „Ре-
публика“. В ход е благоустро-
яването на поречието на 
р. Асеновска. По ОПРР са за-
ложени и други проекти като 
основен ремонт на четири 
детски градини. Надявам се, 
че с новата политика на об-
щината и чрез строителна-
та програма по европейски-
те фондове ще има работа за 
нашите фирми. Санирането е 
един от основните приорите-
ти, както и подобряването на 
инфраструктурата.

Като цяло очакваме подем 
на строителството в града, 
свързано с изпълнение на про-
екти със средства от ЕС, с 
което проблемът с недостига 
на качествена работна ръка 
ще става все по-сериозен. 
В тази връзка сме заложили 
като приоритет в работата 
на ОП на КСБ – Сливен, под-
помагането на строителни-
те фирми чрез организиране 
и провеждане на курсове по 
професионална квалификация. 
Правим всичко възможно да се 
борим и със сивия сектор.

Обезлюдяването на гра-
довете и продължителната 
криза в строителния бранш 
доведоха до изтичане на про-
фесионална и квалифицирана 
работна ръка към по-големи-
те градове. Има и спад при 
желаещите да изучават на-
шата професия, въпреки че 
строителната гимназия в 
града е училище с традиции. 
Професията вече не е така 
атрактивна за младите, как-
то беше преди години. Затова 
при сътрудничеството ни със 
СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ имаме 
за цел да създадем по-близки 
контакти между нея и бранша. 
Надяваме се, че по този начин 

ще помогнем на фирмите в 
нашия регион за справянето 
с липсата на кадри, а едно-
временно с това и ще подпо-
могнем училището да върне 
стария си авторитет. Голяма 
част от нашите строители 
предприемачи са възпитаници 
точно от това учебно заве-
дение.

През миналата година про-
ведохме множество съвмест-
ни мероприятия със СПГСГ 
„Арх. Г. Козаров“. Участвахме 
активно по време на прие-
ма за новата учебна година 
и през 2018 г. също ще сме 
активни. Във връзка с Евро-
пейската седмица на про-
фесионалните умения в края 
на миналата година в СПГСГ 
„Арх. Г. Козаров“ проведохме 
среща между учениците и 
строителните предприемачи 
от областта. 

Освен това ОП на КСБ – 
Сливен, организира среща на 
учениците от XI и XII клас с 
декана на Строителния фа-
култет на ВСУ „Любен Кара-
велов” – София, доц. д-р инж. 
Венцислав Стоянов.  Бяха 
представени специалностите 
за предстоящата 2018/2019 
учебна година и условията 
за обучение и развитие във 
ВСУ. Проведохме среща и с 
учениците в сградата на ОП 
на КСБ – Сливен, под надслов 
„Ролята, мястото и целите на 
КСБ“. Запознахме ги с ЦПРС, а 
също и с 10-годишната исто-
рия на Камарата. Учениците 
проявиха много голям интерес 
към дейността ни.

С общи усилия се опитва-
ме да възстановим и традици-
ята за учебните практики по 
фирмите в региона. В момен-
та има отпуснати средства 
по проект по Оперативната 
програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж”. 
Уведомили сме фирмите, кои-
то желаят да участват, да 
подадат необходимите доку-
менти. Целта на проекта е 
да подобри съответствието 
между професионалното об-
разование и изискванията на 
бизнеса. Резултатите следва 
да бъдат съобразени основ-
но с нуждите на регионалния 
и местен пазар на труда. По 
този начин учениците ще бъ-
дат насърчени да развиват 
универсални умения, които 
да им дадат възможност да 
бъдат предприемчиви и да 
се адаптират по-лесно към 
промените, което от своя 
страна ще улесни прехода от 
образование към заетост и 
ще помогне за намаляване на 
младежката безработица.

Както споменах, един от 
основните ни приоритети е  
подпомагането на фирмите 
членове чрез организиране-

то на курсове съвместно със 
„Строителна квалификация“ 
ЕАД. През ноември м.г. се про-
ведоха ежегодните обучения 
по „Длъжностни лица по безо-
пасност и здраве при работа“, 
„Координатор по безопасност 
и здраве в строителството“ 
и „ЗБУТ за контрол върху ка-
чеството на изпълнение на 
строителството и за съ-
ответствие на влаганите 
в строежите строителни 
продукти със съществените 
изисквания за безопасност“. 
Присъстваха 160 души от 
Сливен и Нова Загора. За вто-
ра поредна година се присъе-
диниха и фирмите от ОП на 
КСБ - Ямбол. Водещ лектор бе 
доц. д-р инж. Венцислав Сто-
янов, декан на Строителния 
факултет на ВСУ „Любен Ка-
равелов“.

През миналата година 
проведохме и  множество 
други курсове – „Сухо стро-
ителство”, „Кофражи” и др. 
От високата активност на 
фирмите се вижда, че има го-
лям интерес към програмата, 
която сме предвидили в тази 
насока. В момента органи-
зираме курс по „Управление 
на строителните отпадъци“ 
съвместно със „Строителна 
квалификация“ ЕАД , който 
ще се проведе в началото 
на февруари. Той е изцяло по 
предложение на строителни-
те фирми. 

Това е доказателство, че 
ОП на КСБ – Сливен, адекват-
но реагира на проблемите на 
фирмите, както и че работим 
за повишаването на доверие-
то в Камарата. За тази цел 
през годината сме предвиди-
ли срещи с представители на 
фирмите от ОП на КСБ – Сли-
вен, и общинското ръковод-
ство.

Чрез постоянната връзка 
с местната власт ОП на КСБ 
– Сливен, се старае да инфор-
мира фирмите за актуални-
те новини. Както споменах, 
правим и всичко възможно за 
намаляване на сивия сектор 
в строителството, а оттам 
и до подобряване на бизнес 
климата в града. Само с обе-
динени аргументи може да се 
постигне пълна подкрепа и 
реализация на исканията на 
бранша. С общинското ръко-
водство в лицето на кмета и 
неговите заместници сме в 
много добри отношения. Близ-
ко сътрудничество поддържа-
ме също и с местните струк-
тури на КАБ и КИИП, както и 
с Областния информационен 
център в града. Членове на 
регионалния клуб на строите-
лите ветерани присъстват 
редовно на нашите събития. 
Гледаме на тях с уважение и 
черпим от опита им.


