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С подкрепата на КСБ бяха обучение 30 младежи в областта на 

енергийно ефективното строителство чрез образователна мобилност 

на тема „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху 

"външната изолация" в Германия 

КСБ успешно реализира проект „Успешни и мобилни в  Европа - УМЕн“ по 

програма „Еразъм +“  в партньорство с шест  професионални гимназии по строителство 

в най-големите общини в България - София, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, 

Плевен и Пазарджик, и Агенция по заетостта като посредническа агенция. Проектът е 

насочен към нуждата на бранша чрез повишаване на знанията, професионалните 

умения и компетенциите на младите строителни специалисти относно европейските 

тенденции в сферата на полагането на висококачествени външни изолации. По този 

начин КСБ отговоря на търсенето на строителния сектор в сферата на енергийното 

строителство чрез обезпечаване на няколко региона в България с квалифицирани млади 

специалисти, които могат да се включат веднага в трудовия пазар.  

Сред най-полезните резултати от изпълнението на проект „Умен“ се открояват 

следните: 

 Обучени и подготвени да се включат в трудовия живот 30 младежи: 

- 5 младежа от XI клас в СГСАГ "Христо Ботев, гр. София; 

- 5 младежа от XI клас в ПГСАГ “Кольо Фичето”, гр. Бургас; 

- 5 младежа от XI клас в ПГСАГ "Ангел Попов", гр. Велико Търново; 

- 5 младежа от XI клас в ПГСАГ „Никола Фичев”, гр Плевен; 

- 5 младежа от XI клас в ПГСАГ "Лубор Байер", гр. Стара Загора; 

- 5 младежа от XII клас в ПГСАГ-гр. Пазарджик. 

С участието си в практическото обучение „Изолация на нови и 

съществуващи сгради с фокус върху "външната изолация", младите хора в края 

на средното образование, придобиха практически насочени професионални 

знания и умения в областта на изолациите, подобриха социалните си умения за 

работа в екип в мултинационална среда, подобриха социалните си умения и 
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взаимодействие в група и повишиха езиковите си компетенции, включително 

чрез усвояване на специфична строителна терминология на немски език.  

 Укрепване на стратегическото партньорство между образователните 

институции, пазара на труда и строителния бранш. Партньорите изградиха 

ефективни връзки помежду си и осигуриха възможност за затваряне на цикъла 

обучение–практика–реализация на пазара на труда, пред който са изправени 

младите хора в средното професионално образование. В стратегически план, те 

подкрепиха преодоляването на трудностите породени от недостатъчно 

ефективната координация и обвързаност в действията на различни институции и 

организации, имащи отношение към пазара на труда и изпълняващи определени 

функции за образованието, квалификацията, преквалификацията и трудовата 

реализация на хората. 

 Въвеждане на принципа на Мониторинг на място и проучване на 

удовлетвореността на участниците в мобилността като добра практика за 

провеждане на практически обучения. Изготвения в рамките на проекта 

Доклад за мониторинг оцени качеството, ефективността и ползата за 

участниците след проведеното практическо обучение. Той проследи 

изпълнението на мобилността, представи етапите и съдържанието на обучението 

и описа подробно всички елементи на практическото обучение. По този начин  

Докладът за мониторинг може да се използва от Професионалните гимназии и от 

КСБ за разработване на стратегии и планове за въвеждане на ефективни 

практически модули в средното образование и в бъдеще.  

Камара на строителите в България се обръща към всички кариерни центрове и 

строителни фирми в областта на енергийно ефективното строителство, които 

желаят да получат допълнителна информация и да осъществят контакт с 

младежите да изпратят запитване: mkrusteva@ksb.bg 
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