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Петя Аврамова, министър на регионалното 
развитие и благоустройството:

Отчитаме напредък по всички 
големи инфраструктурни 
проекти въпреки пандемията 

ИНТЕРВЮ  стр. 6-8

Експозицията се реализира по повод Деня на строителя със съдействието на Столичната община

В. „Строител”

Председателят на Управител-

ния съвет на Камарата на строи-

телите в България (КСБ) инж. Илиян 

Терзиев и кметът на Столичната 

община (СО) Йорданка Фандъкова 

откриха седмата фотоизложба „Виж 

София – заедно строим за хората“, 

посветена на Деня на строителя – 

Димитровден. Експозицията, орга-

низирана от КСБ и в. „Строител” със 

съдействието на СО, е разположена 

на пешеходния мост над бул. „Бълга-

рия“ до НДК. 

Кметът Фандъкова заяви, че за 

пореден път на едно от най-знакови-

те и красиви места в града се пред-

ставят 60 прекрасни фотографии с 

обекти, реализирани в последната 

година на територията на СО. „Ряд-

ко имаме възможност да видим, да 

се убедим, че градът ни се развива 

и променя благодарение на усилията 

на много хора, на работата на стро-

ители, проектанти и архитекти и 

на инвестициите от страна на ад-

министрацията. По-голямата част 

от показаните обекти са финанси-

рани от бюджета на Столичната 

община и от ЕС”, каза тя.

Йорданка Фандъкова не пропусна 

да благодари на КСБ и на най-голя-

мото Областно представителство 

на Камарата – в София, на екипа 

на в. „Строител”, на прокуриста 

и главен редактор на изданието и 

на фотографите, чиито творби са 

включени в експозицията. 

Тя каза още, че разчита на КСБ 

да работи за повишаване на качест-

вото на строителството. „Обикно-

вено се смята, че то е в противовес 

с озеленяването. Но отговорните 

инвеститори и строители обръщат 

все повече внимание на зелените 

проекти, като намират начини и 

интересни решения”, заяви кметът 

на СО.
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Честит Димитровден!
Честит празник, строители!

Да бъде благословен Вашият труд и 
съграденото от Вас! С гордост пренасяйте през 

вековете гения на българския строител.
Екипът на в. „Строител“ Ви пожелава здраве, 
сили, амбициозни цели, високи стандарти и 

много успешни проекти!
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Камарата на строителите в Бълга-

рия (КСБ) е независима професионална 

доброволна организация в строителна-

та индустрия, която представлява близо 

200 хил. трудово заети лица в сектор 

„Строителство“ и над 6000 строителни 

юридически лица, вписани в Централния 

професионален регистър на строителя 

в България (ЦПРС). Като представител 

на интересите на строителния сектор 

в България КСБ подкрепя амбицията на 

Европейската комисия за удвояване на 

сегашния процент на дълбоко обновява-

не на сградния фонд в цяла Европа. 

„Вълната на саниране“ има потенциа-

ла да ускори прехода от изкопаеми гори-

ва, същевременно да намали сметките 

за енергия, да подобри здравето и благо-

състоянието на гражданите на България 

и ЕС. Също така да създаде нови работ-

ни места и да бъде пряк инструмент за 

справяне с кризата, причинена от панде-

мията от COVID-19. 

За да се постигне това, КСБ смята, 

че трябва да се предложи изцяло нов и 

цялостен подход към въвеждането на 

енергийно ефективни решения, които 

да обхващат цялостта на сградите, 

конструктивната част и, разбира се, 

не на последно място да се интегри-

рат възобновяеми енергийни източни-

ци, иновативни строителни материали, 

термопомпи и др. Чрез промяна на под-

хода и чрез употребата на ефективни 

модерни системи „вълната на саниране“ 

ще повиши енергийната ефективност 

и качеството на вътрешната среда на 

българските домове и работни места.

Същевременно Камарата на стро-

ителите в България подкрепя напълно 

намерението на българското прави-

телство и Европейската комисия да 

се обърне специално внимание и да се 

насочи финансов ресурс към обществе-

ни сгради, училища, болници, читалища, 

социални сгради и много други. Това 

са именно здания, в които може да се 

предприемат най-бързи действия и да 

се постигне най-голям резултат в най-

кратки срокове. 

Енергийната система на утрешния 

ден ще се основава на сгради, които 

осигуряват гъвкавост от страна на 

търсенето и решения за съхранение на 

мрежата. За да започне преходът към 

кръгова и ефективна енергийна икономи-

ка, „вълната на саниране“ трябва да обо-

рудва нашите сгради с модерни системи 

за енергийна ефективност, отопление 

и охлаждане, които могат да оптими-

зират потреблението, да взаимодейст-

ват с интелигентни системи и мрежи, 

да съхраняват енергия и да интегрират 

възобновяеми източници.

За поставените цели Камарата на 

строителите в България изразява своя-

та готовност и експертна подкрепа да 

работи съвместно с всички заинтересо-

вани страни в процеса както на нацио-

нално, така и на европейско ниво.

Мирослав Еленков

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и Органът за условията 

на труд в Португалия 

(ACT) проведоха първата 

си работна среща по про-

екта ISA: Споразумения 

за споделяне на информа-

ция. Изграждане на евро-

пейски споразумения за 

командироване на работ-

ници в строителството”. 

От българска страна се 

включиха изпълнителни-

ят директор на Камарата 

Валентин Николов, Росен 

Бъчваров, говорител на 

Националната агенция по 

приходите (НАП), и Мария 

Желева, главен експерт в 

КСБ, а гости от Португа-

лия бяха инспекторите по 

труда Катя Силва, Марта 

Родригес, Мария Екенрод, 

както и Изабел Педрейра, 

технически сътрудник. 

Специфичните цели 

на проекта са да повиши 

информираността на ос-

новните заинтересовани 

страни за подобряване 

на трансграничното съ-

трудничество в област-

та на командироването 

на работници, както и да 

засили транснационално-

то общуване между тях 

в строителния сектор. 

Това ще стане чрез на-

сърчаване на създаването 

на споразумения за обмен 

на информация, предназ-

начени за наблюдение и 

облекчаване на команди-

роването на работници, 

и разширяване на обхвата 

на съществуващите към 

други държави.

„Благодаря, че приех-

те нашата покана. Във 

връзка с командированите 

работници установихме, 

че Португалия има най-до-

брата система за наблю-

дение и контрол на този 

процес. Ние сме убедени, 

че проблемът е сериозен. 

Още повече ситуацията, 

породена от COVID-19, из-

кара на преден план много 

неща, които ние знаехме, 

но обществото научи за 

първи път. Затова смя-

там, че този проект е 

много полезен и трябва 

да бъде завършен на вся-

ка цена. Срещата цели да 

почерпим добрите практи-

ки“, каза изп. директор на 

КСБ.

Беше договорено в най-

кратки срокове КСБ да из-

прати конкретни въпроси 

към португалската орга-

низация, които ще бъдат 

коментирани на следваща-

та експертна среща.

Снимка авторът

 Позволете ми чрез Вас да поздравя Камарата на строители-

те в България и всички архитекти, инженери, техници и работници 

с Вашия професионален празник – Деня на строителя.  

 Трудът ви е изключително отговорен и нелек. За да бъде из-

граден един обект, е нужен професионализъм и прецизност, а дей-

ностите се извършват на открито в жега и студ. Пожелавам много 

здраве на Вас и Вашите семейства и обекти, с чието изпълнение да 

се гордеете.   

 Поздравявам и екипа на в. „Строител“ за професионализма,  

с който следи изпълнението на всички столични обекти. Вярвам, че 

ще продължите да показвате как от проектите израстват красиви 

улици и сгради. 

 Честит празник! 

                                                        

 26 октомври 2020 г.  Йорданка Фандъкова,

     Кмет на Столичната община

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ, 

 ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

ДО 

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА,

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. „СТРОИТЕЛ“ 


