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Медиен партньор е вестник „Строител“
Емил Христов

В Националния пресклуб на 

БТА в София се проведе заклю-

чителната пресконференция по 

проект „SUSODCO: Подкрепа за 

социалния диалог за ефектив-

но бъдещо строителство”. В 

събитието взеха участие Ва-

лентин Николов, изп. директор 

на Камарата на строителите 

в България (КСБ), инж. Иоанис 

Партениотис, вицепрезидент 

на КТ „Подкрепа“ и председател 

на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – 

„Подкрепа“, Йордан Йорданов, 

зам.-председател на Ф „СИВ“ – 

„Подкрепа“, Нина Георгиева, екс-

перт „Организационна политика“ 

в КСБ. Модератор на пресконфе-

ренцията бе Ренета Николова, 

прокурист и главен редактор на 

в. „Строител“.

Пресконференцията започна 

с изложение от Йордан Йорданов, 

който посочи, че идеята на про-

екта се основава на желанието 

да се подобри социалният диа-

лог в сектор „Строителство“ в 

България. „Тази необходимост е 

решаваща за редица европейски 

държави, в които социалният ди-

алог е слабо развит и е нужно не-

говото засилване“, сподели той. 

Зам.-председателят на Ф „СИВ“ 

–  „Подкрепа“  подчерта,  че 

SUSODCO поставя акцент върху 

изграждането и укрепването на 

капацитета на националните се-

кторни социални партньори чрез 

персонализирана методология за 

изследване на социалния диалог 

и събития за изграждане на ка-

пацитет, които могат да бъдат 

прехвърлени в други отрасли. 

Нина Георгиева представи 

кратко описание на събитията 

за изграждане на капацитет и 

основните теми за социален 

диалог в България. „Изключител-

но много бяха приоритетните 

теми, които засегнахме по-вре-

ме на виртуалните събития по 

проекта. Фокус за нас беше да 

изградим капацитет в експер-

тите и служителите на рабо-

тодателските и синдикалните 

организации за ефективно ор-

ганизиране на социалния диалог 

на национално равнище, както и 

тяхното ефективно участие в 

реализацията му на европейско 

ниво“, поясни тя.

Инж. Иоанис Партениотис 

направи кратък анализ на диги-

тализацията в строителството 

през през призмата на професио-

налното образование и обучение, 

като сподели, че цифровизация-

та е четвъртата техническа 

революция, която наблюдаваме 

в настоящия век. „Нейното въз-

действие е в няколко аспекта 

– от една страна, върху паза-

ра на труда с възникването на 

нови професии и работни места, 

а от друга – въздействието й 

върху различните сектори. „Ди-

гитализацията оказва влияние и 

върху необходимостта от пови-

шаване на квалификация и доби-

ване на нова квалификация в за-

висимост от инвестиционните 

намерения на фирмите, в които 

тези хора са заети“, поясни той 

и добави, че дигитализацията на 

строителния сектор е все още 

в начална фаза и ще бъде една 

от темите, по която предстои 

много работа и развитие. Инж. 

Партениотис благодари на КСБ 

за отличното партньорство по 

проекта и подчерта, че плани-

рат съвместните инициативи 

да продължат да се развиват.

Валентин Николов запозна 

присъстващите с 

приноса на КСБ по темата за 
командированите работници 
в строителния сектор. 

„Ние заедно с КТ „Подкрепа“ 

имаме дългосрочно сътрудни-

чество по този въпрос. В мо-

мента представяме проекта 

SUSODCO, но той е част от 

една цяла поредица от различни 

други инициативи“, сподели той. 

Николов коментира, че темата 

за командированите работници 

е много сложна и по нея има про-

пуски и в европейското законода-

телство. От думите му стана 

ясно, че особено силно пробле-

мът се е откроил по време на 

пандемията. „Ние от години сме 

запознати с казуса и полагаме 

сериозни усилия, резултатите 

все още са малки, но ще продъл-

жим да работим в тази сфера“, 

каза Николов. 

„Благодаря на КСБ и КТ „Под-

крепа“ за това, че в. „Строител“ 

бе избран за медиен партньор на 

проекта. Всяка една от стъпки-

те по него бе отразявана и попу-

ляризирана както в печатното 

ни издание, така и на сайта на 

в. „Строител“, като по този на-

чин се даде възможност на пове-

че хора да научат за реализира-

ните инициативи“, заяви Ренета 

Николова.

В края на пресконференцията 

участниците се обединиха около 

мнението, че 

държавата трябва в най-
кратки срокове да приеме 
методика за индексацията 

на договорите в строител-

ството, защото в противен 

случай ще бъде застрашено ре-

ализирането на проектите по 

Националния план за възстано-

вяване и устойчивост (НПВУ) и 

оперативните програми. 

Инж. Иоанис Партениотис 

допълни, че заради липсата на 

индексация не само има загуба 

на интерес от страна на фир-

мите за участие в обществени 

поръчки, но под голяма заплаха е 

изпълнението на капиталовите 

програми на общините и про-

ектите по оперативните про-

грами. „Всички са засегнати от 

този казус поради простата при-

чина, че когато фирмите са кан-

дидатствали и са спечелили да 

изпълняват даден обект, те съ-

ответно са заложили определени 

нива на своите разходи – както 

енергийни, така и суровинни, а 

в момента следват криза след 

криза“, каза той. Според него 

всички кризи водят до непред-

сказуемост и до невъзможност 

на изпълнителите да завършат 

поетите анганжименти.

„Всеки ден в КСБ получаваме 

по четири-пет сигнала от фир-

ми, които изпитват затруднение 

да завършват обектите си. Ре-

шението на проблема не търпи 

отлагане“, категоричен бе Ва-

лентин Николов. 
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