
4

4

4

9

9

11

11

12

13

14

15

15

16

18

19

20

23

25

25

26

26

27

28

29

31

СЪДЪРЖАНИЕ

НОВИНИ

"Среща с медиите - КСБ"

Икономическият печат на 30 април 2019 година

И строителният бранш иска лесен внос на украинци и македонци

Средната почасова заплата в строителството у нас е най-ниската в Европа

Внасяме строители

КСБ иска строители от трети страни

КСБ иска строители от трети страни

Внасяме строители от трети страни

Предложение: Внос на строители от трети страни заради дефицита им

Липсват строители в България, всички заминавали за Европа

Предложение: Внос на строители от трети страни заради дефицита им

Първата регистрация с електронен подпис в регистър на строителя вече е факт

КРИЗА ЗА РАБОТНИЦИ: Внасяме строители от чужбина

Внасяме строители от чужбина

Първата регистрация с електронен подпис в ЦПРС вече е факт

Милиони губи хазната от сивия сектор в строителството

Липса на кадри спира ВиК проекти

Борим дефицита на строители с внос от трети страни

Общините рекетирали строителите

Борим дефицита на строители с внос от трети страни

Милиони губи хазната от сивия сектор в строителството

Строителите притеснени заради недостига на работници в сектора

Първата регистрация с електронен подпис в Централния професионален регистър на строителя
вече е факт

Борим дефицита на строители с внос от трети страни



31

33

34

36

36

36

37

38

39

39

40

41

41

42

42

42

43

46

46

47

55

63

63

65

66

67

Първата регистрация с електронен подпис в Централния професионален регистър на строителя
вече е факт

Строителният бранш е притеснен от липсата на квалифицирани кадри

Средната почасова заплата в строителството у нас е най-ниската в Европа

Строителният бранш е притеснен от липсата на кадри, ще внася отвън

10% е ръстът в строителната продукция през 2018 г.

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на квалифицирани кадри

КСБ: Цифровизацията в строителството е нулева

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на квалифицирани кадри

Строителният бранш е притеснен от липсата на кадри, ще внася отвън

Строителният бранш е притеснен от липсата на квалифицирани кадри

Строителният бранш е притеснен от липсата на квалифицирани кадри

10% е ръстът в строителната продукция през 2018 г.

Липсват строители в България, всички заминавали за Европа

С 10% повече производствена продукция в строителния отрасъл през 2018 г.

С 10% повече производствена продукция в строителния отрасъл през 2018 г.

Днес от 11 часа в Камарата на строителите в България (КСБ) ще се състои предвеликденска
работна закуска

Предстоящи събития в страната за 25 април

Произведената продукция в строителния отрасъл се увеличава с 10,2 на сто през 2018 г.

Строителният бранш е притеснен от липсата на квалифицирани кадри

glas.bg - Предстоящи събития в страната за 25 април (Агенция „Фокус“)

Предстоящи събития в страната за 25 април (Агенция „Фокус“)

Строителният бранш е притеснен от липсата на квалифицирани кадри

Първата регистрация с електронен подпис в Централния професионален регистър на строителя
вече е факт

Няма кой да строи

Средната почасова заплата в строителството у нас е най-ниската в ЕС

Строителният бранш е притеснен от липсата на квалифицирани кадри



68

68

69

70

Липса на кадри продължава да тормози строителния бранш у нас

Няма строители! Строителният бранш е притеснен от липсата на квалифицирани кадри

Борим дефицита на строители с внос от трети страни

Първата регистрация с електронен подпис в Централния професионален регистър на строителя
вече е факт



НОВИНИ

"Среща с медиите - КСБ"

Източник: infostock.bg

Икономическият печат на 30 април 2019 година
Публикувана: 07:10 / 30.04.2019

Снимка: Архив infostock.bg 
24 часа 

Последни часове за деклариране и плащане на данъци . Броени часове остават за деклариране на 
личните доходи на физическите лица, получени през 2018 г., и за плащането на данъците върху тях. 
Тазгодишната кампания приключва в края на първия работен ден след великденските празници - 
вторник, 30 април. 
Тази година за последен път НАП ще приема хартиени декларации, които са попълнени на ръка и са 
подадени в офисите на агенцията или са пратени по пощата. Онези, които са избрали пращане по 
пощата, трябва да знаят, че НАП приема декларации с клеймо от станцията на изпращането най-
късно от 30 април 2019 г. 
Догодина подаването на данъчни декларации ще бъде възможно само по електронен път. То и сега 
е достъпно - с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код, който се 
получава от самата НАП. По този начин вече се подават около половината от данъчните 
декларации. 
Новост тази година е, че физическите лица могат да проверят чрез своя персонален 
идентификационен код на сайта на агенцията какви пари са декларирали, че са им платили 
юридически лица, регистрирани в България. Друга новост е, че при попълване на данъчната 
декларация закръглянето трябва да се прави до лев, като така данъкът за довнасяне или сумата, 
която сме надвнесли, няма да завършват на стотинки. 
Заради бързината мнозина днес ще предпочетат да попълнят данъчната декларация с баркод. 
Възможност за това дава сайтът на НАП. Декларацията с баркод е автоматизиран файл, който се 
сваля на компютъра, попълва се и той сам смята данъка, като накрая генерира баркод с данните. 
Полученият файл обаче трябва да се принтира и да се занесе в офиса на НАП или да се прати по 
пощата. 
Още от статията на 24 часа 
В София жилищата са най-достъпни от 2008 г . Показателят "достъпност на жилищата" в края на 
2018 и началото на 2019 г. е достигнал най-доброто си ниво от 2008 г. насам, се твърди в анализ на 
"Бългериън Пропертис", посветен на имотния пазар в столицата. 
Коефициентът е паднал вече до ниво 1,34, което е много по-ниско от достигнатите през последните 
години 1,45 -1,47. Цифрата показва колко средни месечни заплати, получавани в столицата, са 
нужни за покупката на един квадратен метър жилищна площ. През 2008 г. например коефициентът е 
бил 3,5, а по-късно започна постепенно да намалява. 
Данните на компанията показват, че през първото тримесечие на 2019 г. средната цена на 
жилищата в София е била 1080 евро/кв.м при 1085 евро/кв.м през последното тримесечие на 2018. 
Това е леко отстъпление спрямо стойностите от м.г., но причината е по-скоро това, че има вече 
голям дял на новото строителство, и то на незавършено, което се купува още на зелено и това 
предопределя по-ниските цени. 
Средната крайна покупна цена на жилищата в София е 90 960 евро при нива около 91 550 евро 
средно за 2018 г. 

http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/93355-ikonomicheskiyat-pechat-na-30-april-2019-godina


Според данните на Агенцията по вписванията през първото тримесечие на 2019 г. в София са 
вписани 5641 имотни продажби при 5 631 за същия период на 2018 г., което е ръст само с 10 броя 
сделки на годишна база. В тези данни обаче не влизат закупените недовършени жилища, които се 
изповядват и вписват като продажби при тяхното завършване и получаване на акт 16. 
Още от статията на 24 часа 
  
Труд 
Министерство и БАБХ тормозят фермери в Болярово . Вече девет месеца министерство на 
земеделието и Българска агенция по безопасност на храните тормозят Ана Петрова и семейството й 
от Болярово, които отказаха да избият животните им заради съмнения за чума. Въпросните 
животни не само са живи и здрави, но вече имат и малки. 
В същото време фермата е заличена от регистрите, има заповед за евтаназия и не й разрешават да 
продава мляко и животни. На молбите й ветеринарите да дойдат и да вземат втори проби от 
животните - никой не се отзовава. Жената разказва, че се уповава само на Бог, а и на съда, защото 
води дела с държавата. 
"Преборих се да ми оставят животните, благодарение на хора от цяла България, които бяха 
съпричастни с нас. Успяхме да запазим стадото, но още и още продължава тормозът върху моето 
семейство, върху животинките ми, вече девет месеца", разказа пред "Труд" Ана Петрова. 
"От Българската агенция по безопасност на храните заличиха регистрацията на обекта ми, не ми 
разрешават да си пускам стадото на паша, не ми разрешават да си продавам агънцата. Сега, по 
Великден и Гергьовден се търсят най много", обясни тя. 
Не може да си продава и млякото. Започнала да си дои овцете и си прави сирене, за собствена 
консумация. Повтаря, че ако не са хората, да и помагат и финансово, и с бали, и със зърно, трудно 
ще оцелее. Има 191 овце, а малките агънца са 110. 
"По времето, когато казаха, че има чума по дребните преживни животни, аз тогава се двоумях - дали 
да пускам мъжкарите да ги оплождат. Защото си давах сметка, че ако се стигне до загробване, ще 
ми е още по-мъчно, че са бременни животните. Обаче рискувах, заплодиха се и точно тогава 
докторите ни бяха обяснили, че ако има чума, животното няма да може да се заплоди или ще 
направи аборт." 
Още от статията на Труд 
1089 фирми и граждани в схеми за данъчни измами . В организирани схеми за данъчни измами през 
2018 г. е установено, че участват 1089 фирми и граждани, сочат данни на Министерството на 
финансите. Предполагаемият размер на нанесените от тези лица щети на бюджета е над 80 млн. лв. 
Въз основа на идентифицираните организирани схеми за измами данъчните са извършили 400 
проверки и 258 ревизии, като в резултат допълнително начисленият данък е в размер на 62,5 млн. 
лв. 
За да бъдат открити участниците в организираните измами през 2018 г. са анализирани общо 74 523 
граждани и фирми. Като през 2018 г. в базата с данни на Националната агенция за приходи за 
"Рискови субекти" са добавени 1725 имена на отделни хора и дружества с изразен рисков профил на 
поведение, т.е. рискови по отношение на приходите в хазната. 
В резултат на предприетите от НАП и Агенция "Митници" мерки за повишаване на приходите в 
бюджета, събраните в държавния бюджет данъци през 2018 г. са с 2,65 млрд. лв., или с 9% повече от 
предходната година. Това увеличение е близо три пъти по-голямо от ръста на икономиката през 
миналата година от 3,1%, и очевидно се дължи на излизане на част от сивата икономика на светло. 
НАП работи съвместно с МВР, ДАНС при разследването на организираната престъпност, свързана с 
данъчни престъпление. През миналата година от НАП са направили анализ на данъчна информация 
по 43 досъдебни производства и прокурорски преписки, в които са установени 280 лица, участници 
в измами. В резултат са описани 39 схеми на данъчни измами. Данъчните са извършили анализ и на 
информация по оперативни разработки на служители на ГД БОП, в резултат на което са 



идентифицирани 940 лица, участници в измами. 
Още от статията на Труд 
  
Сега 
София си е поръчала безумно скъпи „мебели" за центъра . Столичната община е развързала щедро 
кесията за закупуването на градски мебели при течащия ремонт на центъра. Какво и откъде да се 
купува, до голяма степен е било предрешено още на ниво проект, като цените при някои артикули 
сериозно надхвърлят пазарните. Така за едно кошче за боклук столицата ще плати симпатичната 
цена от 1000 лв„ а монолитна градска пейка от гранит ще струва на столичани 10 000 лв. 
Това показа проверка на "Сега" на базата на публично наличната информация за течащия ремонт в 
централни градски зони. В момента с пари от ЕС се работи по две градски зони. "Джи Пи Груп" 
отговаря за обновлението на участъци от ул. „Цар Шишман", „6-ти септември", „Солунска" и „Граф 
Игнатиев" (20 113 417 лв. без ДДС), а "ПСТ Груп" ремонтира пл. "Александър Невски", пл. "Народно 
събрание", градинките при университета, "Св. София" и "Кристал" (17 888 814 лв. без ДДС). 
Общината е предпочела да скрие цените за по-скандалния ремонт - извършваните от фирма "Джи 
Пи Груп" дейности. Договорът с фирмата е публикуван с всички задължителни приложения по 
техническото изпълнение, но не и с ценовата оферта. Така няма как да се провери оферираната от 
изпълнителя цена за изпълнението на редица дейности, предизвикали скандал заради неприемливи 
естетически решения или лош монтаж. Общината не дава информация и по отделни запитвания. 
Така например „Сега" поиска да получи информация за цената, която столицата ще плати за 
злополучните перки по "Граф Игнатиев" и Водната стена на пл. "Гарибалди", но от общината не 
отговориха конкретно. 
Още от статията на Сега 
И строителният бранш иска лесен внос на украинци и македонци . Липса на квалифицирани кадри 
тормози и строителния бранш. Това обявиха от Камарата на строителите в България на 
пресконференция, състояла се миналата седмица. Според председателя на камарата Илиян 
Терзиев недостигът им у нас е от години, защото работниците търсят препитание на запад за по-
високи заплати. 
България е с най-ниска часова ставка за строителен сектор в цяла Европа - 3.16 евро. В Русия 
взимат по 10 евро на час, в Чехия -15 евро, а в Германия и Швейцария надниците могат да 
надхвърлят 50 евро. Затова нашите ходят в Германия, където се строи много, търсенето на работна 
ръка е голямо и заплатите са високи, коментира Терзиев. 
Камарата смята, че е наложителен внос на работници от Молдова, Украйна и Македония и заради 
традиционното вече струпване на много проекти за изпълнение с пари от ЕС в края на програмния 
период. Само по "Околна среда" предстои работа по 190 поръчки за 350 строителни обекта за над 
1.2 млрд. лева, отбеляза Благой Козарев от УС на КСБ. 
Според КСБ у нас има огромен сив сектор, който дърпа заплатите надолу и ощетява бюджета, като 
крие данъци и осигуровки. От камарата твърдят, че около 15 хиляди строителни фирми са в 
сенчестата икономика, и затова настояват всички обществени поръчки в сектора да се изпълняват 
само от фирми, които са вписани в браншовия регистър. "Белите" компании отбелязват като стъпка 
в правилната посока промяната на чл. 14 от Закона за устройството на територията (ЗУТ). Според 
въпросния текст ниско строителство с разгърната застроена площ до 1000 кв. м може да се 
изпълнява и от строители, които не са вписани в регистъра. След поправката лимитът се сваля на 
100 кв. м. 
Още от статията на Сега 
  
Капитал 
"Булгартрансгаз" ще похарчи още 350 млн. лв. за продължението на "Турски поток" . До близо 3 
млрд. лв. се увеличават разходите за продължението на "Турски поток" през България. След като в 



началото на април "Булгартрансгаз" избра судитската "Аркад" за строител на 474-километрово 
трасе срещу 2.6 млрд. лв., сега държавният газов оператор е обявил и търг за изграждането на две 
компресорни станции с прогнозна цена над 351 млн. лева. Въпросните съоръжения са необходими, 
за да може още от следващата година природният газ да бъде транспортиран по част от 
съществуващите сега газопроводи между Провадия и Полски Сеновац, тъй като арабската 
компания ще построи само 308 км в следващите 250 дни (от сръбската граница до Полски Сеновац). 
С тези допълнителни разходи икономическата полза от бъдещия газопровод става все по-
имагинерна. Като сериозен проблем се очертава и все по-голямата възможност за продължаването 
на транзита на руски газ през Украйна, което би обезсмислило използването на маршрута през 
България. 
Какво ще се строи 
Основните дейности, включени в новата обществената поръчка, предвиждат изработване на 
инвестиционен проект, доставка на материали, оборудване и строително-монтажно работи на две 
компресорни станции. Едната ще е до Провадия, а другата - при монтанското село Расово. В 
първата ще има 4 газотурбокомпресорни агрегати с номинална мощност 10 МВт всеки, а втората - с 
3 турбини, всяка с мощност 12 МВт. 
За да бъдат свързани новите компресорни станции с газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ще 
бъдат проектирани и изградени входящи и изходящи връзки и оптична кабелна линия. Отделно ще 
бъдат проектирани и изграждани пътни връзки, електрозахранване, водоснабдяване и канализация 
и др. 
Конкретните срокове за изпълнение на тези обекти не са ясни, тъй като "Булгартрансгаз" още не е 
публикувал документацията на търга. 
Още от статията на Капитал 
Все повече деца напускат основно и средно образование . Броят на децата, напуснали основно и 
средно образование през учебната 2018/19 г., нараства въпреки постоянните усилия на 
управляващите да ги върнат в час. За една година напусналите се увеличават с 1.7 хил. до 21.8 хил. 
и достигат 3% от всички деца в основно и средно образование. В основните класове главната 
причина за прекъсване на обучението е заминаване в чужбина, но в горните възрастови групи 
започват да надделяват семейните причини. Нежеланието да се изучават е фактор за малък брой от 
децата - общо едва 2.9 хил., показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за 
учебната 2018/19 г. 
Намалява и броят на учениците в страната като цяло - с 9.8 хил. до 730.6 хил. деца. Добра новина е, 
че броят на преподавателите нараства, а и все повече млади хора се насочват към професията. 
Голямата картина 
През учебната 2018/19 г. в образователната система са включени общо 1.18 млн. души, което е 
значителен спад спрямо броя на учениците и студентите отпреди пет години (1.3 млн.). Тенденцията 
е видима и в частни, и в държавни училища, колежи и университети. 
От друга страна, броят на преподавателите нараства - за пет години увеличението е с 5.6 хил. до 
общо 106.2 хил. учители. Данните на НСИ показват, че повишението идва основно от последните три 
години, което може да е свързано с административното увеличение на учителските заплати. 
Лоша новина за бизнеса предвид демографските тенденции и недостига на кадри в страната е 
понижението на броя записани в програми за професионално обучение за възрастни. 
Интерес от чужбина 
Освен при учениците спад има и в броя на студентите в бакалавърски и магистърски програми - с 
6.8 хил. за една година до 223 хил. през учебната 2018/19 г. Популярност губят специалностите, 
свързани с бизнес и администрация - с 3.2 хил. до 27.4 хил. по-малко са записаните студенти тази 
учебна година. За сметка на това се повишава интересът към специалности, свързани с 
информационно-комуникационни технологии, където са и най-високите заплати на пазара на труда 
в страната. Добра новина и за преподавателската професия е по-големият интерес към нея от 



страна на кандидат-студентите. През последната година броят на бакалаврите в специалности, 
свързани с образование, нараства с близо 500 до 13.9 хил. 
И докато броят на хората с българско гражданство във висшите учебни заведения в страната 
намалява, чуждестранните студенти се увеличават. Докато през учебната 2013/14 г. броят им е 11 
хил., пет години по-късно той се повишава до 15.8 хил. студенти. 
Още от статията на Капитал 
  
Монитор 
Болници с ВИП менюта три пъти по-скъпи от масовите . ВИП манджата в болниците в София е три 
пъти по-скъпа, отколкото е тази за масовия пациент, установи проверка на „Монитор". Цената на 
менюто за деня варира между 15 и 17 лева, докато храноденът на болните е средно 5,50 лева. 
Лечебните заведения вече от двадесет години ползват външна услуга кетъринг, като за целта 
избират фирмата чрез обществена поръчка. От това за каква сума е спечелен търгът зависи и 
стойността на трите яденета - закуска, обед и вечеря, за деня на болните. Освен това цената пада и 
от факта, че болничното хранене е разделено на т.нар. диети според заболяванията на пациентите. 
При някои диетите са по-евтини, докато при други - по-скъпи. 
Независимо дали човек в болница иска да си плати по-скъпа храна, преди това желаното меню се 
съгласува с лекуващия лекар, тъй като трябва да е в съответствие с диагнозата. Ограничения няма 
за пациентите в травматологиите и родилките. 
„Независимо че имаме ВИП стаи и възможности за меню по желание малцина се възползват от тях, 
коментира говорителят на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света 
Анна" в София Антон Луков. Причината е, че в последните две-три години бяха направени 
кардинални ремонти, всички стаи са ремонтирани така, че по нищо не се различават от тези, които 
са ВИП, освен по това, че леглата са две, а не едно", поясни Луков. 
Подобна е и ситуацията в Александровска болница, там също няма особен интерес към заявяване 
на индивидуално меню. Когато на някого от болните се дояде нещо по-различно, поръчва на 
санитарка да му донесе от ресторанта на територията на Медицинския университет. 
В специализираната АГ болница „Майчин дом" жените не се възползват да си поръчват ВИП меню по 
избор. Те разчитат предимно на вкусна храна от близките си или на нещо по-различно от 
заведенията за хапване на територията на здравното заведение. 
В същото време според сега действащата наредба е посочено, че пациентите трябва да плащат, ако 
са поискали самостоятелна стая, в чиято цена се включват всички допълнителни битови условия. 
Наредбата за доплащанията беше променена през 2016 г. До тогава в нея се изброяваше какво 
например влиза в "допълнително поискани услуги", като текстът завършваше с "и други". 
„Всички са си слагали в това „и други" кой каквото се е сетил, кой каквото си е измислил, затова вече 
„и други" не съществува. Да дадем пример за „и други". Например това, което мога да кажа, е такса 
„зарядно за телефон", поясни тогава бившият зам.-министър на здравеопазването Ваньо Шарков. 
Във варианта на наредбата от март 2016-а до днес наистина липсва "и други". Дори е посочено, че 
се доплаща само когато различните стаи предлагат различни битови условия. 
Още от статията на Монитор



Източник: в. Сега

И строителният бранш иска лесен внос на украинци и
македонци
Публикувана: 04:07 / 30.04.2019

15 хиляди фирми работят в сивия сектор, твърди КСБ
Липса на квалифицирани кадри тормози и строителния бранш. Това 
обявиха от Камарата на строителите в България на пресконференция, 
състояла се миналата седмица. Според председателя на камарата 
Илиян Терзиев недостигът им у нас е от години, защото работниците 
търсят препитание на запад за по-високи заплати.
България е с най-ниска часова ставка за строителен сектор в цяла 
Европа - 3.16 евро. В Русия взимат по 10 евро на час, в Чехия - 15 евро, 
а в Германия и Швейцария надниците могат да надхвърлят 50 евро. 
Затова нашите ходят в Германия, където се строи много, търсенето 

на работна ръка е голямо и заплатите са високи, коментира Терзиев.
Камарата смята, че е наложителен внос на работници от Молдова, Украйна и Македония и заради 
традиционното вече струпване на много проекти за изпълнение с пари от ЕС в края на програмния 
период. Само по "Околна среда" предстои работа по 190 поръчки за 350 строителни обекта за над 
1.2 млрд. лева, отбеляза Благой Козарев от УС на КСБ.
Според КСБ у нас има огромен сив сектор, който дърпа заплатите надолу и ощетява бюджета, като 
крие данъци и осигуровки. От камарата твърдят, че около 15 хиляди строителни фирми са в 
сенчестата икономика, и затова настояват всички обществени поръчки в сектора да се изпълняват 
само от фирми, които са вписани в браншовия регистър. "Белите" компании отбелязват като стъпка 
в правилната посока промяната на чл. 14 от Закона за устройството на територията (ЗУТ). Според 
въпросния текст ниско строителство с разгърната застроена площ до 1000 кв. м може да се 
изпълнява и от строители, които не са вписани в регистъра. След поправката лимитът се сваля на 
100 кв. м.
***
МОДЕРНИЗАЦИЯ
От средата на април Централният професионален регистър на строителя вече е напълно 
цифровизиран, съобщиха от камарата. Вече се приемат заявления за вписване в регистъра с 
електронен подпис. В базата данни фигурират 5205 компании.
***
Текст под снимка
България е с най-ниска часова ставка за строителния сектор в цяла Европа.

Източник: chernomore.bg

Средната почасова заплата в строителството у нас е най-
ниската в Европа
Публикувана: 21:50 / 28.04.2019

Средната почасова заплата в строителството у нас е най-ниската в 
Европа
Квалифицираните кадри заминават да работят в чужбина

България е на последно място в Европа по размер на средната почасова ставка в строителството, 
която е 3,16 евро. Ниските заплати карат квалифицираните служители в сектора да заминават в 
чужбина, поради което се налага да се внасят работници от Молдова, Украйна и Македония. Това 
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стана ясно по време на пресконференция на Камарата на строителите в България (КСБ).Проблемът 
е особено сериозен във ВиК сектора, където по оперативна програма „Околна среда“ предстои 
изпълнението на 190 поръчки за 350 обекта на обща стойност 1,2 млрд. лв. „Притеснени сме, защото 
много ни се искаше тези проекти да тръгнат преди година или шест месеца. Но за пореден път 
всички проекти се натрупват в края на програмния период. За разлика от предходния цикъл обаче 
заради сериозната пауза във ВиК строителството доста от компаниите са с намалени ресурси“, каза 
Благой Козарев, член на Управителния съвет на КСБ.
Той допълни, че проектите, които са одобрени през последните няколко седмици, са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година заплатите на строителните работници във 
ВиК сектора са се покачили със 17%. „Много съм притеснен дали ще намерим капацитет и 
служители, с които да поемем този вид работа на тази цена. Колкото по-бързо започнат тези 
проекти, толкова повече ще е гарантиран успешният им завършек, тъй като сроковете ще са много 
кратки“, посочи Козарев. Според него трябва да се мисли в посока за внасяне на работници от 
чужбина, тъй като много от българските служители са заминали за Германия и Франция, където 
заплатите са между 3000 и 4000 евро на месец.У нас годишната заплата в сектор строителство за 
миналата година е била 10 634 лв., което представлява повишение с 5,9% спрямо 2017 г., но 
възнагражденията все още изостават от тези в промишлеността, където годишната заплата е била 
13 621 лв., посочи Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ.
Сред другите сериозни проблеми в строителния сектор са отчужденията на терени при 
изпълнението на големи инфраструктурни проекти, археологията, липсата на качествени проекти, 
сивият сектор, обжалването на обществените поръчки и критерият за най-ниска цена, заложен в 
търговете.Според Любомир Пейновски, член на УС на КСБ, генезисът на голяма част от проблемите в 
строителния сектор е още в условията и начина на работа на оперативните програми. Затова от КСБ 
настояват да участват в планирането на следващия програмен период с реални оценки и мнения. 
Камарата се надява също така през следващия програмен период да бъде директен бенефициент 
на средства.КСБ ще работи също за въвеждането на методика, по която да се определят цените, 
така че да отговарят на съвременните изисквания. Приоритет за Камарата са и промени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), така че регламентът да стане добър както за инвеститорите, така и за 
строителите.
Дигитализацията на сектора на строителството също е сред приоритетите на КСБ, като според 
Любомир Качамаков, член на УС на Камарата, това е един от начините да бъдат решени проблемите 
в сектора, които често се дължат на непълни проекти и неправилно зададено финансиране. Той 
изрази надежда, че дигитализацията ще помогне и за намаляването на корупционните практики. За 
момента обаче процесът е в съвсем начална фаза и фирмите в България, които използват 
дигитализация в строителството, са единици.
От 15 април е разширена и електронната система на Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) с въвеждането на режим на работа с квалифициран електронен подпис. Според 
Георги Линков, член на УС на КСБ, ако 100% от регистрираните в Камарата строителни компании, 
които към момента са около 5200, преминат към работа с квалифициран електронен подпис, това 
ще съкрати около 150 хил. часа работно време, което е еквивалентно на 900 средни работни заплати 
за страната, както и материалните разходи за формиране на книжното тяло. Към днешна дата в 
системата вече са регистрирани 12 електронни подписа, допълни Линков.
От КСБ смятат, че Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, чието 
бъдеще все още е неясно, е добра и трябва да бъде продължена. Към края на март са санирани 1669 
сгради, а 2022 сгради имат сключени договори за целево финансиране с Българската банка за 
развитие (ББР). В момента се работи по 138 сгради, 91 са на етап техническо обследване, а за седем 
е обявена обществена поръчка. В общините Бургас, Благоевград и Пазарджик са обновени всички 
жилищни блокове, за които са сключени договори, съобщи Николай Николов, член на УС на КСБ.Той 
цитира данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според които за 



периода на реализиране на програмата до края на 2020 г. ще бъдат спестени 405 млн. лв., 150 хил. 
домакинства ще бъдат облагодетелствани, а ефектът за всяко от тях ще бъде в рамките на 2700 
лв.По думите на Николов реални проблеми са констатирани само в 1% от санираните сгради, които 
обаче са били преекспонирани от медиите и са създали лош имидж на програмата, който не 
отразявал действителният й ефект.
По време на пресконференцията стана ясно още, че миналата година произведената продукция в 
сектор строителство е възлязла на общо 14,827 млрд. лв., което е ръст с 10,2% спрямо 2017 г. 
Сградното строителство е формирало произведена продукция за 2018 г. в размер на 8,3 млрд. лв., 
или 56,4% от общата в сектора за разглеждания период. Тя е нараснала с 11% спрямо 2017 
г.Произведената продукция в гражданското и инженерното строителство миналата година възлиза 
на 6,4 млрд. лв., или дял от 43,6% от общата в строителството, като се е повишила с 9,2% на годишна 
основа.
investor.bg
Четете още: Враца с рекорд за празника: 70-метров козунак
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Внасяме строители
Публикувана: 04:10 / 27.04.2019

Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 
трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ).
Според тях по този начин ще се преодолее недостигът на кадри в 
отрасъла. От бранша алармират, че недостигът е от години, защото 
нашите работници бягат зад граница за по-високи заплати. Според 
представители на камарата режимът на трудовите визи продължава 
да се нуждае от облекчаване, а възможностите за привличане на 
работници са страните с българска диаспора като Северна 
Македония, Украйна и Молдова. Българските строителни 
предприемачи са притеснени и дали ще намерят работници за 
големите проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на 
програмния период. Те се надяват бързо да започне изпълнението им, 

защото сроковете са много кратки, а трябва да мисли и за внос на работници.

Източник: petel.bg

КСБ иска строители от трети страни
Публикувана: 21:50 / 26.04.2019

Според председателя на камарата Илиян Терзиев недостигът им у нас 
е от години, защото нашите работници бягат на Запад за по-високи 

заплати. По думите му България е с най-ниска часова ставка от 3,16 евро в цяла Европа за 
строителния сектор, пише „Монитор“. „Руснаците са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и 
до 56 евро на час. В Румъния минималната заплата в сектора е 750 евро. За това нашите ходят в 
Германия, където също и има дефицит на строители, защото много се строи“, добави той. От КСБ 
годишно обучават по около 5000 души. Според представителите на камарата режимът на трудовите 
визи продължава да се нуждае от облекчаване, а възможностите за привличане на работници са 
страните с българска диаспора като Северна Македония, Украйна и Молдова. „Една от причините за 
ниското заплащане е и сивият сектор, от което губи и хазната. За това искахме всички строителни 
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поръчки, а не само тези до 100 квадрата, да се изпълняват от фирми, записани в регистъра. В 
Германия не е възможно да извикаш техник да оправи контактите в къщи или покрива, ако не е от 
регистрирана фирма“, смята Терзиев. Българските строителни предприемачи са притеснени и дали 
ще намерят работници за големите проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на 
програмния период. Те се надяват бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много 
кратки, а трябва да мисли и за внос на работници. В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ 
припомни, че предстои изпълнението на 190 големи поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 
строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест 
месеца по-рано да се случат, но пак се получава струпването им в края на програмния период“, 
коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от компаниите са с намалени ресурси, имали са и 
престой. От строителната камара отчетоха, че вече са започнали да приемат заявления за вписване 
в регистъра с електронен подпис. От там очакват промените в ЗУТ за площта, разрешена за 
нерегистрирани фирми, да увеличи интереса за вписване на повече фирми. За момента броят им е 
5205. Освен в заплащането родното строителство е на опашката по дигитализация. Според 
Любомир Качамаков председател на КСБ-София у нас системата BIM (Building Information Modelling) 
се ползва много малко. По думите му основно се прилага в проектирането, но не и в останалите 
етапи на строително-инвестиционния процес. „Тя дава възможност инвеститорите във всеки 
момент да имат пълна информация за състоянието на реализация на проекта, включително и на 
вложените до момента средства, а не да чакат в края на месеца отчетите“, обясни той и добави, че 
BIM масово се използва във Великобритания, страните от Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в 
Германия. Качамаков поясни, че софтуерът на системата струва между 5000 и 15 000 лв. на година, 
но тези разходи се възвръщат много бързо.

Източник: novini.bg

КСБ иска строители от трети страни
Публикувана: 21:00 / 26.04.2019

Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 
трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ) 

и по този начин да се преодолее недостигът на кадри в отрасъла. Според председателя на камарата 
Илиян Терзиев недостигът им у нас е от години, защото нашите работници бягат на Запад за по-
високи заплати. По думите му България е с най-ниска часова ставка от 3,16 евро в цяла Европа за 
строителния сектор, пише „Монитор“. „Руснаците са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и 
до 56 евро на час. В Румъния минималната заплата в сектора е 750 евро. За това нашите ходят в 
Германия, където също и има дефицит на строители, защото много се строи“, добави той. От КСБ 
годишно обучават по около 5000 души. Според представителите на камарата режимът на трудовите 
визи продължава да се нуждае от облекчаване, а възможностите за привличане на работници са 
страните с българска диаспора като Северна Македония, Украйна и Молдова. „Една от причините за 
ниското заплащане е и  сивият сектор , от което губи и хазната. За това искахме всички строителни 
поръчки, а не само тези до 100 квадрата, да се изпълняват от фирми, записани в регистъра. В 
Германия не е възможно да извикаш техник да оправи контактите в къщи или покрива, ако не е от 
регистрирана фирма“, смята Терзиев. Българските строителни предприемачи са притеснени и дали 
ще намерят работници за големите проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на 
програмния период. Те се надяват бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много 
кратки, а трябва да мисли и за внос на работници. В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ 
припомни, че предстои изпълнението на 190 големи поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 
строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест 
месеца по-рано да се случат, но пак се получава струпването им в края на програмния период“, 
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коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от компаниите са с намалени ресурси, имали са и 
престой. От строителната камара отчетоха, че вече са започнали да приемат заявления за вписване 
в регистъра с електронен подпис. От там очакват промените в ЗУТ за площта, разрешена за 
нерегистрирани фирми, да увеличи интереса за вписване на повече фирми. За момента броят им е 
5205. Освен в заплащането родното строителство е на опашката по дигитализация. Според 
Любомир Качамаков председател на КСБ-София у нас системата BIM (Building Information Modelling) 
се ползва много малко. По думите му основно се прилага в проектирането, но не и в останалите 
етапи на строително-инвестиционния процес. „Тя дава възможност инвеститорите във всеки 
момент да имат пълна информация за състоянието на реализация на проекта, включително и на 
вложените до момента средства, а не да чакат в края на месеца отчетите“, обясни той и добави, че 
BIM масово се използва във Великобритания, страните от Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в 
Германия. Качамаков поясни, че софтуерът на системата струва между 5000 и 15 000 лв. на година, 
но тези разходи се възвръщат много бързо.

Източник: burgasinfo.com

Внасяме строители от трети страни
Публикувана: 19:50 / 26.04.2019

Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 
трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ) 
и по този начин да се преодолее недостигът на кадри в отрасъла.     
Според председателя на камарата Илиян Терзиев недостигът им у нас 

е от години, защото нашите работници бягат на Запад за по-високи заплати. По думите му България 
е с най-ниска часова ставка от 3,16 евро в цяла Европа за строителния сектор, пише „Монитор“.     
„Руснаците са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и до 56 евро на час. В Румъния 
минималната заплата в сектора е 750 евро. За това нашите ходят в Германия, където също и има 
дефицит на строители, защото много се строи“, добави той.     От КСБ годишно обучават по около 
5000 души. Според представителите на камарата режимът на трудовите визи продължава да се 
нуждае от облекчаване, а възможностите за привличане на работници са страните с българска 
диаспора като Северна Македония, Украйна и Молдова.     „Една от причините за ниското заплащане 
е и сивият сектор, от което губи и хазната. За това искахме всички строителни поръчки, а не само 
тези до 100 квадрата, да се изпълняват от фирми, записани в регистъра. В Германия не е възможно 
да извикаш техник да оправи контактите в къщи или покрива, ако не е от регистрирана фирма“, 
смята Терзиев.     Българските строителни предприемачи са притеснени и дали ще намерят 
работници за големите проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на програмния 
период. Те се надяват бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва 
да мисли и за внос на работници.     В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ припомни, че 
предстои изпълнението на 190 големи поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 строителни обекта за 
над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се 
случат, но пак се получава струпването им в края на програмния период“, коментира Козарев. Той 
отбеляза, че доста от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой.     От строителната 
камара отчетоха, че вече са започнали да приемат заявления за вписване в регистъра с електронен 
подпис. От там очакват промените в ЗУТ за площта, разрешена за нерегистрирани фирми, да 
увеличи интереса за вписване на повече фирми. За момента броят им е 5205.     Освен в 
заплащането родното строителство е на опашката по дигитализация. Според Любомир Качамаков 
председател на КСБ-София у нас системата BIM (Building Information Modelling) се ползва много 
малко. По думите му основно се прилага в проектирането, но не и в останалите етапи на строително-
инвестиционния процес.     „Тя дава възможност инвеститорите във всеки момент да имат пълна 
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информация за състоянието на реализация на проекта, включително и на вложените до момента 
средства, а не да чакат в края на месеца отчетите“, обясни той и добави, че BIM масово се използва 
във Великобритания, страните от Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в Германия. Качамаков 
поясни, че софтуерът на системата струва между 5000 и 15 000 лв. на година, но тези разходи се 
възвръщат много бързо.

Източник: dnes.bg

Предложение: Внос на строители от трети страни заради
дефицита им
Публикувана: 17:55 / 26.04.2019

Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 
трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ) 

и по този начин да се преодолее недостигът на кадри в отрасъла. 
Според председателя на камарата Илиян Терзиев недостигът им у нас е от години, защото нашите 
работници бягат на Запад за по-високи заплати. По думите му България е с най-ниска часова 
ставка от 3,16 евро в цяла Европа за строителния сектор, пише „Монитор“.  
„Руснаците са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и до 56 евро на час. В Румъния 
минималната заплата в сектора е 750 евро. За това нашите ходят в Германия, където също и има 
дефицит на строители, защото много се строи“, добави той. 
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От КСБ годишно обучават по около 5000 души. Според представителите на камарата режимът на 
трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване, а възможностите за привличане на 
работници са страните с българска диаспора като Северна Македония, Украйна и Молдова. 
„Една от причините за ниското заплащане е и сивият сектор, от което губи и хазната. За това 
искахме всички строителни поръчки, а не само тези до 100 квадрата, да се изпълняват от фирми, 
записани в регистъра. В Германия не е възможно да извикаш техник да оправи контактите в къщи 
или покрива, ако не е от регистрирана фирма“, смята Терзиев. 
Българските строителни предприемачи са притеснени и дали ще намерят работници за големите 
проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на програмния период. Те се надяват 
бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на 
работници. 
В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ припомни, че предстои изпълнението на 190 големи 
поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се тези 
проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава струпването 
им в края на програмния период“, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от компаниите са с 
намалени ресурси, имали са и престой. 
От строителната камара отчетоха, че вече са започнали да приемат заявления за вписване в 
регистъра с електронен подпис. От там очакват промените в ЗУТ за площта, разрешена за 
нерегистрирани фирми, да увеличи интереса за вписване на повече фирми. За момента броят им е 
5205. 
Освен в заплащането родното строителство е  на опашката по дигитализация. Според Любомир 
Качамаков председател на КСБ-София у нас системата BIM (Building Information Modelling) се ползва 
много малко. По думите му основно се прилага в проектирането, но не и в останалите етапи на 
строително-инвестиционния процес.  
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„Тя дава възможност инвеститорите във всеки момент да имат пълна информация за състоянието 
на реализация на проекта, включително и на вложените до момента средства, а не да чакат в края 
на месеца отчетите“, обясни той и добави, че BIM масово се използва във Великобритания, страните 
от Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в Германия. Качамаков поясни, че софтуерът на 
системата струва между 5000 и 15 000 лв. на година, но тези разходи се възвръщат много бързо.

Източник: 1kam1.com

Липсват строители в България, всички заминавали за
Европа
Публикувана: 16:45 / 26.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на 

проекти от ВиК сектора по оперативна програма „Околна среда“. Това обяви на пресконференция 
Благой Козарев от Камарата на строителите в България в четвъртък. Проблеми от години остават 
отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият сектор, обжалването на обществените 
поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, обясниха специалистите. Предстои 
изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. Искаше ни се 
тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава 
струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от 
компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой. Фирмите са притеснени дали ще намерят 
работници за проектите и се надяват бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много 
кратки, а трябва да мисли и за внос на работници, защото българските специалисти заминават в 
европейски държави. От КСБ годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от тях 
заминават на работа в Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата ставка 
от 3,16 евро, а режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване. Експертите на 
КСБ разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния процес, което ще 
позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на обектите. С 
дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните практики, 
качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно регламентирано. 
КСБ продължава да смята, че националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от нея. Източник: novini.london
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Предложение: Внос на строители от трети страни заради дефицита им
Часовата надница у нас е най-ниска от цяла Европа
Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 

трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ) и по този начин да се 
преодолее недостигът на кадри в отрасъла.
Според председателя на камарата Илиян Терзиев недостигът им у нас е от години, защото нашите 
работници бягат на Запад за по-високи заплати. По думите му България е с най-ниска часова 
ставка от 3,16 евро в цяла Европа за строителния сектор, пише „Монитор“.
„Руснаците са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и до 56 евро на час. В Румъния 
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минималната заплата в сектора е 750 евро. За това нашите ходят в Германия, където също и има 
дефицит на строители, защото много се строи“, добави той.
От КСБ годишно обучават по около 5000 души. Според представителите на камарата режимът на 
трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване, а възможностите за привличане на 
работници са страните с българска диаспора като Северна Македония, Украйна и Молдова.
„Една от причините за ниското заплащане е и сивият сектор, от което губи и хазната. За това 
искахме всички строителни поръчки, а не само тези до 100 квадрата, да се изпълняват от фирми, 
записани в регистъра. В Германия не е възможно да извикаш техник да оправи контактите в къщи 
или покрива, ако не е от регистрирана фирма“, смята Терзиев.
Българските строителни предприемачи са притеснени и дали ще намерят работници за големите 
проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на програмния период. Те се надяват 
бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на 
работници.
В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ припомни, че предстои изпълнението на 190 големи 
поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се тези 
проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава струпването 
им в края на програмния период“, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от компаниите са с 
намалени ресурси, имали са и престой.
От строителната камара отчетоха, че вече са започнали да приемат заявления за вписване в 
регистъра с електронен подпис. От там очакват промените в ЗУТ за площта, разрешена за 
нерегистрирани фирми, да увеличи интереса за вписване на повече фирми. За момента броят им е 
5205.
Освен в заплащането родното строителство е на опашката по дигитализация. Според Любомир 
Качамаков председател на КСБ-София у нас системата BIM (Building Information Modelling) се ползва 
много малко. По думите му основно се прилага в проектирането, но не и в останалите етапи на 
строително-инвестиционния процес.
„Тя дава възможност инвеститорите във всеки момент да имат пълна информация за състоянието 
на реализация на проекта, включително и на вложените до момента средства, а не да чакат в края 
на месеца отчетите“, обясни той и добави, че BIM масово се използва във Великобритания, страните 
от Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в Германия. Качамаков поясни, че софтуерът на 
системата струва между 5000 и 15 000 лв. на година, но тези разходи се възвръщат много бързо.
dnes.bg
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Това стана ясно на работна закуска вчера, организирана от Камарата на строителите.  
От 15 април е разширена електронната система на Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България и е въведен режим на работа с  
квалифициран електронен подпис  (КЕП), който дава възможност строителите, желаещи да се 
впишат в ЦПРС или да ползват отделните услуги, които предлага Регистърът, да го направят изцяло 
по електронен път. Това съобщи доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС по време на работна закуска, организирана от КСБ. 

http://www.citybuild.bg/news/pyrvata-registratziia-elektronen/39425


Събитието се проведе в сградата на браншовата организация.   Нововъведената технология работи 
паралелно с действащата досега. „Изборът за работа с един от двата режима е свободен. Вече е 
факт и първата регистрация чрез разширената електронна система на Регистъра”, съобщи още доц. 
д-р инж. Линков. Той подчерта, че към 25 април в ЦПРС са вписани  5205 строители фирми .     По 
предварителни данни  произведената продукция в отрасъл „Строителство” за 2018 година е на 
стойност 14 827 млн. лв. , като спрямо 2017 г. се увеличава с 10,2%. Произведената продукция по 
сегменти е, както следва -  сградно строителство , което включва жилищно и нежилищно 
строителство, формира произведена продукция за 2018 година в размер на 8359 млн. лв., това е дял 
от 56,4% от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. Произведената 
продукция в сградното строителство нараства с 11% спрямо 2017 г. В  инженерната инфраструктура  
произведената продукция за 2018 година възлиза на 6468 млн. лв. и е с дял от 43,6% от общо 
произведената продукция в строителството. Спрямо 2017 г. произведената продукция в 
инженерната инфраструктура нараства с 9,2%.     Един от успехите на браншовата организация през 
тази година са постигнатите промени в чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), 
съгласно които само строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи от 
допълващото застрояване, извън тези от шеста категория, както и реконструкции, преустройства, 
основни ремонти и смяна предназначението на такива строежи с разгъната застроена площ до 100 
кв. м  могат да се изпълняват от строители, които не са вписани в ЦПРС . С приетите предложения се 
очаква гарантиране на качествен строителен продукт, тъй като вписаните в Регистъра строители 
трябва да отговарят на всички законови изисквания, в т.ч. да разполагат с изискващото се 
техническо оборудване и необходимия персонал за техническо ръководство на строежите. Повече 
за предложенията на КСБ за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за 
обществени поръчки (ЗОП) -  тук .   Участниците в събитието се запознаха и с  възможностите за 
дигитализация на строителния процес . Те бяха представени от инж. Любомир Качамаков. „Новите 
технологии като BIM (Building Information Modeling) позволяват да се проследи във всеки един етап 
напредъкът на проекта и в процеса на работа да се открият грешките“, каза той. По думите му това 
е начин за решаване на проблемите с контрола и отговорността на всеки участник в строителния 
процес.   Според КСБ  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради  сигурява заетост на всички свързани със строителния процес, като проектанти, 
строители, технически надзор, производители на материали и доставчици. „Предстоят 190 поръчки 
по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, като в сектора ще бъдат инвестирани общо 1,2 
млрд. лв. до края на програмния период.“, заяви инж. Благой Козарев, който информира за 
предизвикателствата пред изпълнението на „ОПОС 2014 - 2020“. Той изрази надежда, че всички 
проекти ще бъдат реализирани, като подчерта, че предстои много работа в кратки срокове.   „ 
Огромен проблем за бранша е липсата на квалифицирани кадри . Поради тази причина Камарата 
създаде „Строителна квалификация“ ЕАД“, каза председателят на СД на дружеството Руен Панчев. 
По думите му основен предмет на дейността на дружеството е организирането и провеждането на 
образователно-квалификационни обучения на кадрите, работещи в строителството, както и 
дейности по реализирането на разработени стратегии и политики на КСБ, свързани с 
професионалната квалификация на заетите в отрасъл „Строителство”.
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Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 
трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ) 
и по този начин да се преодолее недостига на кадри в отрасъла.
Според председателя на камарата Илиян Терзиев, недостигът им у 

нас е от години, защото нашите работници бягат на Запад за по-високи заплати. По думите му 
България е с най-ниска часова ставка от 3,16 евро в цяла Европа за строителния сектор. „Руснаците 
са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и до 56 евро на час. В Румъния минималната заплата 
в сектора е 750 евро. За това нашите ходят в Германия, където също и има дефицит на строители, 
защото много се строи“, добави той.
От КСБ годишно обучават по около 5000 души. Според представителите на камарата режимът на 
трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване, а възможностите за привличане на 
работници са страните с българска диаспора като Северна Македония, Украйна и Молдова.
„Една от причините за ниското заплащане е и сивият сектор, от което губи и хазната. За това 
искахме всички строителни поръчки, а не само тези до 100 квадрата, да се изпълняват от фирми, 
записани в регистъра. В Германия не е възможно да извикаш техник да оправни контактите в къщи 
или покрива, ако не е от регистрирана фирма“, смята Терзиев.
Българските строителни предприемачи са притеснени и дали ще намерят работници за големите 
проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на програмния период. Те се надяват 
бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на 
работници.
В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ, припомни, че предстои изпълнението на 190 големи 
поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се тези 
проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава струпването 
им в края на програмния период“, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от компаниите са с 
намалени ресурси, имали са и престой.
От строителната камара отчетоха, че вече са започнали да приемат заявления за вписване в 
регистъра с електронен подпис. От там очакват промените в ЗУТ за площта разрешена за 
нерегистрирани фирми да увеличи интереса за вписване на повече фирми. За момента броят им е 
5205.
Освен в заплащането, родното строителство е на опашката по дигитализация. Според Любомир 
Качамаков председател на КСБ-София у нас системата BIM (Building Information Modelling) се ползва 
много малко. По думите му основно се прилага в проектирането, но не и в останалите етапи на 
строително-инвестиционния процес. „Тя дава възможност инвеститорите във всеки момент да имат 
пълна информация за състоянието на реализация на проекта, включително и на вложените до 
момента средства, а не да чакат в края на месеца отчетите“, обясни той и добави, че BIM масово се 
използва във Великобритания, страните от Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в Германия. 
Качамаков поясни, че софтуерът на системата струва между 5000 и 15 000 лв. на година, но тези 
разходи се възвръщат много бързо.
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Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 
трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ) 
и по този начин да се преодолее недостига на кадри в отрасъла.
Според председателя на камарата Илиян Терзиев, недостигът им у 

нас е от години, защото нашите работници бягат на Запад за по-високи заплати. По думите му 
България е с най-ниска часова ставка от 3,16 евро в цяла Европа за строителния сектор. „Руснаците 
са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и до 56 евро на час. В Румъния минималната заплата 
в сектора е 750 евро. За това нашите ходят в Германия, където също и има дефицит на строители, 
защото много се строи“, добави той.
От КСБ годишно обучават по около 5000 души. Според представителите на камарата режимът на 
трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване, а възможностите за привличане на 
работници са страните с българска диаспора като Северна Македония, Украйна и Молдова.
„Една от причините за ниското заплащане е и сивият сектор, от което губи и хазната. За това 
искахме всички строителни поръчки, а не само тези до 100 квадрата, да се изпълняват от фирми, 
записани в регистъра. В Германия не е възможно да извикаш техник да оправни контактите в къщи 
или покрива, ако не е от регистрирана фирма“, смята Терзиев.
Българските строителни предприемачи са притеснени и дали ще намерят работници за големите 
проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на програмния период. Те се надяват 
бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на 
работници.
В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ, припомни, че предстои изпълнението на 190 големи 
поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се тези 
проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава струпването 
им в края на програмния период“, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от компаниите са с 
намалени ресурси, имали са и престой.
От строителната камара отчетоха, че вече са започнали да приемат заявления за вписване в 
регистъра с електронен подпис. От там очакват промените в ЗУТ за площта разрешена за 
нерегистрирани фирми да увеличи интереса за вписване на повече фирми. За момента броят им е 
5205.
Освен в заплащането, родното строителство е на опашката по дигитализация. Според Любомир 
Качамаков председател на КСБ-София у нас системата BIM (Building Information Modelling) се ползва 
много малко. По думите му основно се прилага в проектирането, но не и в останалите етапи на 
строително-инвестиционния процес. „Тя дава възможност инвеститорите във всеки момент да имат 
пълна информация за състоянието на реализация на проекта, включително и на вложените до 
момента средства, а не да чакат в края на месеца отчетите“, обясни той и добави, че BIM масово се 
използва във Великобритания, страните от Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в Германия. 
Качамаков поясни, че софтуерът на системата струва между 5000 и 15 000 лв. на година, но тези 
разходи се възвръщат много бързо.
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Емил ХРИСТОВ, Ренета НИКОЛОВА
От 15.04.2019 г. е разширена електронната система на Централния 
професионален регистър на строителя (ЦПРС) към КСБ и е въведен 
режим на работа с квалифициран електронен подпис (КЕП), който 
дава възможност строителите, желаещи да се впишат в ЦПРС или да 
ползват отделните услуги, които предлага Регистърът, изцяло да го 
осъществят по електронен път, това съобщиха от Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС. Нововъведената 
технология работи паралелно с действащата досега. Изборът за 
работа с един от двата режима е свободен. Вече е факт и първата 

регистрация чрез разширената електронна система на Регистъра. Първата фирма, използвала 
новата функционална възможност на ЦПРС и осъществила вписване чрез КЕП на разширяване на 
обхвата, е ЛКС ООД със седалище гр. Мездра, член на ОП на КСБ във Враца. Екипът на вестник 
„Строител" се свърза с нейния управител г-н Мирослав Захариев.
***
Мирослав Захариев, управител на ЛКС ООД: Нововъведението скъсява времето за обработка на 
документите
- Г-н Захариев, Вие сте управител на първата фирма, която успешно е преминала през 
регистрацията в разширената електронна система на ЦПРС. Какво Ви накара да използвате новата 
функционалност?
- В нашата компания имаме административен отдел, който се занимава с различни процедури, 
включително и тези, свързани с регистрациите в ЦПРС. Когато в началото на годината 
коментирахме необходимостта за вписване на разширение на обхвата на нашата фирма, от отдела 
ми казаха, че вече има два варианта това да бъде направено - единият, както и до момента - да си 
подадем документите в Областното представителство на Камарата във Враца, а другият, 
нововъведен, е вписването да стане изцяло по електронен път. Аз категорично заявих, че 
предпочитам да пробваме с електронния вариант, защото все пак сме 21 век. Почти всичко в 
нашата фирма се прави по електронен път, с електронен подпис. Моето лично мнение е, че този 
начин е по-бърз, скъсява се времето за обработка на документите.
- Имахте ли затруднения при използването на новия софтуер?
- Когато колегите започнаха с регистрацията, ми съобщиха, че имат известни затруднения, тъй като 
системата е нова и не всички функции бяха активни. Веднага успяхме да се свържем с 
представител на ЦПРС, който ни въведе в софтуера и ни съдейства с казуса, който имахме. Може да 
се каже, че ние спомогнахме да бъдат отстранени някои дребни дефекти, защото все пак както при 
всяка нова система при тестването и на практика се виждат някои детайли, които могат да 
създадат проблеми и трябва да се отстранят, за да започне системата да работи както трябва 
електронно. Пак искам да заявя, че тази възможност е от изключително голяма полза за всички 
фирми, защото се елиминира субективният фактор. Виждате, че новите технологии навлизат все 
повече в нашето ежедневие. Очаква се скоро и гласуването по време на избори да става електронно.
- Разкажете ни малко повече за Вашата фирма.
- Името на нашата компания ЛКС ООД означава - линейно кабелно строителство. Линейните обекти 
са една част от строителството, която не е толкова голяма. Говорим най-вече за изграждането на 
площадкови комуникации. Друг сегмент, в който работим, е изграждането на трасета за оптични 
кабели. Занимаваме се и с високо строителство. Нашата фирма извърши и благоустройството на 
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парковете в Ботевград и Монтана. Така че може да се каже, че предпочитаме работата, която е на 
земята. Офисът на ЛКС ООД се намира в Мездра, но работим в цялата страна.
- Ще публикуваме Вашето мнение за новата възможност, която предоставя ЦПРС, във вестник 
„Строител". Получавате ли вестника, четете ли го и какво е мнението Ви за него?
- Получаваме изданието редовно. Виждам го на бюрото си всяка седмица и го чета. Вестникът е 
сериозен и считам, че е полезен за строителния бранш. Аз намирам интересни неща в него.
***
Елена Монова, ПТО (Планово-технически отдел) в ЛКС ООД: Посоката за развитие на системата е 
добра
- Лесно или трудно беше да използвате новата система на ЦПРС?
- Определено електронният вариант има редица предимства. Например не се налага да ходим до 
Областното представителство на Камарата на строителите във Враца. Преди трябваше всички 
документи да се представят на хартиен носител, а сега мога да ги сканирам и изпратя по 
електронен път от офиса на фирмата. Самият процес на регистрация беше малко по-труден, защото 
все пак говорим за нещо ново. Системата не беше напълно готова. Имаше нужда някои модули да 
бъдат редактирани, за да заработи софтуерът по-добре. Тук искам да благодаря на екипа на ЦПРС, 
който веднага се отзова и ни помогна да завършим процеса по регистриране.
- Разкажете ни малко по-подробно какви са стъпките? Как стана самата процедура?
- Единственото, което една фирма трябва да има, е регистриран електронен подпис. Всичко като 
документи, които до този момент сме представяли на хартиен носител в местното ОП, е същото. 
Допълнително ни улесни фактът, както казах, че имахме постоянна връзка с Регистъра. Повечето 
разговори бяха свързани с необходимостта от пояснения по новия софтуер.
- Как оценявате работата с разширената електронна система?
- Добра е посоката за развитие на системата, защото всички услуги вече стават електронни. Нас не 
ни затрудняваше и другият вариант, но този е по-добър.
***
Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ - Враца: Идеята и на КСБ, и на Регистъра е актуална
- Инж. Дудушки, какво е Вашето мнение относно разширената електронна система на ЦПРС, след 
като беше въведен новият режим на работа с квалифициран електронен подпис (КЕП)?
- Убеден съм, че режимът на работа с КЕП ще улесни фирмите, които имат техническа възможност и 
персонал. Разширената електронна система на ЦПРС е от полза не само за големите и средни 
компании, но и за по-малките, които използват нови технологии. Със сигурност по този начин 
нещата ще стават по-бързо, а обработката на данните ще се извършва по-лесно.
- Очаквате ли да има засилен интерес към нововъведението, или по-скоро ще има фирми, които 
предпочитат традиционния начин?
- Смятам, че ще има интерес. В ОП на КСБ - Враца, предстои Областен съвет в началото на май, на 
който ще коментираме по-подробно новостите в Регистъра и електронното регистриране. Моето 
намерение е да стимулираме фирмите да опитат този вариант. Ще се радвам поне половината 
компании да го направят. Със сигурност системата се нуждае от повече време да бъде изпитана и 
самите компании да видят ползата от нея. Хубаво е, че остава и възможността да се подават 
документи на място в Областните представителства на Камарата, но аз лично вече ще използвам 
само електронния вариант. Хората трябва да започнат да свикват с електронните услуги, защото 
скоро ще разполагаме с такива за всяко едно нещо. Както знаете, в България се разработва 
електронно правителство, така че Камарата не може да е пасивна, а трябва да търси развитие в 
това направление. Идеята и на КСБ, и на Регистъра е актуална.
- Доволен ли сте, че ОП на КСБ - Враца, е първото място, където фирма използва функцията?
- Да, определено за мен е радостно, че сме първи в електронното вписване в Регистъра. Не сме се 
старали за това, но така се получиха нещата.
- Кажете ни какви са задачите в дневния ред на Областното представителство на КСБ във Враца?



- Както споменах, предстои ни Областен съвет на който ще коментираме електронната регистрация. 
На него ще разискваме и бъдещи обекти на територията на града. Планирали сме да проведем и 
срещи с местните власти в региона. Тази година ще е доста интересна от гледна точка на 
предстоящите избори в България. В такива периоди обикновено ни търсят политиците и без да 
взимаме страна, водим диалози с различните кандидати, за да чуем каква е визията им за 
развитието на инфраструктурата в областта.
- Получавате ли редовно нашето издание и какво е мнението Ви за него?
- Всички фирми, които са членове на ОП на КСБ - Враца, получават вестник „Строител". Не съм чул 
обструкция или че нещо не им харесва, а колегите при нас са доста критични и никога не спестяват 
негативизма си към нещо. Засега мога да потвърдя, че няма недоволни. Така че продължавайте в 
същия дух да си вършите работата.
***
Белла Сиракова, експерт звено „Регистър" в ОП на КСБ - Враца: Технологията ще е само от полза на 
компаниите в строителния сектор
- Г-жо Сиракова, разкажете ни как протече първата процедура за регистрация в ЦПРС с електронен 
подпис?
- Като експерт в отдел „Регистър" аз бях запозната с нововъведението. Още същия ден, в който 
получихме информация, че системата стартира, влязох в частта на Регистъра и видях, че има 
заявление за валидиране на електронен подпис. Определено се изненадах. Реших, че може би от 
компанията са наблюдателни, забелязали са, че се е появил нов бутон в системата, и са решили да 
пробват. Веднага се свързах с фирмата и обясних какви са стъпките, които трябва да изпълнят. 
Оставаше те да преценят дали ще се регистрират по новия начин, или ще подадат документите на 
хартия. Обърнах им специално внимание, че са първата компания, която се възползва от новата 
функция. Смело мога да заявя, че бързо синхронизирахме действията си.
- Какви бяха предизвикателствата пред въвеждането в експлоатация на новата система? Имаше ли 
нещо, което трябваше да бъде подобрено в процеса на работа?
- Да, с промяната на системата трябваше да се уеднаквят екраните, които виждат фирмите и ние 
като администратори. По време на работата по първата регистрация установихме, че има опция, 
която аз виждам, но от другата страна тя не беше активна. С помощта на специалистите, на колегите 
от София нещата веднага бяха коригирани, бутоните се появиха и станаха активни и при 
регистриращата се компания. Голям плюс е, че те бързо се ориентираха къде какво да прикачат. За 
около 10 минути всичко беше координирано и системата функционираше идеално.
- Вие от колко време работите като експерт в Регистъра и как оценявате промяната?
- От 10 години. Очаквахме тези нововъведения да се случват. Наблюдавайки света около нас, 
виждаме, че технологиите предполагат този начин на работа. Няма как един Регистър, който 
претендира да е модерен и актуален, да не предлага този вид услуга. Същевременно си давам 
сметка, че за 10 години е свършено страшно много, фирмите също се научиха как да подават 
документите си при нас. Смятам, че използването на системата чрез електронен подпис ще е само 
от полза на компаниите в строителния сектор.
- Има ли интерес към новата услуга?
- Трудно ми е да кажа дали има такъв, защото тя е още съвсем в началото. С помощта на колегите 
от Областните представителства и този режим на работа ще бъде въведен успешно, фирмите и 
занапред могат да разчитат на нашето съдействие. Благодаря на в. „Строител", че дава възможност 
да се популяризират впечатления от старта на системата.
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Не можем да Вдигнем заплатите при търгове с критерий най-ниска 
цена, категорични са от бранша
Бизнесът иска всичко на светло
Милиони губи хазната всяка година от сивия сектор в строителството.
Това заяви председателят на Камарата на строителите в България 
инж. Илиян Терзиев. Две трети от бизнеса работи на ръба на закона. 
От 20 000 фирми едва 5200 са записани в професионалния регистър.
***
Милиони губи държавната хазна всяка година от сивия сектор в 
строителството. Това заяви председателят на Камарата на 
строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев. В момента 

фирмите, които работят на светло, са около 5200, при условие, че в сектора според КСБ дейност 
упражняват близо 20 000 компании. При оборот от 50-60 хил. лв. на една такава фирма, държавата 
губи поне 10 хил. лв. А всяка от „бригадите" извън закона генерира средно по 10-20 хил. лв. печалба. 
Сами можете да пресметнете колко много са загубите за хазната, допълни Терзиев. Реално две 
трети от бизнеса е в сивия сектор, каза и членът на УС на КСБ инж. Руен Панчев.
Делът на незаконните бригади, които не плащат данъци, легални заплати и осигуровки се очаква да 
намалее след последните промени в Закона за устройство на територията. Незаписаните в 
Професионалния регистър на строителите компании и работници вече могат да изграждат строежи 
само до 100 кв.м. Според бизнеса обаче е нужно да се предприеме и следващата стъпка и да се 
забрани изцяло работата на фирми, които не са част от регистъра. Очакваме сега да разделят 
фиктивно строежите от 500 кв.м на 5 по 100 кв.м и пак да се гради в ущърб на държавата и легалния 
бизнес, подчерта изпълнителният директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев. Въпреки това промяната 
е стъпка в правилната посока и се очаква между 1000 и 2000 компании да се регистрират в 
организацията, обясни Терзиев.
Представителите на бизнеса са категорични, че е нужна промяна и в провеждането на тръжните 
процедури. От Камарата на строителите в България настояват да се спрат конкурсите с критерий 
най-ниска цена или поне при провеждането им да се изискват гаранции, че участниците имат нужни 
опит и професионална квалификация. „Няма как да има високи заплати в сектора при търгове на 
най-ниска цена", подчерта членът на УС на организацията инж. Велико Желев. От бизнеса бяха 
категорични, че правят всичко възможно да вдигнат възнагражденията в сектора, но при тези 
условия няма как да се спре изтичането на кадри.
Страната ни е с най-ниска ставка за труд в Европа от 3,16 евро на час, даде за пример Терзиев. В 
Русия минималното заплащане на час е 10 евро, а в Швейцария 58 евро. За да задържат персонала 
от строителния бранш организират безплатни обучения и квалификации за минимум 5000 
служители годишно. Освен това привличат и служители с български произход от страни като 
Молдова, Украйна и Северна Македония. Нужно е обаче и държавата да облекчи режима за 
получавана на трудови визи, обясни Желев. Освен това от бизнеса мислят и за привличане на 
работници от далечни страни като Бангладеш и Пакистан, стана ясно от думите на члена на УС на 
КСБ инж. Благой Козарев.
Търговете стават все по-неизгодни за бизнеса, именно заради заложените цени при изготвяне на 
проектите с години, които не са осъвременени, както и ниските ставки за труд. Във все повече 
търгове няма да има участници, обясни Терзиев. И допълни, че при печалба от 40%, каквито нападки 
имаше срещу бранша, той лично щял да се оттегли след два изпълнение проекта.
***
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Бизнесът иска всичко на светло
ДИГИТАЛНА РЕФОРМА ЩЕ НАПРАВИ КОНТРОЛА ПО-ЛЕСЕН
Въвеждането на виртуален паспорт на всеки строеж на път или сграда ще ускори работата и ще 
улесни контрола, каза членът на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков. В страни като 
Великобритания, Холандия, скандинавските държави и Русия системата „БИМ", която позволява по 
всяко време да се види
напредъкът по даден строеж, да се следи за евентуални грешки и пропуски, работи от години. 
Бизнесът настоява тя да бъде въведена у нас като държавен стандарт. По този начин правилата ще 
са еднакви за всички, ще се работи при ясни норми на заплащане и качество на материалите, заяви 
Качамаков. Във всеки момент ще може да се проследи и дали дадена грешка е дело на строителя, 
проектанта, инвеститора или надзора, така че той да носи съответната отговорност. Въвеждането 
на системата ще струва между 5 хил. и 15 хил. лв. годишно, но ще поевтини и ускори проектите, 
категорични са от КСБ.
***
Настояват да спрат безплатните обжалвания
позиция
Да се спрат безплатните обжалвания на търгове по Закона за обществени поръчки. За това 
настояват от Камарата на строителите в България. За спъване на инвестиционния процес трябва да 
се носи отговорност, заяви членът на УС на КСБ инж. Велико Желев. Необходимо е и да се въведе 
предварително изпълнение на поръчките преди края на обжалването, за да не се губят пари от 
самото забавяне, обясниха от бранша. В момента баничари и месари обжалват поръчки за милиони 
и на тази практика трябва да се сложи край, категоричен е и изпълнителният директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев. Възложителите трябва да започнат на практика да прилагат и законовата 
промяна, според която подизпълнителите могат да се включват във всяка фаза на строителния 
процес, а не да работят само предварително избрани и посочени компании. Така ще се стимулира 
развитието на малките и средни фирми, обясни Мазнев. От сектора настояват и за нова програма за 
енергийна ефективност на жилищните сгради, заради големите ползи от нея както за собствениците 
на домове, така и за увеличаване на заетостта и спестяванията на електроенергия.
***
Текст под снимка
Дигитализацията на строителния бранш ще направи правилата еднакви за всички, ще ускори и 
поевтини проектите, категорични са от КСБ.
***
Текст под снимка
Средната годишна заплата в сектор строителство за 2018 г. е 10 634 лв., което е ръст с 5,9% спрямо 
2017 г.



Източник: в. Телеграф

Липса на кадри спира ВиК проекти
Публикувана: 04:14 / 26.04.2019

Липсата на квалифицирани кадри застрашава изпълнението на 
проекти от ВиК сектора по оперативна програма „Околна среда". За 
това предупреди Благой Козарев от Камарата на строителите в 
България. По думите му предстои изпълнението на 350 строителни 
обекта по програмата за над 1,2 млрд. лева. Искаше ни се тези 
проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но 
пак се получава струпването им в края на програмния период, 
коментира Козарев като отбеляза, че доста от компаниите са с 
намалени ресурси. Фирмите са притеснени дали ще намерят 
работници за проектите и се надяват бързо да започне изпълнението 
им, защото сроковете са много кратки, а трябва да мисли и за внос на 

работници, защото българските специалисти заминават в европейски държави, обясни той.

Източник: в. Монитор

Борим дефицита на строители с внос от трети страни
Публикувана: 04:09 / 26.04.2019

България с най-ниска часова надница в Европа.
Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 
трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ). 
Според председателя на камарата Илиян Терзиев недостигът им у нас 
е от години, защото нашите работници бягат на Запад за по-високи 
заплати.
***
Борим дефицита на строители с внос от трети страни
Васил НАНЧЕВ
България с най-ниска часова надница в Европа.
Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 

трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ) и по този начин да се 
преодолее недостигът на кадри в отрасъла. Според председателя на камарата Илиян Терзиев, 
недостигът им у нас е от години, защото нашите работници бягат на запад за по-високи заплати. По 
думите му България е с най-ниска часова ставка от 3,16 евро в цяла Европа за строителния сектор. 
„Руснаците са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и до 56 евро на час. В Румъния 
минималната заплата в сектора е 750 евро. Затова нашите ходят в Германия, където също има 
дефицит на строители, защото много се строи", добави той. От КСБ годишно обучават по около 5000 
души. Според представителите на камарата режимът на трудовите визи продължава да се нуждае 
от облекчаване, а възможностите за привличане на работници са страните с българска диаспора 
като Северна Македония, Украйна и Молдова.
„Една от причините за ниското заплащане е и сивият сектор, от което губи и хазната. Затова 
искахме всички строителни поръчки, а не само тези до 100 квадрата, да се изпълняват от фирми, 
записани в регистъра. В Германия не е възможно да извикаш техник да оправи контактите в къщи 
или покрива, ако не е от регистрирана фирма", смята Терзиев. Българските строителни 
предприемачи са притеснени и дали ще намерят работници за големите проекти у нас, които трябва 
да бъдат завършени до края на програмния период. Те се надяват бързо да започне изпълнението 
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им, защото сроковете са много кратки, а трябва да мисли и за внос на работници. В тази връзка 
Благой Козарев от УС на КСБ припомни, че предстои изпълнението на 190 големи поръчки по ОП 
„Околна среда" за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се тези проекти поне 
преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава струпването им в края на 
програмния период", коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от компаниите са с намалени 
ресурси, имали са и престой. От строителната камара отчетоха, че вече са започнали да приемат 
заявления за вписване в регистъра с електронен подпис. Оттам очакват промените в ЗУТ за площта, 
разрешена за нерегистрирани фирми, да увеличи интереса за вписване на повече фирми. За 
момента броят им е 5205. Освен в заплащането, родното строителство е на опашката по 
дигитализация. Според Любомир Кача-маков председател на КСБ-София у нас системата BIM 
(Bunding Information Modelling) се ползва много малко. По думите му основно се прилага в 
проектирането, но не и в останалите етапи на строително-инвестиционния процес. „Тя дава 
възможност инвеститорите във всеки момент да имат пълна информация за състоянието на 
реализация на проекта, включително и на вложените до момента средства, а не да чакат в края на 
месеца отчетите", обясни той и добави, че BlM масово се използва във Великобритания, страните от 
Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в Германия. Качамаков поясни, че софтуерът на системата 
струва между 5000 и 15 000 лв. на година, но тези разходи се възвръщат много бързо.
***
Часовата надница на строителите у нас била само 3,16 евро.

Източник: Дарик Радио, „Денят, новини в 18.00 часа“

Общините рекетирали строителите
Публикувана: 02:50 / 26.04.2019

1. Новина Като рекет от страна на общината определи председателят 
на Камарата на строителите в България Илиян Терзиев практиката 
строителите на сгради да се задължават да изграждат 
инфраструктурата. Строителите първо подписват договор за дарение 

на изградена за тяхна сметка инфраструктура, а след това получават разрешение за строеж, посочи 
той.
Дарик Радио, Денят, новини в 18.00 часа

Източник: 1den.bg

Борим дефицита на строители с внос от трети страни
Публикувана: 01:10 / 26.04.2019

Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от трети страни предлагат от 
Камарата на строителите в България (КСБ) и по този начин да се преодолее недостига на кадри в 
отрасъла. Според председателя на камарата Илиян Терзиев, недостигът им у нас е от години, 
защото нашите работници бягат на Запад за по-високи заплати. По думите му България е с най-
ниска часова ставка от 3,16 евро в цяла Европа за строителния сектор. „Руснаците са с 10 евро, 
чехите – с 15, а в Швейцария стига и до 56 евро на час. В Румъния минималната заплата в сектора е 
750 евро. За това нашите ходят в Германия, където също и има дефицит на строители, защото 
много се строи“, добави той. От КСБ годишно обучават по около 5000 души. Според представителите 
на камарата режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване, а 
възможностите за привличане на работници са страните с българска диаспора като Северна 
Македония, Украйна и Молдова. „Една от причините за ниското заплащане е и сивият сектор, от 
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което губи и хазната. За това искахме всички строителни поръчки, а не само тези до 100 квадрата, 
да се изпълняват от фирми, записани в регистъра. В Германия не е възможно да извикаш техник да 
оправни контактите в къщи или покрива, ако не е от регистрирана фирма“, смята Терзиев. 
Българските строителни предприемачи са притеснени и дали ще намерят работници за големите 
проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на програмния период. Те се надяват 
бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на 
работници. В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ, припомни, че предстои изпълнението на 190 
големи поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се 
тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава 
струпването им в края на програмния период“, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от 
компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой. От строителната камара отчетоха, че вече са 
започнали да приемат заявления за вписване в регистъра с електронен подпис. От там очакват 
промените в ЗУТ за площта разрешена за нерегистрирани фирми да увеличи интереса за вписване 
на повече фирми. За момента броят им е 5205. Освен в заплащането, родното строителство е на 
опашката по дигитализация. Според Любомир Качамаков председател на КСБ-София у нас 
системата BIM (Building Information Modelling) се ползва много малко. По думите му основно се 
прилага в проектирането, но не и в останалите етапи на строително-инвестиционния процес. „Тя 
дава възможност инвеститорите във всеки момент да имат пълна информация за състоянието на 
реализация на проекта, включително и на вложените до момента средства, а не да чакат в края на 
месеца отчетите“, обясни той и добави, че BIM масово се използва във Великобритания, страните от 
Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в Германия. Качамаков поясни, че софтуерът на системата 
струва между 5000 и 15 000 лв. на година, но тези разходи се възвръщат много бързо.

Източник: trud.bg

Милиони губи хазната от сивия сектор в строителството
Публикувана: 22:00 / 25.04.2019

Търсят работници от Молдова и Украйна Милиони губи държавната 
хазна всяка година от сивия сектор в строителството. Това заяви 
председателят на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. 
Илиян Терзиев. В момента фирмите, които работят на светло, са 

около 5200, при условие, че в сектора според КСБ дейност упражняват близо 20 000 компании. При 
оборот от 50-60 хил. лв. на една такава фирма, държавата губи поне 10 хил. лв. А всяка от 
“бригадите” извън закона генерира средно по 10-20 хил. лв. печалба. Сами можете да пресметнете 
колко много са загубите за хазната, допълни Терзиев. Реално две трети от бизнеса е в сивия сектор, 
каза и членът на УС на КСБ инж. Руен Панчев. Делът на незаконните бригади, които не плащат 
данъци, легални заплати и осигуровки се очаква да намалее след последните промени в Закона за 
устройство на територията. Незаписаните в Професионалния регистър на строителите компании и 
работници вече могат да изграждат строежи само до 100 кв.м. Според бизнеса обаче е нужно да се 
предприеме и следващата стъпка и да се забрани изцяло работата на фирми, които не са част от 
регистъра. Очакваме сега да разделят фиктивно строежите от 500 кв.м на 5 по 100 кв.м и пак да се 
гради в ущърб на държавата и легалния бизнес, подчерта изпълнителният директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев. Въпреки това промяната е стъпка в правилната посока и се очаква между 1000 и 
2000 компании да се регистрират в организацията, обясни Терзиев. Представителите на бизнеса са 
категорични, че е нужна промяна и в провеждането на тръжните процедури. От Камарата на 
строителите в България настояват да се спрат конкурсите с критерий най-ниска цена или поне при 
провеждането им да се изискват гаранции, че участниците имат нужни опит и професионална 
квалификация. “Няма как да има високи заплати в сектора при търгове на най-ниска цена”, 
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подчерта членът на УС на организацията инж. Велико Желев. От бизнеса бяха категорични, че правят 
всичко възможно да вдигнат възнагражденията в сектора, но при тези условия няма как да се спре 
изтичането на кадри. Страната ни е с най-ниска ставка за труд в Европа от 3,16 евро на час, даде за 
пример Терзиев. В Русия минималното заплащане на час е 10 евро, а в Швейцария 58 евро. За да 
задържат персонала от строителния бранш организират безплатни обучения и квалификации за 
минимум 5000 служители годишно. Освен това привличат и служители с български произход от 
страни като Молдова, Украйна и Северна Македония. Нужно е обаче и държавата да облекчи режима 
за получавана на трудови визи, обясни Желев. Освен това от бизнеса мислят и за привличане на 
работници от далечни страни като Бангладеш и Пакистан, стана ясно от думите на члена на УС на 
КСБ инж. Благой Козарев. Търговете стават все по-неизгодни за бизнеса, именно заради заложените 
цени при изготвяне на проектите с години, които не са осъвременени, както и ниските ставки за 
труд. Във все повече търгове няма да има участници, обясни Терзиев. И допълни, че при печалба от 
40%, каквито нападки имаше срещу бранша, той лично щял да се оттегли след два изпълнение 
проекта.   Дигитална реформа ще направи контролa по-лесен Бизнесът иска всичко на светло  
Въвеждането на виртуален паспорт на всеки строеж на път или сграда ще ускори работата и ще 
улесни контрола, каза членът на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков. В страни като 
Великобритания, Холандия, скандинавските държави и Русия системата “БИМ”, която позволява по 
всяко време да се види напредъкът по даден строеж, да се следи за евентуални грешки и пропуски, 
работи от години. Бизнесът настоява тя да бъде въведена у нас като държавен стандарт. По този 
начин правилата ще са еднакви за всички, ще се работи при ясни норми на заплащане и качество на 
материалите, заяви Качамаков. Във всеки момент ще може да се проследи и дали дадена грешка е 
дело на строителя, проектанта, инвеститора или надзора, така че той да носи съответната 
отговорност. Въвеждането на системата ще струва между 5 хил. и 15 хил. лв. годишно, но ще 
поевтини и ускори проектите, категорични са от КСБ.   Позиция Настояват да спрат безплатните 
обжалвания  Да се спрат безплатните обжалвания на търгове по Закона за обществени поръчки. За 
това настояват от Камарата на строителите в България. За спъване на инвестиционния процес 
трябва да се носи отговорност, заяви членът на УС на КСБ инж. Велико Желев. Необходимо е и да се 
въведе предварително изпълнение на поръчките преди края на обжалването, за да не се губят пари 
от самото забавяне, обясниха от бранша. В момента баничари и месари обжалват поръчки за 
милиони и на тази практика трябва да се сложи край, категоричен е и изпълнителният директор на 
КСБ инж. Мирослав Мазнев. Възложителите трябва да започнат на практика да прилагат и 
законовата промяна, според която подизпълнителите могат да се включват във всяка фаза на 
строителния процес, а не да работят само предварително избрани и посочени компании. Така ще се 
стимулира развитието на малките и средни фирми, обясни Мазнев. От сектора настояват и за нова 
програма за енергийна ефективност на жилищните сгради, заради големите ползи от нея както за 
собствениците на домове, така и за увеличаване на заетостта и спестяванията на електроенергия.

Източник: bnr.bg

Строителите притеснени заради недостига на работници в
сектора
Публикувана: 20:05 / 25.04.2019

Строителите са сериозно притеснени заради недостига на работници 
в  сектора. От Камарата на строителите призоваха за улесняване на процедурите за  наемане на 
строителни работници от трети страни.  Благой Козарев, член на Управителния съвет, обясни: 
„Стискаме зъби и се опитваме да се оправим с наличните ресурси. Има  откъде да се вкарат 
работници – от Молдова, от Украйна, от Македония, Бангладеш, Пакистан, има откъде да търсим, но 
режимът е изключително тежък“.  С цел защита на малките и средни фирми е промяната в Закона 
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за  устройство на територията, която трябва да изсветли сивия сектор, каза Руен  Панчев от 
Камарата: „Разрешените строителства до 1000 кв. м отпаднаха на обекти за  ремонти и за 
строителство и смъкнахме този параметър до 100 кв. м. Две/трети  от фирмите, които се занимават 
със строителна дейност в България, са в сивия  сектор. Гарантирахме работата на нашите малки и 
средни фирми и изсветлихме  нашия сектор“.

Източник: novinata.bg

Първата регистрация с електронен подпис в Централния
професионален регистър на строителя вече е факт
Публикувана: 19:30 / 25.04.2019

От 15.04.2019 г. е разширена електронната система на Централния 
професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на 

строителите в България и е въведен режим на работа с квалифициран електронен подпис (КЕП), 
който дава възможност строителите, желаещи да се впишат в ЦПРС или да ползват отделните 
услуги, които предлага Регистърът, да го направят изцяло по електронен път.   Това съобщи доц. д-р 
инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС 
по време на работна закуска, организирана от КСБ. Събитието се проведе в сградата на браншовата 
организация. На него присъстваха председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на Областното 
представителство на Камарата в Бургас, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и УС на КСБ, 
председател на ОП на КСБ – София, зам.-председател на FIEC, инж. Благой Козарев, член на ИБ и УС 
на КСБ и председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, 
членовете на УС на КСБ Велико Желев, Любомир Пейновски, Руен Панчев, инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на КСБ. По време на работната закуска беше посочено, че нововъведената технология 
работи паралелно с действащата досега. „Изборът за работа с един от двата режима е свободен. 
Вече е факт и първата регистрация чрез разширената електронна система на Регистъра”, съобщи 
още доц. д-р инж. Георги Линков. Той подчерта, че към 25.04.2019 г. в ЦПРС са вписани общо 5205 
строители фирми. В началото на срещата с медиите инж. Илиян Терзиев представи актуалните 
теми, по които Камарата работи, както и данни от Националния статистически институт за 
тенденциите в строителството. По предварителни данни произведената продукция в 
отрасъл „Строителство” за 2018 година е на обща стойност 14 827 млн. лв., като спрямо 2017 г. се 
увеличава с 10,2%. Произведената продукция по сегменти е, както следва -сградно строителство, 
което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2018 
година в размер на 8359 млн. лв., това е дял от 56,4% от общо произведената продукция в сектора 
за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство нараства с 11,0% 
спрямо 2017 г. В инженерната инфраструктура произведената продукция за 2018 година възлиза на 
6468 млн. лв. и е с дял от 43,6% от общо произведената продукция в строителството. Спрямо 2017 г. 
произведената продукция в инженерната инфраструктура нараства с 9,2%. „Нашите намерения са 
тези срещи да станат традиция и да се виждаме често“, сподели председателят на УС на КСБ. Той 
допълни, че за Камарата е изключително важно да има постоянна комуникация и да не остават без 
коментар темите, касаещи строителния бранш. Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев говори 
за дейността на браншовата организация, свързана с промени в законодателството. По думите му 
усъвършенстването на нормативната уредба, касаеща сектор „Строителство“, е една от 
приоритетните цели на Камарата на строителите в България. „За периода 2018 – 2019 г. дейността 
на КСБ беше насочена към разработване на предложения за изменение и допълнение на 
действащите нормативни актове, в т.ч. Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за 
обществени поръчки (ЗОП)“, каза изп. директор на Камарата. „Ние имаме желание да се въведат 
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ясни и точни правила, които да се спазват от всички“, заяви инж. Мазнев. Той акцентира, че един от 
големите успехи на браншовата организация през тази година са постигнатите промени в чл. 14, ал. 
2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), съгласно които само строежи на жилищни и 
вилни сгради с ниско застрояване и строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста 
категория, както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението 
на такива строежи с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват от 
строители, които не са вписани в ЦПРС. „С приетите предложения на КСБ ще се гарантира 
получаването на качествен строителен продукт, тъй като вписаните в Регистъра строители трябва 
да отговарят на всички законови изисквания, в т.ч. да разполагат с изискващото се техническо 
оборудване и необходимия персонал за техническо ръководство на строежите“, допълни Мазнев. 
Участниците в събитието се запознаха и с възможностите за дигитализация на строителния процес. 
Те бяха представени от инж. Любомир Качамаков. „Новите технологии като BIM (Building Information 
Modeling) позволяват да се проследи във всеки един етап напредъкът на проекта и в процеса на 
работа да се открият грешките“, каза той. По думите му това е начин за решаване на проблемите с 
контрола и отговорността на всеки участник в строителния процес. Темата за Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради също беше сред 
дискутираните. Инж. Николай Николов сподели вижданията на строителния бранш относно 
програмата, като подчерта, че КСБ настоява тя да продължи. „За нас ползите от програмата са 
видими. Има доказан икономически ефект“, подчерта той. В изказването си инж. Николов заяви, че 
програмата осигурява заетост на всички свързани със строителния процес, като проектанти, 
строители, технически надзор, производители на материали и доставчици. „Предстоят 190 поръчки 
по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, като в сектора ще бъдат инвестирани общо 1,2 
млрд. лв. до края на програмния период.“, заяви на свой ред инж. Благой Козарев, който информира 
за предизвикателствата пред изпълнението на „ОПОС 2014 – 2020“. Той изрази надежда, че всички 
проекти ще бъдат реализирани, като подчерта, че предстои много работа в кратки срокове. 
Работната закуска продължи с информация относно предизвикателствата пред големите 
инфраструктурни проекти. Членът на УС на КСБ Велико Желев акцентира върху започналите 
проекти с национално значение – АМ „Хемус“, магистрала „Струма“ в участъците „Железница“ и 
„Кресна“, Южната дъга на София, пътя Мездра – Ботевград и много други. „Това са важни не само за 
строителството обекти, но и за нашата страна. Те ще генерират икономическото развитие на 
регионите“, поясни той. Темата за липсата на кадри в строителния бранш също беше засегната. 
„Огромен проблем за бранша е липсата на квалифицирани кадри. Поради тази причина Камарата 
създаде „Строителна квалификация“ ЕАД“, каза на свой ред председателят на СД на дружеството 
Руен Панчев. По думите му основен предмет на дейността на дружеството е организирането и 
провеждането на образователно-квалификационни обучения на кадрите, работещи в 
строителството, както и дейности по реализирането на разработени стратегии и политики на КСБ, 
свързани с професионалната квалификация на заетите в отрасъл „Строителство”. Любомир 
Пейновски запозна представителите на медиите с дейността на Камарата, насочена към търсене и 
използване на възможностите за финансиране на бранша чрез фондовете и финансовите 
инструменти. В края на срещата инж. Терзиев благодари на журналистите за съвместната работа и 
коректността и им пожела светли великденски празници.



Източник: monitor.bg

Борим дефицита на строители с внос от трети страни
Публикувана: 18:50 / 25.04.2019

Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 
трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ) 
и по този начин да се преодолее недостига на кадри в отрасъла. 
Според председателя на камарата Илиян Терзиев, недостигът им у 

нас е от години, защото нашите работници бягат на Запад за по-високи заплати. По думите му 
България е с най-ниска часова ставка от 3,16 евро в цяла Европа за строителния сектор. „Руснаците 
са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и до 56 евро на час. В Румъния минималната заплата 
в сектора е 750 евро. За това нашите ходят в Германия, където също и има дефицит на строители, 
защото много се строи“, добави той. От КСБ годишно обучават по около 5000 души. Според 
представителите на камарата режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване, 
а възможностите за привличане на работници са страните с българска диаспора като Северна 
Македония, Украйна и Молдова. „Една от причините за ниското заплащане е и сивият сектор, от 
което губи и хазната. За това искахме всички строителни поръчки, а не само тези до 100 квадрата, 
да се изпълняват от фирми, записани в регистъра. В Германия не е възможно да извикаш техник да 
оправни контактите в къщи или покрива, ако не е от регистрирана фирма“, смята Терзиев. 
Българските строителни предприемачи са притеснени и дали ще намерят работници за големите 
проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на програмния период. Те се надяват 
бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на 
работници. В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ, припомни, че предстои изпълнението на 190 
големи поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се 
тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава 
струпването им в края на програмния период“, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от 
компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой. От строителната камара отчетоха, че вече са 
започнали да приемат заявления за вписване в регистъра с електронен подпис. От там очакват 
промените в ЗУТ за площта разрешена за нерегистрирани фирми да увеличи интереса за вписване 
на повече фирми. За момента броят им е 5205. Освен в заплащането, родното строителство е на 
опашката по дигитализация. Според Любомир Качамаков председател на КСБ-София у нас 
системата BIM (Building Information Modelling) се ползва много малко. По думите му основно се 
прилага в проектирането, но не и в останалите етапи на строително-инвестиционния процес. „Тя 
дава възможност инвеститорите във всеки момент да имат пълна информация за състоянието на 
реализация на проекта, включително и на вложените до момента средства, а не да чакат в края на 
месеца отчетите“, обясни той и добави, че BIM масово се използва във Великобритания, страните от 
Скандинавия, Холандия и бързо навлиза в Германия. Качамаков поясни, че софтуерът на системата 
струва между 5000 и 15 000 лв. на година, но тези разходи се възвръщат много бързо.

Източник: vestnikstroitel.bg

Първата регистрация с електронен подпис в Централния
професионален регистър на строителя вече е факт
Публикувана: 18:40 / 25.04.2019

Първата регистрация с електронен подпис в Централния 
професионален регистър на строителя вече е факт
От 15.04.2019 г. е разширена електронната система на Централния 

професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България и е въведен 
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режим на работа с квалифициран електронен подпис (КЕП), който дава възможност строителите, 
желаещи да се впишат в ЦПРС или да ползват отделните услуги, които предлага Регистърът, да го 
направят изцяло по електронен път. Това съобщи доц. д-р инж. Георги Линков, председател на 
Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС по време на работна закуска, 
организирана от КСБ. Събитието се проведе в сградата на браншовата организация. На него 
присъстваха председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Николай 
Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на Областното представителство на 
Камарата в Бургас, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – 
София, зам.-председател на FIEC, инж. Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ и председател на 
секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, членовете на УС на КСБ Велико 
Желев, Любомир Пейновски, Руен Панчев, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ.
По време на работната закуска беше посочено, че нововъведената технология работи паралелно с 
действащата досега. „Изборът за работа с един от двата режима е свободен. Вече е факт и първата 
регистрация чрез разширената електронна система на Регистъра”, съобщи още доц. д-р инж. Георги 
Линков. Той подчерта, че към 25.04.2019 г. в ЦПРС са вписани общо 5205 строители фирми.
В началото на срещата с медиите инж. Илиян Терзиев представи актуалните теми, по които 
Камарата работи, както и данни от Националния статистически институт за тенденциите в 
строителството. По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство” за 
2018 година е на обща стойност 14 827 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличава с 10,2%. 
Произведената продукция по сегменти е, както следва -сградно строителство, което включва 
жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2018 година в размер на 
8359 млн. лв., това е дял от 56,4% от общо произведената продукция в сектора за разглеждания 
период. Произведената продукция в сградното строителство нараства с 11,0% спрямо 2017 г. В 
инженерната инфраструктура произведената продукция за 2018 година възлиза на 6468 млн. лв. и е 
с дял от 43,6% от общо произведената продукция в строителството. Спрямо 2017 г. произведената 
продукция в инженерната инфраструктура нараства с 9,2%. „Нашите намерения са тези срещи да 
станат традиция и да се виждаме често“, сподели председателят на УС на КСБ. Той допълни, че за 
Камарата е изключително важно да има постоянна комуникация и да не остават без коментар 
темите, касаещи строителния бранш.
Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев говори за дейността на браншовата организация, 
свързана с промени в законодателството. По думите му усъвършенстването на нормативната 
уредба, касаеща сектор „Строителство“, е една от приоритетните цели на Камарата на строителите в 
България. „За периода 2018 – 2019 г. дейността на КСБ беше насочена към разработване на 
предложения за изменение и допълнение на действащите нормативни актове, в т.ч. Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и Закона за обществени поръчки (ЗОП)“, каза изп. директор на 
Камарата. „Ние имаме желание да се въведат ясни и точни правила, които да се спазват от всички“, 
заяви инж. Мазнев. Той акцентира, че един от големите успехи на браншовата организация през 
тази година са постигнатите промени в чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), 
съгласно които само строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи от 
допълващото застрояване, извън тези от шеста категория, както и реконструкции, преустройства, 
основни ремонти и смяна предназначението на такива строежи с разгъната застроена площ до 100 
кв. м могат да се изпълняват от строители, които не са вписани в ЦПРС. „С приетите предложения на 
КСБ ще се гарантира получаването на качествен строителен продукт, тъй като вписаните в 
Регистъра строители трябва да отговарят на всички законови изисквания, в т.ч. да разполагат с 
изискващото се техническо оборудване и необходимия персонал за техническо ръководство на 
строежите“, допълни Мазнев.
Участниците в събитието се запознаха и с възможностите за дигитализация на строителния процес. 
Те бяха представени от инж. Любомир Качамаков. „Новите технологии като BIM (Building Information 
Modeling) позволяват да се проследи във всеки един етап напредъкът на проекта и в процеса на 



работа да се открият грешките“, каза той. По думите му това е начин за решаване на проблемите с 
контрола и отговорността на всеки участник в строителния процес.
Темата за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
също беше сред дискутираните. Инж. Николай Николов сподели вижданията на строителния бранш 
относно програмата, като подчерта, че КСБ настоява тя да продължи. „За нас ползите от програмата 
са видими. Има доказан икономически ефект“, подчерта той. В изказването си инж. Николов заяви, 
че програмата осигурява заетост на всички свързани със строителния процес, като проектанти, 
строители, технически надзор, производители на материали и доставчици.
„Предстоят 190 поръчки по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, като в сектора ще 
бъдат инвестирани общо 1,2 млрд. лв. до края на програмния период.“, заяви на свой ред инж. 
Благой Козарев, който информира за предизвикателствата пред изпълнението на „ОПОС 2014 – 
2020“. Той изрази надежда, че всички проекти ще бъдат реализирани, като подчерта, че предстои 
много работа в кратки срокове.
Работната закуска продължи с информация относно предизвикателствата пред големите 
инфраструктурни проекти. Членът на УС на КСБ Велико Желев акцентира върху започналите 
проекти с национално значение – АМ „Хемус“, магистрала „Струма“ в участъците „Железница“ и 
„Кресна“, Южната дъга на София, пътя Мездра – Ботевград и много други. „Това са важни не само за 
строителството обекти, но и за нашата страна. Те ще генерират икономическото развитие на 
регионите“, поясни той.
Темата за липсата на кадри в строителния бранш също беше засегната. „Огромен проблем за 
бранша е липсата на квалифицирани кадри. Поради тази причина Камарата създаде „Строителна 
квалификация“ ЕАД“, каза на свой ред председателят на СД на дружеството Руен Панчев. По 
думите му основен предмет на дейността на дружеството е организирането и провеждането на 
образователно-квалификационни обучения на кадрите, работещи в строителството, както и 
дейности по реализирането на разработени стратегии и политики на КСБ, свързани с 
професионалната квалификация на заетите в отрасъл „Строителство”.
Любомир Пейновски запозна представителите на медиите с дейността на Камарата, насочена към 
търсене и използване на възможностите за финансиране на бранша чрез фондовете и финансовите 
инструменти.
В края на срещата инж. Терзиев благодари на журналистите за съвместната работа и коректността 
и им пожела светли великденски празници.
Свързани
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Строителният бранш е притеснен от липсата на
квалифицирани кадри
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Снимка Булфото Строителният бранш продължава да е притеснен от 
липсата на квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на проекти от ВиК 
сектора по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Това обяви на пресконференция Благой 
Козарев от Камарата на строителите в България (КСБ). Проблеми от години остават отчужденията, 
археологията, качествените проекти, сивият сектор, обжалването на обществените поръчки и 
критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, обясниха специалистите, предаде BulNews.         
Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1.2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста 
от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой. Козарев изтъкна, че одобрените проекти 
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от последните няколко седмици са разработвани в продължение на три години, а само за миналата 
година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 17% (заплатите в другите сектори на 
строителството са увеличени с 15%), а цените на проектите не могат да се променят. По тази 
причина от Камарата предлагат съвместно с държавата да се намери механизъм за индексация на 
проектите. Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да 
започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на 
работници, защото българските специалисти заминават в европейски държави. От Камарата на 
строителите в България годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от тях заминават 
на работа в Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата ставка от 3.16 
евро, а режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване. Експертите на 
Камарата разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния процес, което ще 
позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на обектите. С 
дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните практики, 
качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно регламентирано. 
Камарата на строителите в България продължава да смята, че националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от 
нея.
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Средната почасова заплата в строителството у нас е най-
ниската в Европа
Публикувана: 17:55 / 25.04.2019

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
България е на последно място в Европа по размер на средна почасова ставка в строителството, 
която е 3,16 евро. Това кара квалифицираните служители в сектора да заминават в чужбина, поради 
което се налага да бъдат внасяни работници от Молдова, Украйна и Македония. Това стана ясно по 
време на пресконференция на Камарата на строителите в България (КСБ).
Проблемът е особено сериозен във ВиК сектора, където по оперативна програма „Околна среда“ 
предстои изпълнението на 190 поръчки за 350 обекта на обща стойност 1,2 млрд. лв. „Притеснени 
сме, защото много ни се искаше тези проекти да тръгнат преди година или шест месеца. Но за 
пореден път всички проекти се натрупват в края на програмния период. За разлика от предходния 
цикъл обаче заради сериозната пауза във ВиК строителството доста от компаниите са с намалени 
ресурси“, каза Благой Козарев, член на Управителния съвет на КСБ.
Той допълни, че проектите, които са одобрени през последните няколко седмици, са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година заплатите на строителните работници във 
ВиК сектора са се покачили със 17%. „Много съм притеснен дали ще намерим капацитет и 
служители, с които да поемем този вид работа на тази цена. Колкото по-бързо започнат тези 
проекти, толкова повече ще е гарантиран успешният им завършек, тъй като сроковете ще са много 
кратки“, посочи Козарев. Според него трябва да се мисли в посока за внасяне на работници от 
чужбина, тъй като много от българските служители са заминали за Германия и Франция, където 
заплатите са между 3000 и 4000 евро на месец.
У нас годишната заплата в сектор строителство за миналата година е била 10 634 лв., което 
представлява повишение с 5,9% спрямо 2017 г., но заплатите все още изостават от тези в 
промишлеността, където годишната заплата е била 13 621 лв., посочи Илиян Терзиев, председател 
на УС на КСБ.
Сред другите сериозни проблеми в строителния сектор са отчужденията на терени при 
изпълнението на големи инфраструктурни проекти, археологията, липсата на качествени проекти, 
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сивият сектор, обжалването на обществените поръчки и критерият за най-ниска цена, заложен в 
търговете.
Според Любомир Пейновски, член на УС на КСБ, генезисът на голяма част от проблемите в 
строителния сектор е още в условията и начина на работа на оперативните програми. Затова от КСБ 
настояват да участват в планирането на следващия програмен период с реални оценки и мнения. 
Камарата се надява също така през следващия програмен период да бъде директен бенефициент 
на средства.
КСБ ще работи също за въвеждането на методика, по която да се определят цените, така че да 
отговарят на съвременните изисквания. Приоритет за Камарата са и промени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), така че регламентът да стане добър както за инвеститорите, така и за 
строителите.
Дигитализацията на сектора на строителството също е сред приоритетите на КСБ, като според 
Любомир Качамаков, член на УС на Камарата, това е един от начините да бъдат решени проблемите 
в сектора, които често се дължат на непълни проекти и неправилно зададено финансиране. Той 
изрази надежда, че дигитализацията ще помогне и за намаляването на корупционните практики. За 
момента обаче процесът е в съвсем начална фаза и фирмите в България, които използват 
дигитализация в строителството, са единици.
От 15 април е разширена и електронната система на Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) с въвеждането на режим на работа с квалифициран електронен подпис. Според 
Георги Линков, член на УС на КСБ, ако 100% от регистрираните в Камарата строителни компании, 
които към момента са около 5200, преминат към работа с квалифициран електронен подпис, това 
ще съкрати около 150 хил. часа работно време, което е еквивалентно на 900 средни работни заплати 
за страната, както и материалните разходи за формиране на книжното тяло. Към днешна дата в 
системата вече са регистрирани 12 електронни подписа, допълни Линков.
От КСБ смятат, че Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, чието 
бъдеще все още е неясно, е добра и трябва да бъде продължена. Към края на март са санирани 1669 
сгради, а 2022 сгради имат сключени договори за целево финансиране с Българската банка за 
развитие (ББР). В момента се работи по 138 сгради, 91 са на етап техническо обследване, а за седем 
е обявена обществена поръчка. В общините Бургас, Благоевград и Пазарджик са обновени всички 
жилищни блокове, за които са сключени договори, съобщи Николай Николов, член на УС на КСБ.
Той цитира данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според които 
за периода на реализиране на програмата до края на 2020 г. ще бъдат спестени 405 млн. лв., 150 
хил. домакинства ще бъдат облагодетелствани, а ефектът за всяко от тях ще бъде в рамките на 
2700 лв.
По думите на Николов реални проблеми са констатирани само в 1% от санираните сгради, които 
обаче са били преекспонирани от медиите и са създали лош имидж на програмата, който не 
отразявал действителният й ефект.
По време на пресконференцията стана ясно още, че миналата година произведената продукция в 
сектор строителство е възлязла на общо 14,827 млрд. лв., което е ръст с 10,2% спрямо 2017 г. 
Сградното строителство е формирало произведена продукция за 2018 г. в размер на 8,3 млрд. лв., 
или 56,4% от общата в сектора за разглеждания период. Тя е нараснала с 11% спрямо 2017 г.
Произведената продукция в гражданското и инженерното строителство миналата година възлиза 
на 6,4 млрд. лв., или дял от 43,6% от общата в строителството, което се е повишила с 9,2% на 
годишна основа.
По статията работиха: автор Божидарка Чобалигова, редактор Елена Илиева



Източник: provaton.bg

Строителният бранш е притеснен от липсата на кадри, ще
внася отвън
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„Ние сме сериозно притеснени, защото искахме тези проекти да 
стартират преди поне 6 месеца. Всички проекти стъпват в края на програмния период, а доста от 
компаниите са с намалени ресурси“, коментира той. „Притеснен съм дали ще намерим капацитет и 
служители, които да поемат този вид работа на тази цена“, уточни Козарев.
Одобрените проекти във ВиК отрасъла от последните няколко седмици са разработвани през 
последните 3 години, а заплатите в сектора за същото време са се покачили със 17%. Цените на 
проектите обаче не могат да се променят и така заплатите няма как да се увеличат. Едно от 
предложенията на Камарата е осъвременяване на цените на проектите, както и механизъм за 
индексация съвместно с държавата. От Камарата уточниха, че е възможно заради многото 
предстоящи проекти да се наложи внос на работници отвън – от Молдова, Украйна и Македония. 
КСБ финансира обучението на 5000 души в строителния сектор годишно, но голяма част от тях 
заминават извън страната.
По думите на Козарев предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за над 1.2 млрд. лв.
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10% е ръстът в строителната продукция през 2018 г.
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По предварителни данни  произведената продукция в строителния 
сектор за 2018 г. е на обща стойност от 14.8 млрд. лв.,  което спрямо 
2017 г. е ръст от над 10%. Тези данни цитираха от Камарата на 
строителите в България на пресконференция за предизвикателствата 

и бъдещето на строителния бранш. Сегментът сградна строителство, което включва  жилищно и 
нежилищно строителство , формира произведена продукция за миналата година в размера на 8.359 
млрд. лв. или 56.4% от общата в сектора в разглеждания период. Произведената продукция в 
сегмента нараства с 11% спрямо 2017 г. В „инженерната инфраструктура“ произведената продукция 
за 2018 г. възлиза на 6.5 млрд. лв. и е с дял от 43.6% от общата в строителството. Спрямо 2017 г. 
произведената продукция в сегмента нараства с 9%.

Източник: bnews.bg

Строителният бранш продължава да е притеснен от
липсата на квалифицирани кадри
Публикувана: 16:15 / 25.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на проекти от ВиК сектора по 
оперативна програма "Околна среда". Това обяви на пресконференция Благой Козарев от Камарата 
на строителите в България. Проблеми от години остават отчужденията, археологията, качествените 
проекти, сивият сектор, обжалването на обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, 
заложен в търговете, обясниха специалистите.
Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
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получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста 
от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой.
Козарев изтъкна, че одобрените проекти от последните няколко седмици са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 
17 на сто /заплатите в другите сектори на строителството са увеличени с 15 на сто/, а цените на 
проектите не могат да се променят. По тази причина от Камарата предлагат съвместно с държавата 
да се намери механизъм за индексация на проектите. У нас заплатите са от по 800 лева, за 
сравнение нашите работници вземат по 3000 - 4000 евро в Германия и Франция, в Румъния 
строителните работници вземат по 750 евро.
Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне 
изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да се мисли и за внос на работници, 
защото българските специалисти заминават в европейски държави.
От КСБ годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от тях заминават на работа в 
Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата ставка от 3,16 евро, а 
режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване.
Експертите на КСБ разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния процес, 
което ще позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на обектите. С 
дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните практики, 
качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно регламентирано. 
Дигитализация има вече в Англия, Холандия, скандинавските държави, като този процес е тръгнал и 
в Германия.
КСБ продължава да смята, че националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от нея. Наши работници отиват да 
санират във Франция и Германия. Българските строителни фирми пък вземат работници от 
Молдова, Украйна и Македония, та дори от Бангладеш и Пакистан.
Ако се иска качествено строителство при тези заплати то е невъзможно.
Произведената продукция в строителния отрасъл за 2018 г. е на обща стойност 14 827 млн. лв. като 
спрямо 2017 г. се увеличава с 10,2%, съобщи на пресконференция председателят на УС на Камарата 
на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев. Той отчете частичен успех при промените в 
Закона за устройство на територията.

Източник: segabg.com

КСБ: Цифровизацията в строителството е нулева
Публикувана: 16:05 / 25.04.2019

Почти няма цифровизация в родното строителство. Ние сме в самото 
начало на тази практита, малко над нулата. Това обяви Любомир 
Качамаков по време на пресконференция на Камарата на строителите 
в България (КСБ). 

Експертите разчитат възможно най-скоро дигитализацията в строителния процес да бъде факт, за 
да може в сектора да има по-строг контрол за изпълнението на обектите. Така по всяко време ще 
може да се прослядяват етапите от строителството. С цифровизацията, според КСБ, проблемът с 
корупционните практики ще остане в миналото. 
Друго притеснение на строителите е гладът за квалифицирани кадри. Това обяви Благой Козарев от 
Камарата. Предстои изпълнението на 190 поръчки по програма ''Околна среда'' за 350 строителни 
обекта за над 1.2 млрд. лева. По думите му се получава струпване на повечето от тях в края на 
програмния период. Той отбеляза, че   доста от компаниите са с намалени ресурси. 
Фирмите са притетснени от липса на работна ръка, защото българските специалисти заминават в 

https://www.segabg.com/hot/ksb-cifrovizaciyata-stroitelstvoto-e-nuleva


европейските държави. От Камарата уточниха, че може да се наложи внос на работници от Молдова, 
Украйна и Македония, заради многото предстоящи проекти. 
Проблеми от години остават и отчужденията, качествените проекти и най-вече сивият сектор. 
Според КСБ около 15 хил. фирми работят извън закона. Обжалването на обществените поръчки 
също е голям проблем, както и че няма такса за това, отбелязаха специалистите.

Източник: business.dir.bg

Строителният бранш продължава да е притеснен от
липсата на квалифицирани кадри
Публикувана: 16:00 / 25.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на 
проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда". Това 

обяви на пресконференция Благой Козарев от Камарата на строителите в България. Проблеми от 
години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият сектор, обжалването на 
обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, обясниха 
специалистите. Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 
млрд. лева. Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но 
пак се получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че 
доста от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой. Козарев изтъкна, че одобрените 
проекти от последните няколко седмици са разработвани в продължение на три години, а само за 
миналата година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 17 на сто /заплатите в другите сектори 
на строителството са увеличени с 15 на сто/, а цените на проектите не могат да се променят. По тази 
причина от Камарата предлагат съвместно с държавата да се намери механизъм за индексация на 
проектите. У нас заплатите са от по 800 лева,  за сравнение нашите работници вземат по 3000 - 4000 
евро в Германия и Франция, в Румъния строителните работници вземат по 750 евро. Фирмите са 
притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне изпълнението 
им, защото срокове са много кратки, а трябва да се мисли и за внос на работници, защото 
българските специалисти заминават в европейски държави. От КСБ годишно обучават по 5000 души, 
като чувствителна част от тях заминават на работа в Европа. Същевременно България е последна 
по размер на почасовата ставка от 3,16 евро, а режимът на трудовите визи продължава да се 
нуждае от облекчаване. Експертите на КСБ разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в 
строителния процес, което ще позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от 
изпълнението на обектите. С дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с 
корупционните практики, качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде 
нормативно регламентирано. Дигитализация има вече в Англия, Холандия, скандинавските държави, 
като този процес е тръгнал и в Германия. КСБ продължава да смята, че националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните 
ползи от нея. Наши работници отиват да санират във Франция и Германия. Българските строителни 
фирми пък вземат работници от Молдова, Украйна и Македония, та дори от Бангладеш и Пакистан. 
Ако се иска качествено строителство при тези заплати то е невъзможно. Произведената продукция 
в строителния отрасъл за 2018 г. е на обща стойност 14 827 млн. лв. като спрямо 2017 г. се 
увеличава с 10,2%, съобщи на пресконференция председателят на УС на Камарата на строителите в 
България (КСБ) инж. Илиян Терзиев. Той отчете частичен успех при промените в Закона за 
устройство на територията.
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Строителният бранш е притеснен от липсата на кадри, ще
внася отвън
Публикувана: 15:35 / 25.04.2019

„Ние сме сериозно притеснени, защото искахме тези проекти да 
стартират преди поне 6 месеца. Всички проекти стъпват в края на програмния период, а доста от 
компаниите са с намалени ресурси“, коментира той. „Притеснен съм дали ще намерим капацитет и 
служители, които да поемат този вид работа на тази цена“, уточни Козарев.
Одобрените проекти във ВиК отрасъла от последните няколко седмици са разработвани през 
последните 3 години, а заплатите в сектора за същото време са се покачили със 17%. Цените на 
проектите обаче не могат да се променят и така заплатите няма как да се увеличат. Едно от 
предложенията на Камарата е осъвременяване на цените на проектите, както и механизъм за 
индексация съвместно с държавата.
От Камарата уточниха, че е възможно заради многото предстоящи проекти да се наложи внос на 
работници отвън – от Молдова, Украйна и Македония. КСБ финансира обучението на 5000 души в 
строителния сектор годишно, но голяма част от тях заминават извън страната.
По думите на Козарев предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за над 1.2 млрд. лв.

Източник: chernomore.bg

Строителният бранш е притеснен от липсата на
квалифицирани кадри
Публикувана: 15:05 / 25.04.2019

Строителният бранш е притеснен от липсата на квалифицирани кадри
Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на 

проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Това обяви на 
пресконференция Благой Козарев от Камарата на строителите в България (КСБ). Проблеми от 
години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият сектор, обжалването на 
обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, обясниха 
специалистите, цитирани от Дарик.
Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста 
от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой.
Козарев изтъкна, че одобрените проекти от последните няколко седмици са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 
17% (заплатите в другите сектори на строителството са увеличени с 15%), а цените на проектите не 
могат да се променят. По тази причина от Камарата предлагат съвместно с държавата да се намери 
механизъм за индексация на проектите.
Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне 
изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на работници, 
защото българските специалисти заминават в европейски държави.
От Камарата на строителите в България годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от 
тях заминават на работа в Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата 
ставка от 3,16 евро, а режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване.
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Експертите на Камарата разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния 
процес, което ще позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на 
обектите. С дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните 
практики, качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно 
регламентирано.
Камарата на строителите в България продължава да смята, че националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от 
нея.

Източник: dariknews.bg

Строителният бранш е притеснен от липсата на
квалифицирани кадри
Публикувана: 14:50 / 25.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от , като особено 
застрашено е изпълнението на проекти от ВиК сектора по оперативна 
програма "Околна среда" (ОПОС). Това обяви на пресконференция  . 

Проблеми от години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият сектор, 
обжалването на обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, 
обясниха специалистите. 
Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че , имали 
са и престой. 
Козарев изтъкна, че одобрените проекти от последните няколко седмици са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година (заплатите в другите сектори на 
строителството са увеличени с 15%), а цените на проектите не могат да се променят. По тази 
причина от Камарата предлагат съвместно с държавата да се намери механизъм за индексация на 
проектите. 
Фирмите са притеснени   и се надяват бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много 
кратки, а трябва да мисли и за внос на работници, защото българските специалисти заминават в 
европейски държави. 
От   годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от тях заминават на работа в Европа. 
Същевременно България е последна по размер на почасовата ставка от 3,16 евро, а режимът на 
трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване. 
Експертите на Камарата разчитат на ускореното , което ще позволи по всяко време да има контрол 
върху всеки етап от изпълнението на обектите. С дигитализацията на процеса според КСБ ще се 
решат проблемите с корупционните практики, качеството и отговорността на строителите и 
предлагат това да бъде нормативно регламентирано. 
продължава да смята, че националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от нея.
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10% е ръстът в строителната продукция през 2018 г.
Публикувана: 14:35 / 25.04.2019

По предварителни данни произведената продукция в строителния 
сектор за 2018 г. е на обща стойност от 14.8 млрд. лв., което спрямо 

2017 г. е ръст от над 10%. Тези данни цитираха от Камарата на строителите в България на 
пресконференция за предизвикателствата и бъдещето на строителния бранш. Сегментът сградна 
строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена 
продукция за миналата година в размера на 8.359 млрд. лв. или 56.4% от общата в сектора в 
разглеждания период. Произведената продукция в сегмента нараства с 11% спрямо 2017 г. В 
„инженерната инфраструктура“ произведената продукция за 2018 г. възлиза на 6.5 млрд. лв. и е с 
дял от 43.6% от общата в строителството. Спрямо 2017 г. произведената продукция в сегмента 
нараства с 9%.         Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във  
Facebook  и  Twitter  или да използвате  нашия RSS фийд канал , за да не пропуснете нищо интересно 
от Economic.bg.       Етикети:     строителство  |  ръст  |  продукция  |  жилищно строителство
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Липсват строители в България, всички заминавали за
Европа
Публикувана: 14:15 / 25.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на 
проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда". Това 

обяви на пресконференция Благой Козарев от Камарата на строителите в България в четвъртък. 
Проблеми от години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият сектор, 
обжалването на обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, 
обясниха специалистите.
Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста 
от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой.
Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне 
изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на работници, 
защото българските специалисти заминават в европейски държави.
От КСБ годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от тях заминават на работа в 
Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата ставка от 3,16 евро, а 
режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване.
Експертите на КСБ разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния процес, 
което ще позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на обектите. С 
дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните практики, 
качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно регламентирано.
КСБ продължава да смята, че националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от нея.

https://www.economic.bg/bg/news/11/e-rastat-v-stroitelnata-produktsiya-prez-2018-g.html
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С 10% повече производствена продукция в строителния
отрасъл през 2018 г.
Публикувана: 12:15 / 25.04.2019

По предварителни данни произведената продукция в строителния 
отрасъл за 2018 г. е на обща стойност 14,827 млрд. лева, като спрямо 

2017 г. се увеличава с 10,2 на сто. Това показват данни на Камарата на строителите в България, 
разпространени на пресконференция. Сегментът "сградно строителство", който включва жилищно и 
нежилищно строителство, формира произведена продукция за миналата година в размер на 8,359 
млрд.лева. или 56,4 на сто от общата в сектора в разглеждания период. Произведената продукция в 
сегмента нараства с 11 на сто спрямо 2017 г. В "инженерната инфраструктура" произведената 
продукция за 2018 г. възлиза на 6,468 млрд.лева и е с дял от 43,6 на сто от общата в строителството. 
Спрямо 2017 г. произведената продукция в сегмента нараства с 9,2 на сто. Към 25 април 2019 г. в 
Централния професионален регистър на строителя са вписани общо 5205 строители, като от 15 
април е разширена електронната система на регистъра и е въведен режим на работа с 
квалифициран електронен подпис.
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С 10% повече производствена продукция в строителния
отрасъл през 2018 г.
Публикувана: 12:10 / 25.04.2019

По предварителни данни произведената продукция в строителния 
отрасъл за 2018 г. е на обща стойност 14,827 млрд. лева, като спрямо 

2017 г. се увеличава с 10,2 на сто. Това показват данни на Камарата на строителите в България, 
разпространени на пресконференция. Сегментът "сградно строителство", който включва жилищно и 
нежилищно строителство, формира произведена продукция за миналата година в размер на 8,359 
млрд.лева. или 56,4 на сто от общата в сектора в разглеждания период. Произведената продукция в 
сегмента нараства с 11 на сто спрямо 2017 г., предаде БТА. В "инженерната инфраструктура" 
произведената продукция за 2018 г. възлиза на 6,468 млрд.лева и е с дял от 43,6 на сто от общата в 
строителството. Спрямо 2017 г. произведената продукция в сегмента нараства с 9,2 на сто. Към 25 
април 2019 г. в Централния професионален регистър на строителя са вписани общо 5205 строители, 
като от 15 април е разширена електронната система на регистъра и е въведен режим на работа с 
квалифициран електронен подпис.
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Днес от 11 часа в Камарата на строителите в България
(КСБ) ще се състои предвеликденска работна закуска
Публикувана: 08:40 / 25.04.2019

Днес от 11 часа в Камарата на строителите в България (КСБ) ще се 
състои предвеликденска работна закуска
Днес от 11 часа в Камарата на строителите в България (КСБ) ще се 

състои предвеликденска работна закуска. На срещата ще бъдат представени актуалните теми, по 
които Камарата работи – усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на строителството, 
както и новите възможности, които дава системата на Централния професионален регистър на 

http://www.dotbg.bg/article/7420756
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строителя.
Свързани
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Предстоящи събития в страната за 25 април
Публикувана: 08:20 / 25.04.2019

/КРОСС/  *** София От 09.00 часа ще започне редовното заседание на 
Народното събрание. От 11.00 часа В УНСС премиерът Бойко Борисов 
ще проведе среща с ръководството на университета, за да обсъдят 

въпроса с обещаните средства за нов корпус. От 8.00 часа в локалното платно на бул. „Александър 
Малинов", след магазин ХИТ в посока Бизнеспарк, представител на Пътна полиция - ГДНП ще даде 
подробности за предприетите мерки за организация на движението във връзка с предстоящите 
празници. От 09.00 часа Негово Светейшество Патриарх Неофит ще отслужи архиерейска св. 
Василиева литургия в митрополитската катедрала „Св. Неделя". От 09.30 часа 3-ти състав на 
Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Мирослав Ц. и Ивалин Й., на които 
са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на организирана престъпна група. От 10.00 
часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН ще се проведе лекция на проф. Федерика Оливарес на 
тема „The power of Cultural Diplomacy in a changing world". От 10.00 часа европейският комисар по 
цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел ще открие конференция по изкуствен 
интелект на тема: „ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INTELLIGENCE VS. ETHICS" в Нова конферентна зала 
(Огледалната зала) в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 10.00 часа 
12-и състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Гриша Г., Данаил Г. 
и др., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на организирана престъпна 
група. От 10.00 часа ІІ въззивен състав на СГС ще разгледа мярката за неотклонение на служителя 
от СОБТ Красимир Пешовски, обвинен в искане на откуп. От 10.30 часа 10-и състав на 
Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Иво Т. и Шерго А., на които са 
повдигнати обвинения за образуване и ръководене на организирана престъпна група. От 10.30 часа 
на пл. „Света Неделя" институцията на омбудсмана, съвместно с Българската православна църква, 
организира боядисване на 1 000 великденски яйца, в което са поканени над 200 деца от 4 столични 
детски градини и 8 училища. От 11.00 часа Камарата на строителите в България организира работна 
закуска, на която ще представи актуалните теми, по които Камарата работи - усъвършенстване на 
нормативната уредба в сферата на строителството, както и новите възможности, които дава 
системата на Централния професионален регистър на строителя. От 11.00 часа в централата на 
ВМРО (ул. „Пиротска" 5, ет. 5) ще бъде подписано споразумение за съвместна дейност на 
евроизборите между ВМРО и Социалдемократическата партия. На събитието ще присъстват 
председателят на СДП Тодор Барболов, водачът на листата на ВМРО - БНД Ангел Джамбазки, 
началникът на предизборния щаб Юлиан Ангелов и Румяна Борисова - представител на СДП в 
листата с кандидати за евродепутати. От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА проф. Николай 
Овчаров и кметът на Свищов Генчо Генчев ще дадат пресконференция за разкриването на 
средновековната крепост в Свищов - една от последните героични крепости на цар Иван Шишман и 
резиденция на Дракула. От 11.00 часа Националното ловно-рибарско сдружение - „ Съюз на ловците 
и риболовците в България" ще даде пресконференция на тема „Европейските предизвикателства 
пред лова и ловната общност в България. Информиран избор за Европейски парламент 26 май 2019 
г." на бул. „Витоша" № 31-33, ет. 5. От 11.30 часа в Парк хотел Витоша в рамките на 42-ия годишен 
конгрес на Европейската фармацевтична студентска асоциация (EPSA), ще се проведе дискусионен 
семинар на тема: „Онкохематологичните заболявания: от смъртоносна диагноза към нов живот". От 
12.00 часа с мирен протест пред посолството на КНР, последователите на Фалун Гонг в България ще 

http://www.cross.bg/chasa-provede-yaiitza-1602645.html


отбележат 20 години от началото на национална кампания за елиминиране на Фалун Гонг от Китай. 
От 12.00 часа в Борисовата градина (до паметника Братска могила на загиналите антифашисти) 
Астелас Фарма ще отбележи 10-годишнината на компанията в България със засаждането на 20 
японски вишни. В 13.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще посети Курилския манастир 
„Св. Иван Рилски", за да провери реставрационните дейности. От 13.00 часа 9-и състав на 
Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Илия Я., Юлиана Я. и Василка С., на 
които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на организирана престъпна група. От 
14.00 часа в Пресклуба в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм 
Националната художествена галерия) ще се проведе първият редовен брифинг на Централната 
избирателна комисия. От 18.00 часа в галерия „Академия" на НХА ще бъде открита изложбата „Пет 
години студентски пленер „В духа на Майстора", която включва произведения живопис и скулптура 
на студенти от НХА, създадени по време на пленерите в село Шишковци, община Кюстендил, където 
Майстора живее и твори в продължение на 26 години. От 18.00 часа Негово Светейшество Патриарх 
Неофит ще отслужи Последование на 12-те евангелие в ПКСХП „Св. Александър Невски". От 18.00 
часа в Мраморното фоайе на Столична библиотека ще се състои концерт на Артес трио от цикъла 
„Вълшебният свят на музиката". От 18.00 часа в Унгарския културен институт ще бъде прожектиран 
филмът „Копелето на Сатаната" на режисьора Дежьо Жигмонд. От 18.30 часа в Литературния клуб 
на Столична библиотека ще бъдат представени книгите „Призраци на настоящето" и „Кратки 
разкази за недружелюбни момичета". От 19.00 часа в Софийската опера и балет публиката ще се 
докосне до музиката на Верди и неговия „Реквием". *** Благоевград От 17.30 часа на площад 
„Македония" ще се проведе инициативата „На лов за Великденски яйца". *** Бургас От 11.00 до 15.00 
часа в Авиомузей „Бургас" на летище „Бургас" в кв. „Сарафово" ще се проведе работилницата 
„Създай своето авиационно яйце", а от 13.00 до 17.00 часа - игра „Великденският заек каза...". От 
11.00 часа в парк „Велека" младежите от „Движение България на гражданите" - Бургас организират 
великденско боядисване на яйца сред природата за трета поредна година. От 12.00 часа пред 
Градинката до Часовника ще се състои „Багрилница за Великден" - автентичен ритуал за 
боядисване на яйца. Организатор на събитието е Регионалният исторически музей в Бургас и група 
за автентичен фолклор от с. Факия. От 17.00 часа в Галерия експозиция „Георги Баев" ще се проведе 
концерт на Арт център „Точно време" с ръководител Жени Лалчева. От 17.30 часа къща музей „Петя 
Дубарова" ще започне музикално-поетичен спектакъл „Докосване до Петя" с участието на Лилия 
Христова, Теменуга Захариева, Наталия Димитрова. Събитието е по повод 57-годишнината от 
рождението на поетесата Петя Дубарова. От 18.30 часа в зала „Петя Дубарова" на Културен център 
„Морско казино" ще се проведе лекция на проф. Иван Бъчваров на тема „Възкресението - култура 
на Богознанието". *** Брацигово./с. Бяга В 16.00 часа депутатът от БСП Димитър Данчев ще се 
срещне с обществеността в кафе-клуб. *** Варна От 11.00 часа пред сградата на НЧ „Просвета 1927" 
кв. „Аспарухово" ще се проведе благотворително боядисване на яйца под надслов „Дари, за да 
помогнеш". От 11.00 часа в прес-залата на Радио Варна ще се проведе пресконференция по повод 
провеждането на 50-ото рали България. От 15.30 часа Варненска Търговска Гимназия „Георги Ст. 
Раковски" ще отбележи 115 години от създаването си. От 16.00 часа от двора на гимназията ще 
тръгне шествие до Фестивалния и конгресен център, където в 17.00 часа ще започне празничната 
програма „Туй дето трябва да стане". От 17.00 часа в залата на неделното училище при храм „Св. 
Атанасий" ще има „Великденска работилница". В нея деца от школите по изкуства и неделното 
училище при храма ще боядисват яйца и изработват великденски картички. *** Велико Търново От 
9.00 часа в голяма зала на Общината ще се проведе редовна сесия на ОбС - Велико Търново. От 
10.00 часа в Катедралния храм „Рождество на св. Богородица" ще се проведе освещаване на 
великденски яйца и козунаци. От 15.00 часа в двора на Търговската гимназия ще бъде отбелязана 
115-ата си годишнина от създаването на учебното заведение. От 18.00 часа в Клуб 7 ще бъде 
представена книгата „Спортната слава на Велико Търново" с автор Ангел Ганцаров. От 19.00 часа в 
МДТ „Константин Кисимов" ще бъде представена „Теменужката от Монмартр" - оперета от Имре 



Калман. *** Велинград В 14.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще се 
срещне с читалищни и културни дейци в читалище „Отец Паисий". *** Горна Оряховица./с. Драганово 
От 11.00 часа в Клуба на пенсионера „Асен Разцветников" ще има боядисване на яйца с участието на 
Детски танцов състав и Група за стари градски песни. *** Горна Оряховица От 16.00 часа в 
Младежкия дом ще се проведе „Работилница за умения и добродетели: Великденски писани яйца". 
От 18.00 часа в НЧ „Напредък-1869" Младежкият театър „Алтернатива-деца" представя премира на 
спектакъла „Ваше въображение" по Албена Димова. Спектакълът е посветен на 150 години от 
създаването на читалището. *** Добрич От 10.00 часа в Етнографска къща ще се проведе 
работилничка за боядисване на яйца „Зададе се Великден". От 10.30 часа в Регионална библиотека 
„Дора Габе" ще се състои празнична беседа за Великден и боядисване на великденски яйца. От 13.00 
часа в Народно читалище „Мевляна - 2002 г." ще се проведе конкурс „Да нашарим яйцата" за най-
шарено великденско яйце. От 18.00 часа в Младежки център - Добрич ще започне концерт 
„Пролетно вдъхновение" на Клуб „Пиано" с ръководител Детелина Захариева с участието на 
изпълнители от Студио за поп-рок изпълнители „Сарандев" с ръководител Елена Карабельова при 
Младежки център - Добрич. *** Долна Оряховица От 15.00 часа в НЧ „Христо Козлев-1883" ще бъде 
открита изложба „Червено яйчице в моите ръце" с участието на деца от ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий". *** Кърджали От 18.00 часа в Керимовата къща ще бъде открита изложба на Дружеството 
на художниците. От 18.30 часа в Дома на културата ще се състои Празничен великденски концерт с 
участието на самодейни от състави и индивидуални изпълнители към културното средище. *** 
Кюстендил От 9.30 часа на стадион „Осогово" ще се проведе състезание на Младежките 
противопожарни отряди „Млад огнеборец". От 14.00 часа в залата на парк-хотел „Кюстендил" ще се 
проведе редовно заседание на ОбС - Кюстендил. *** Ловеч От 10.00 часа в заседателната зала на 
общината ще се проведе 62-то заседание на Общинския съвет. *** Пазарджик От 11.30 часа в офиса 
на ГЕРБ общинските съветници от партията ще отговарят на въпроси на граждани. От 11.30 часа ще 
бъде открита Алея на 10-те най-добри спортисти на общината и площадка за скейт тренировки. От 
12.30 часа в градинката на църква „Света Богородица" деца ще боядисват яйца. Константийският 
епископ Яков, заедно с участниците и всички желаещи, ще занесат лично боядисаните яйца за 
благословение на живеещите в Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич" в 13.30 часа. От 14.30 часа 
водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева ще участва в кръгла маса на тема 
„Свободата на словото в медиите и обществото. Формиране на млади граждански лидери" в 
конферентна зала, хотел „Хебър". От 16.00 часа Йончева ще проведе неформална среща разговор с 
граждани и ще посети Великденски концерт на централния площад „К. Величков". От 18.30 часа на 
площад „Константин Величков" ще започне великденски концерт-спектакъл на Представителен 
танцов състав „Чудесия". *** Панагюрище./с. Бъта От 17.30 часа в читалище в селото кандидатът за 
евродепутат от БСП Мариела Модева ще се срещне с обществеността. *** Перник./с. Мещица От 
10.00 часа в НЧ „П. К.Яворов - 1926 г." децата от ДГ №15 ще боядисват яйца. *** Перник./с. Черна 
гора От 11.00 часа в НЧ „Наука - 1967 г." ще се боядисват яйца. *** Перник От 10.15 часа в Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ул. „Владислав Граматик" № 93) 
министърът на труда и социална политика Бисер Петков ще даде брифинг. От 11.00 часа пред 
читалището в кв. „Бела вода" ще има Великденска люлка „Приказка без край - писане на яйца". От 
14.00 часа пред Двореца на културата ще се проведе конкурсът за рисуване на яйца „Писано яйце", с 
участието на ученици от пернишките училища. От 17.00 часа в Галерия „Кракра" ще бъде открита 
Традиционна Великденска изложба. От 18.00 часа в Театрален салон „Георги Русев" ще се проведе 
благотворителен концерт в подкрепа на НЧ „Просвета - 1909 г." в кв. „Църква". От 19.00 часа в 
театралния салон на Двореца на културата Ансамбъл „БЪЛГАРЕ" и приятели ще представят 
спектакъла „Как ще НИ стигнат американците?". *** Пещера От 18.00 часа в читалище „Развитие" 
водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева и депутатът от БСП Димитър 
Данчев ще се срещнат с граждани. *** Плевен От 13.00 часа в Пресклуба на БТА Найден 
Зеленогорски от ПП Движение „България на гражданите" ще даде пресконференция. *** Пловдив От 



12.45 часа в Заседателната зала на немското общежитие на Английската гимназия ученици ще се 
срещнат с писателката Мария Донева. *** Поморие От 12.30 часа в кабинета по музика на СУ „Иван 
Вазов" ще бъдат обявени резултатите и ще бъдат връчени наградите на индивидуалните и отборни 
първенци в ХXVI Национално Великденско математическо състезание. *** Ракитово От 12.00 часа 
пред сградата на читалището кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще боядисва 
великденски яйца и ще разговаря с граждани от общ. Ракитово и общ. Костандово. *** Септември В 
12.00 часа водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева и депутатът от БСП 
Димитър Данчев ще разговарят с граждани на тема „Управление на общината". Срещата ще се 
състои в кафе-клуб „Загоре". *** Сливен От 12.00 часа на пл. „Цар Освободител" ще се проведе 
масово боядисване на яйца. *** Смолян От 8.00 часа в храм „Св. великомъченица Неделя" в кв. 
„Райково" Негово Високопреподобие архимандрит Висарион ще отслужи утреня, Василиева св. 
Литургия и общ Маслосвет. В 20.00 часа ще бъде отслужено последование на 12-те Евангелия. От 
18.30 часа в Образцово народно читалище „Христо Ботев-1871" ще се проведе великденски концерт. 
*** Стара Загора От 07.00 часа в катедралния храм „Св. Николай" ще бъде извършен Велик 
Маслосвет, след което ще бъде отслужена св. Божествена Василиева литургия. По време на 
службата ще бъде извършен чина на ритуала на умиване на нозете. От 11.00 часа в зала „Етносвят 
България" ще се проведе „Великденска работилничка" с деца от старозагорски детски градини и 
училища. От 11.30 часа деца, посещаващи неделните училища ще боядисват яйца пред катедралния 
храм „Св. Николай". От 19.00 часа катедралния храм „Св. Николай" ще бъде отслужено утринно 
богослужение с четене на 12-те Евангелия. *** Трън От 14.00 часа в заседателната зала на Община 
Трън ще започне редовното заседание на Общинския съвет. *** Шумен От 9.00 часа в зала 363 на 
общината ще проведе заседание на Общински съвет- Шумен. *** Ямбол От 18.30 часа ще бъде 
открита великденска художествена изложба, с която арт галерия „Стойчев" ще отбележи десетия си 
рожден ден.

Източник: bta.bg

Произведената продукция в строителния отрасъл се
увеличава с 10,2 на сто през 2018 г.
Публикувана: / 25.04.2019

София, 25 април /Екатерина Тотева, БТА/ По предварителни данни 
произведената продукция в строителния отрасъл за 2018 г. е на обща 
стойност 14,827 млрд. лева, като спрямо 2017 г. се увеличава с 10,2 на 

сто. Това показват данни на Камарата на строителите в България, разпространени на 
пресконференция. Сегментът "сградно строителство", к...

Източник: topvesti.bg

Строителният бранш е притеснен от липсата на
квалифицирани кадри
Публикувана: / 25.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри , като особено застрашено е изпълнението на 

проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Това обяви на 
пресконференция Благой Козарев от Камарата на строителите в ...

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1999819
https://topvesti.bg/c/LeZEVGoBmGY-kCSobJBt/2019-04-25/stroitelniyat-bransh-e-pritesnen-ot-lipsata-na-kvalificirani-kadri


Източник: glas.bg

glas.bg - Предстоящи събития в страната за 25 април
(Агенция „Фокус“)
Публикувана: / 24.04.2019

София.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното 
събрание.
***
София.
От 11.00 часа В УНСС премиерът Бойко Борисов ще проведе среща с 
ръководството на университета, за да обсъдят въпроса с обещаните 
средства за нов корпус.
***

Перник.
От 10.15 часа в Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ул. 
„Владислав Граматик“ № 93) министърът на труда и социална политика Бисер Петков ще даде 
брифинг.
***
София.
От 8.00 часа в локалното платно на бул. „Александър Малинов“, след магазин ХИТ в посока Бизнес-
парк, представител на Пътна полиция – ГДНП ще даде подробности за предприетите мерки за 
организация на движението във връзка с предстоящите празници.
***
София.
От 09.00 часа Негово Светейшество Патриарх Неофит ще отслужи архиерейска св. Василиева 
литургия в митрополитската катедрала „Св. Неделя“.
***
София.
От 09.30 часа 3-ти състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу 
Мирослав Ц. и Ивалин Й., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на 
организирана престъпна група.
***
София.
От 10.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН ще се проведе лекция на проф. Федерика 
Оливарес на тема „The power of Cultural Diplomacy in a changing world”.
***
София.
От 10.00 часа европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел ще 
открие конференция по изкуствен интелект на тема: „ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INTELLIGENCE VS. 
ETHICS“ в Нова конферентна зала (Огледалната зала) в Ректората на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”.
***
София.
От 10.00 часа 12-и състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу 
Гриша Г., Данаил Г. и др., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на 
организирана престъпна група.
***
София.

https://www.glas.bg/1793934/predstoyashi-sbitiya-v-stranata-za-25-april-agenciya-fokus


От 10.00 часа ІІ въззивен състав на СГС ще разгледа мярката за неотклонение на служителя от СОБТ 
Красимир Пешовски, обвинен в искане на откуп.
***
София.
От 10.30 часа 10-и състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Иво Т. 
и Шерго А., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на организирана 
престъпна група.
***
София.
От 10.30 часа на пл. „Света Неделя“ институцията на омбудсмана, съвместно с Българската 
православна църква, организира боядисване на 1 000 великденски яйца, в което са поканени над 
200 деца от 4 столични детски градини и 8 училища.
***
София.
От 11.00 часа Камарата на строителите в България организира работна закуска, на която ще 
представи актуалните теми, по които Камарата работи – усъвършенстване на нормативната уредба 
в сферата на строителството, както и новите възможности, които дава системата на Централния 
професионален регистър на строителя.
***
София.
От 11.00 часа в централата на ВМРО (ул. „Пиротска“ 5, ет. 5) ще бъде подписано споразумение за 
съвместна дейност на евроизборите между ВМРО и Социалдемократическата партия. На събитието 
ще присъстват председателят на СДП Тодор Барболов, водачът на листата на ВМРО – БНД Ангел 
Джамбазки, началникът на предизборния щаб Юлиан Ангелов и Румяна Борисова – представител на 
СДП в листата с кандидати за евродепутати.
***
София.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА проф. Николай Овчаров и кметът на Свищов Генчо 
Генчев ще дадат пресконференция за разкриването на средновековната крепост в Свищов – една 
от последните героични крепости на цар Иван Шишман и резиденция на Дракула.
***
София.
От 11.00 часа Националното ловно-рибарско сдружение – „ Съюз на ловците и риболовците в 
България“ ще даде пресконференция на тема „Европейските предизвикателства пред лова и 
ловната общност в България. Информиран избор за Европейски парламент 26 май 2019 г.” на бул. 
„Витоша“ № 31-33, ет. 5.
***
София.
От 11.30 часа в Парк хотел Витоша в рамките на 42-ия годишен конгрес на Европейската 
фармацевтична студентска асоциация (EPSA), ще се проведе дискусионен семинар на тема: 
„Онкохематологичните заболявания: от смъртоносна диагноза към нов живот“.
***
София.
От 12.00 часа с мирен протест пред посолството на КНР, последователите на Фалун Гонг в България 
ще отбележат 20 години от началото на национална кампания за елиминиране на Фалун Гонг от 
Китай.
***
София.
От 12.00 часа в Борисовата градина (до паметника Братска могила на загиналите антифашисти) 



Астелас Фарма ще отбележи 10-годишнината на компанията в България със засаждането на 20 
японски вишни.
***
София.
В 13.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще посети Курилския манастир „Св. Иван 
Рилски“, за да провери реставрационните дейности.
***
София.
От 13.00 часа 9-и състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Илия 
Я., Юлиана Я. и Василка С., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на 
организирана престъпна група.
***
София.
От 14.00 часа в Пресклуба в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър І“ № 1, вход 
откъм Националната художествена галерия) ще се проведе първият редовен брифинг на 
Централната избирателна комисия.
***
София.
От 18.00 часа в галерия „Академия“ на НХА ще бъде открита изложбата „Пет години студентски 
пленер „В духа на Майстора“, която включва произведения живопис и скулптура на студенти от НХА, 
създадени по време на пленерите в село Шишковци, община Кюстендил, където Майстора живее и 
твори в продължение на 26 години.
***
София.
От 18.00 часа Негово Светейшество Патриарх Неофит ще отслужи Последование на 12-те евангелие 
в ПКСХП „Св. Александър Невски“.
***
София.
От 18.00 часа в Мраморното фоайе на Столична библиотека ще се състои концерт на Артес трио от 
цикъла „Вълшебният свят на музиката“.
***
София.
От 18.00 часа в Унгарския културен институт ще бъде прожектиран филмът „Копелето на Сатаната“ 
на режисьора Дежьо Жигмонд.
***
София.
От 18.30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека ще бъдат представени книгите 
„Призраци на настоящето“ и „Кратки разкази за недружелюбни момичета“.
***
София.
От 19.00 часа в Софийската опера и балет публиката ще се докосне до музиката на Верди и неговия 
„Реквием”.
***
Благоевград.
От 17.30 часа на площад „Македония“ ще се проведе инициативата „На лов за Великденски яйца“.
***
Бургас.
От 11.00 до 15.00 часа в Авиомузей „Бургас“ на летище „Бургас“ в кв. „Сарафово“ ще се проведе 
работилницата „Създай своето авиационно яйце“, а от 13.00 до 17.00 часа – игра „Великденският 



заек каза…“.
***
Бургас.
От 11.00 часа в парк „Велека” младежите от „Движение България на гражданите” – Бургас 
организират великденско боядисване на яйца сред природата за трета поредна година.
***
Бургас.
От 12.00 часа пред Градинката до Часовника ще се състои „Багрилница за Великден“ – автентичен 
ритуал за боядисване на яйца. Организатор на събитието е Регионалният исторически музей в 
Бургас и група за автентичен фолклор от с. Факия.
***
Бургас.
От 17.00 часа в Галерия експозиция „Георги Баев“ ще се проведе концерт на Арт център „Точно 
време“ с ръководител Жени Лалчева.
***
Бургас.
От 17.30 часа къща музей „Петя Дубарова“ ще започне музикално-поетичен спектакъл „Докосване 
до Петя“ с участието на Лилия Христова, Теменуга Захариева, Наталия Димитрова. Събитието е по 
повод 57-годишнината от рождението на поетесата Петя Дубарова.
***
Бургас.
От 18.30 часа в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“ ще се проведе лекция на 
проф. Иван Бъчваров на тема „Възкресението – култура на Богознанието“.
***
Брацигово./с. Бяга.
В 16.00 часа депутатът от БСП Димитър Данчев ще се срещне с обществеността в кафе-клуб.
***
Варна.
От 11.00 часа пред сградата на НЧ „Просвета 1927“ кв. „Аспарухово“ ще се проведе благотворително 
боядисване на яйца под надслов „Дари, за да помогнеш“.
***
Варна.
От 11.00 часа в прес-залата на Радио Варна ще се проведе пресконференция по повод 
провеждането на 50-ото рали България.
***
Варна.
От 15.30 часа Варненска Търговска Гимназия „Георги Ст. Раковски“ ще отбележи 115 години от 
създаването си. От 16.00 часа от двора на гимназията ще тръгне шествие до Фестивалния и 
конгресен център, където в 17.00 часа ще започне празничната програма „Туй дето трябва да 
стане“.
***
Варна.
От 17.00 часа в залата на неделното училище при храм „Св. Атанасий” ще има „Великденска 
работилница”. В нея деца от школите по изкуства и неделното училище при храма ще боядисват 
яйца и изработват великденски картички.
***
Велико Търново.
От 9.00 часа в голяма зала на Общината ще се проведе редовна сесия на ОбС - Велико Търново.
***



Велико Търново.
От 10.00 часа в Катедралния храм „Рождество на св. Богородица“ ще се проведе освещаване на 
великденски яйца и козунаци.
***
Велико Търново.
От 15.00 часа в двора на Търговската гимназия ще бъде отбелязана 115-ата си годишнина от 
създаването на учебното заведение.
***
Велико Търново.
От 18.00 часа в Клуб 7 ще бъде представена книгата „Спортната слава на Велико Търново“ с автор 
Ангел Ганцаров.
***
Велико Търново.
От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов“ ще бъде представена „Теменужката от Монмартр“ – 
оперета от Имре Калман.
***
Велинград.
В 14.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще се срещне с читалищни и 
културни дейци в читалище „Отец Паисий“.
***
Горна Оряховица./с. Драганово
От 11.00 часа в Клуба на пенсионера „Асен Разцветников“ ще има боядисване на яйца с участието на 
Детски танцов състав и Група за стари градски песни.
***
Горна Оряховица.
От 16.00 часа в Младежкия дом ще се проведе „Работилница за умения и добродетели: Великденски 
писани яйца”.
***
Горна Оряховица.
От 18.00 часа в НЧ „Напредък-1869“ Младежкият театър „Алтернатива-деца“ представя премира на 
спектакъла „Ваше въображение“ по Албена Димова. Спектакълът е посветен на 150 години от 
създаването на читалището.
***
Добрич.
От 10.00 часа в Етнографска къща ще се проведе работилничка за боядисване на яйца „Зададе се 
Великден“.
***
Добрич.
От 10.30 часа в Регионална библиотека „Дора Габе“ ще се състои празнична беседа за Великден и 
боядисване на великденски яйца.
***
Добрич.
От 13.00 часа в Народно читалище „Мевляна – 2002 г.“ ще се проведе конкурс „Да нашарим яйцата“ 
за най-шарено великденско яйце.
***
Добрич.
От 18.00 часа в Младежки център – Добрич ще започне концерт „Пролетно вдъхновение“ на Клуб 
„Пиано“ с ръководител Детелина Захариева с участието на изпълнители от Студио за поп-рок 
изпълнители „Сарандев“ с ръководител Елена Карабельова при Младежки център – Добрич.



***
Долна Оряховица.
От 15.00 часа в НЧ „Христо Козлев-1883“ ще бъде открита изложба „Червено яйчице в моите ръце“ с 
участието на деца от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
***
Кърджали.
От 18.00 часа в Керимовата къща ще бъде открита изложба на Дружеството на художниците.
***
Кърджали.
От 18.30 часа в Дома на културата ще се състои Празничен великденски концерт с участието на 
самодейни от състави и индивидуални изпълнители към културното средище.
***
Кюстендил.
От 9.30 часа на стадион „Осогово” ще се проведе състезание на Младежките противопожарни 
отряди „Млад огнеборец“.
***
Кюстендил.
От 14.00 часа в залата на парк-хотел „Кюстендил” ще се проведе редовно заседание на ОбС - 
Кюстендил.
***
Ловеч.
От 10.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе 62-то заседание на Общинския 
съвет.
***
Пазарджик.
От 11.30 часа в офиса на ГЕРБ общинските съветници от партията ще отговарят на въпроси на 
граждани.
***
Пазарджик.
От 11.30 часа ще бъде открита Алея на 10-те най-добри спортисти на общината и площадка за скейт 
тренировки.
***
Пазарджик.
От 12.30 часа в градинката на църква „Света Богородица“ деца ще боядисват яйца. Константийският 
епископ Яков, заедно с участниците и всички желаещи, ще занесат лично боядисаните яйца за 
благословение на живеещите в Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“ в 13.30 часа.
***
Пазарджик.
От 14.30 часа водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева ще участва в кръгла 
маса на тема „Свободата на словото в медиите и обществото. Формиране на млади граждански 
лидери" в конферентна зала, хотел „Хебър“. От 16.00 часа Йончева ще проведе неформална среща 
разговор с граждани и ще посети Великденски концерт на централния площад „К. Величков“.
***
Пазарджик.
От 18.30 часа на площад „Константин Величков“ ще започне великденски концерт-спектакъл на 
Представителен танцов състав „Чудесия“.
***
Панагюрище./с. Бъта
От 17.30 часа в читалище в селото кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще се 



срещне с обществеността.
***
Перник./с. Мещица.
От 10.00 часа в НЧ „П. К.Яворов - 1926 г.” децата от ДГ №15 ще боядисват яйца.
***
Перник./с. Черна гора.
От 11.00 часа в НЧ „Наука - 1967 г.” ще се боядисват яйца.
***
Перник.
От 11.00 часа пред читалището в кв. „Бела вода“ ще има Великденска люлка „Приказка без край – 
писане на яйца”.
***
Перник.
От 14.00 часа пред Двореца на културата ще се проведе конкурсът за рисуване на яйца „Писано 
яйце“, с участието на ученици от пернишките училища.
***
Перник.
От 17.00 часа в Галерия „Кракра“ ще бъде открита Традиционна Великденска изложба.
***
Перник.
От 18.00 часа в Театрален салон „Георги Русев“ ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа 
на НЧ „Просвета – 1909 г.“ в кв. „Църква“.
***
Перник.
От 19.00 часа в театралния салон на Двореца на културата Ансамбъл „БЪЛГАРЕ“ и приятели ще 
представят спектакъла „Как ще НИ стигнат американците?“.
***
Пещера.
От 18.00 часа в читалище „Развитие“ водачът на листа на БСП за европейските избори Елена 
Йончева и депутатът от БСП Димитър Данчев ще се срещнат с граждани.
***
Плевен.
От 13.00 часа в Пресклуба на БТА Найден Зеленогорски от ПП Движение „България на гражданите“ 
ще даде пресконференция.
***
Пловдив.
От 12.45 часа в Заседателната зала на немското общежитие на Английската гимназия ученици ще се 
срещнат с писателката Мария Донева.
***
Поморие.
От 12.30 часа в кабинета по музика на СУ „Иван Вазов” ще бъдат обявени резултатите и ще бъдат 
връчени наградите на индивидуалните и отборни първенци в ХXVI Национално Великденско 
математическо състезание.
***
Ракитово.
От 12.00 часа пред сградата на читалището кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще 
боядисва великденски яйца и ще разговаря с граждани от общ. Ракитово и общ. Костандово.
***
Септември.



В 12.00 часа водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева и депутатът от БСП 
Димитър Данчев ще разговарят с граждани на тема „Управление на общината“. Срещата ще се 
състои в кафе-клуб „Загоре“.
***
Сливен.
От 12.00 часа на пл. „Цар Освободител“ ще се проведе масово боядисване на яйца.
***
Смолян.
От 8.00 часа в храм „Св. великомъченица Неделя“ в кв. „Райково“ Негово Високопреподобие 
архимандрит Висарион ще отслужи утреня, Василиева св. Литургия и общ Маслосвет. В 20.00 часа 
ще бъде отслужено последование на 12-те Евангелия.
***
Смолян.
От 18.30 часа в Образцово народно читалище „Христо Ботев-1871” ще се проведе великденски 
концерт.
***
Стара Загора.
От 07.00 часа в катедралния храм „Св. Николай“ ще бъде извършен Велик Маслосвет, след което ще 
бъде отслужена св. Божествена Василиева литургия. По време на службата ще бъде извършен чина 
на ритуала на умиване на нозете.
***
Стара Загора.
От 11.00 часа в зала „Етносвят България“ ще се проведе „Великденска работилничка“ с деца от 
старозагорски детски градини и училища.
***
Стара Загора.
От 11.30 часа деца, посещаващи неделните училища ще боядисват яйца пред катедралния храм „Св. 
Николай“.
***
Стара Загора.
От 19.00 часа катедралния храм „Св. Николай“ ще бъде отслужено утринно богослужение с четене на 
12-те Евангелия.
***
Трън.
От 14.00 часа в заседателната зала на Община Трън ще започне редовното заседание на Общинския 
съвет.
***
Шумен.
От 9.00 часа в зала 363 на общината ще проведе заседание на Общински съвет- Шумен.
***
Ямбол.
От 18.30 часа ще бъде открита великденска художествена изложба, с която арт галерия „Стойчев” 
ще отбележи десетия си рожден ден.
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София.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното 
събрание.
***
София.
От 11.00 часа В УНСС премиерът Бойко Борисов ще проведе среща с 
ръководството на университета, за да обсъдят въпроса с обещаните 
средства за нов корпус.
***

Перник.
От 10.15 часа в Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ул. 
„Владислав Граматик“ № 93) министърът на труда и социална политика Бисер Петков ще даде 
брифинг.
***
София.
От 8.00 часа в локалното платно на бул. „Александър Малинов“, след магазин ХИТ в посока Бизнес-
парк, представител на Пътна полиция – ГДНП ще даде подробности за предприетите мерки за 
организация на движението във връзка с предстоящите празници.
***
София.
От 09.00 часа Негово Светейшество Патриарх Неофит ще отслужи архиерейска св. Василиева 
литургия в митрополитската катедрала „Св. Неделя“.
***
София.
От 09.30 часа 3-ти състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу 
Мирослав Ц. и Ивалин Й., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на 
организирана престъпна група.
***
София.
От 10.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН ще се проведе лекция на проф. Федерика 
Оливарес на тема „The power of Cultural Diplomacy in a changing world”.
***
София.
От 10.00 часа европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел ще 
открие конференция по изкуствен интелект на тема: „ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INTELLIGENCE VS. 
ETHICS“ в Нова конферентна зала (Огледалната зала) в Ректората на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”.
***
София.
От 10.00 часа 12-и състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу 
Гриша Г., Данаил Г. и др., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на 
организирана престъпна група.
***
София.
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От 10.00 часа ІІ въззивен състав на СГС ще разгледа мярката за неотклонение на служителя от СОБТ 
Красимир Пешовски, обвинен в искане на откуп.
***
София.
От 10.30 часа 10-и състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Иво Т. 
и Шерго А., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на организирана 
престъпна група.
***
София.
От 10.30 часа на пл. „Света Неделя“ институцията на омбудсмана, съвместно с Българската 
православна църква, организира боядисване на 1 000 великденски яйца, в което са поканени над 
200 деца от 4 столични детски градини и 8 училища.
***
София.
От 11.00 часа Камарата на строителите в България организира работна закуска, на която ще 
представи актуалните теми, по които Камарата работи – усъвършенстване на нормативната уредба 
в сферата на строителството, както и новите възможности, които дава системата на Централния 
професионален регистър на строителя.
***
София.
От 11.00 часа в централата на ВМРО (ул. „Пиротска“ 5, ет. 5) ще бъде подписано споразумение за 
съвместна дейност на евроизборите между ВМРО и Социалдемократическата партия. На събитието 
ще присъстват председателят на СДП Тодор Барболов, водачът на листата на ВМРО – БНД Ангел 
Джамбазки, началникът на предизборния щаб Юлиан Ангелов и Румяна Борисова – представител на 
СДП в листата с кандидати за евродепутати.
***
София.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА проф. Николай Овчаров и кметът на Свищов Генчо 
Генчев ще дадат пресконференция за разкриването на средновековната крепост в Свищов – една 
от последните героични крепости на цар Иван Шишман и резиденция на Дракула.
***
София.
От 11.00 часа Националното ловно-рибарско сдружение – „ Съюз на ловците и риболовците в 
България“ ще даде пресконференция на тема „Европейските предизвикателства пред лова и 
ловната общност в България. Информиран избор за Европейски парламент 26 май 2019 г.” на бул. 
„Витоша“ № 31-33, ет. 5.
***
София.
От 11.30 часа в Парк хотел Витоша в рамките на 42-ия годишен конгрес на Европейската 
фармацевтична студентска асоциация (EPSA), ще се проведе дискусионен семинар на тема: 
„Онкохематологичните заболявания: от смъртоносна диагноза към нов живот“.
***
София.
От 12.00 часа с мирен протест пред посолството на КНР, последователите на Фалун Гонг в България 
ще отбележат 20 години от началото на национална кампания за елиминиране на Фалун Гонг от 
Китай.
***
София.
От 12.00 часа в Борисовата градина (до паметника Братска могила на загиналите антифашисти) 



Астелас Фарма ще отбележи 10-годишнината на компанията в България със засаждането на 20 
японски вишни.
***
София.
В 13.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще посети Курилския манастир „Св. Иван 
Рилски“, за да провери реставрационните дейности.
***
София.
От 13.00 часа 9-и състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Илия 
Я., Юлиана Я. и Василка С., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на 
организирана престъпна група.
***
София.
От 14.00 часа в Пресклуба в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър І“ № 1, вход 
откъм Националната художествена галерия) ще се проведе първият редовен брифинг на 
Централната избирателна комисия.
***
София.
От 18.00 часа в галерия „Академия“ на НХА ще бъде открита изложбата „Пет години студентски 
пленер „В духа на Майстора“, която включва произведения живопис и скулптура на студенти от НХА, 
създадени по време на пленерите в село Шишковци, община Кюстендил, където Майстора живее и 
твори в продължение на 26 години.
***
София.
От 18.00 часа Негово Светейшество Патриарх Неофит ще отслужи Последование на 12-те евангелие 
в ПКСХП „Св. Александър Невски“.
***
София.
От 18.00 часа в Мраморното фоайе на Столична библиотека ще се състои концерт на Артес трио от 
цикъла „Вълшебният свят на музиката“.
***
София.
От 18.00 часа в Унгарския културен институт ще бъде прожектиран филмът „Копелето на Сатаната“ 
на режисьора Дежьо Жигмонд.
***
София.
От 18.30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека ще бъдат представени книгите 
„Призраци на настоящето“ и „Кратки разкази за недружелюбни момичета“.
***
София.
От 19.00 часа в Софийската опера и балет публиката ще се докосне до музиката на Верди и неговия 
„Реквием”.
***
Благоевград.
От 17.30 часа на площад „Македония“ ще се проведе инициативата „На лов за Великденски яйца“.
***
Бургас.
От 11.00 до 15.00 часа в Авиомузей „Бургас“ на летище „Бургас“ в кв. „Сарафово“ ще се проведе 
работилницата „Създай своето авиационно яйце“, а от 13.00 до 17.00 часа – игра „Великденският 



заек каза…“.
***
Бургас.
От 11.00 часа в парк „Велека” младежите от „Движение България на гражданите” – Бургас 
организират великденско боядисване на яйца сред природата за трета поредна година.
***
Бургас.
От 12.00 часа пред Градинката до Часовника ще се състои „Багрилница за Великден“ – автентичен 
ритуал за боядисване на яйца. Организатор на събитието е Регионалният исторически музей в 
Бургас и група за автентичен фолклор от с. Факия.
***
Бургас.
От 17.00 часа в Галерия експозиция „Георги Баев“ ще се проведе концерт на Арт център „Точно 
време“ с ръководител Жени Лалчева.
***
Бургас.
От 17.30 часа къща музей „Петя Дубарова“ ще започне музикално-поетичен спектакъл „Докосване 
до Петя“ с участието на Лилия Христова, Теменуга Захариева, Наталия Димитрова. Събитието е по 
повод 57-годишнината от рождението на поетесата Петя Дубарова.
***
Бургас.
От 18.30 часа в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“ ще се проведе лекция на 
проф. Иван Бъчваров на тема „Възкресението – култура на Богознанието“.
***
Брацигово./с. Бяга.
В 16.00 часа депутатът от БСП Димитър Данчев ще се срещне с обществеността в кафе-клуб.
***
Варна.
От 11.00 часа пред сградата на НЧ „Просвета 1927“ кв. „Аспарухово“ ще се проведе благотворително 
боядисване на яйца под надслов „Дари, за да помогнеш“.
***
Варна.
От 11.00 часа в прес-залата на Радио Варна ще се проведе пресконференция по повод 
провеждането на 50-ото рали България.
***
Варна.
От 15.30 часа Варненска Търговска Гимназия „Георги Ст. Раковски“ ще отбележи 115 години от 
създаването си. От 16.00 часа от двора на гимназията ще тръгне шествие до Фестивалния и 
конгресен център, където в 17.00 часа ще започне празничната програма „Туй дето трябва да 
стане“.
***
Варна.
От 17.00 часа в залата на неделното училище при храм „Св. Атанасий” ще има „Великденска 
работилница”. В нея деца от школите по изкуства и неделното училище при храма ще боядисват 
яйца и изработват великденски картички.
***
Велико Търново.
От 9.00 часа в голяма зала на Общината ще се проведе редовна сесия на ОбС - Велико Търново.
***



Велико Търново.
От 10.00 часа в Катедралния храм „Рождество на св. Богородица“ ще се проведе освещаване на 
великденски яйца и козунаци.
***
Велико Търново.
От 15.00 часа в двора на Търговската гимназия ще бъде отбелязана 115-ата си годишнина от 
създаването на учебното заведение.
***
Велико Търново.
От 18.00 часа в Клуб 7 ще бъде представена книгата „Спортната слава на Велико Търново“ с автор 
Ангел Ганцаров.
***
Велико Търново.
От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов“ ще бъде представена „Теменужката от Монмартр“ – 
оперета от Имре Калман.
***
Велинград.
В 14.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще се срещне с читалищни и 
културни дейци в читалище „Отец Паисий“.
***
Горна Оряховица./с. Драганово
От 11.00 часа в Клуба на пенсионера „Асен Разцветников“ ще има боядисване на яйца с участието на 
Детски танцов състав и Група за стари градски песни.
***
Горна Оряховица.
От 16.00 часа в Младежкия дом ще се проведе „Работилница за умения и добродетели: Великденски 
писани яйца”.
***
Горна Оряховица.
От 18.00 часа в НЧ „Напредък-1869“ Младежкият театър „Алтернатива-деца“ представя премира на 
спектакъла „Ваше въображение“ по Албена Димова. Спектакълът е посветен на 150 години от 
създаването на читалището.
***
Добрич.
От 10.00 часа в Етнографска къща ще се проведе работилничка за боядисване на яйца „Зададе се 
Великден“.
***
Добрич.
От 10.30 часа в Регионална библиотека „Дора Габе“ ще се състои празнична беседа за Великден и 
боядисване на великденски яйца.
***
Добрич.
От 13.00 часа в Народно читалище „Мевляна – 2002 г.“ ще се проведе конкурс „Да нашарим яйцата“ 
за най-шарено великденско яйце.
***
Добрич.
От 18.00 часа в Младежки център – Добрич ще започне концерт „Пролетно вдъхновение“ на Клуб 
„Пиано“ с ръководител Детелина Захариева с участието на изпълнители от Студио за поп-рок 
изпълнители „Сарандев“ с ръководител Елена Карабельова при Младежки център – Добрич.



***
Долна Оряховица.
От 15.00 часа в НЧ „Христо Козлев-1883“ ще бъде открита изложба „Червено яйчице в моите ръце“ с 
участието на деца от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
***
Кърджали.
От 18.00 часа в Керимовата къща ще бъде открита изложба на Дружеството на художниците.
***
Кърджали.
От 18.30 часа в Дома на културата ще се състои Празничен великденски концерт с участието на 
самодейни от състави и индивидуални изпълнители към културното средище.
***
Кюстендил.
От 9.30 часа на стадион „Осогово” ще се проведе състезание на Младежките противопожарни 
отряди „Млад огнеборец“.
***
Кюстендил.
От 14.00 часа в залата на парк-хотел „Кюстендил” ще се проведе редовно заседание на ОбС - 
Кюстендил.
***
Ловеч.
От 10.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе 62-то заседание на Общинския 
съвет.
***
Пазарджик.
От 11.30 часа в офиса на ГЕРБ общинските съветници от партията ще отговарят на въпроси на 
граждани.
***
Пазарджик.
От 11.30 часа ще бъде открита Алея на 10-те най-добри спортисти на общината и площадка за скейт 
тренировки.
***
Пазарджик.
От 12.30 часа в градинката на църква „Света Богородица“ деца ще боядисват яйца. Константийският 
епископ Яков, заедно с участниците и всички желаещи, ще занесат лично боядисаните яйца за 
благословение на живеещите в Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“ в 13.30 часа.
***
Пазарджик.
От 14.30 часа водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева ще участва в кръгла 
маса на тема „Свободата на словото в медиите и обществото. Формиране на млади граждански 
лидери" в конферентна зала, хотел „Хебър“. От 16.00 часа Йончева ще проведе неформална среща 
разговор с граждани и ще посети Великденски концерт на централния площад „К. Величков“.
***
Пазарджик.
От 18.30 часа на площад „Константин Величков“ ще започне великденски концерт-спектакъл на 
Представителен танцов състав „Чудесия“.
***
Панагюрище./с. Бъта
От 17.30 часа в читалище в селото кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще се 



срещне с обществеността.
***
Перник./с. Мещица.
От 10.00 часа в НЧ „П. К.Яворов - 1926 г.” децата от ДГ №15 ще боядисват яйца.
***
Перник./с. Черна гора.
От 11.00 часа в НЧ „Наука - 1967 г.” ще се боядисват яйца.
***
Перник.
От 11.00 часа пред читалището в кв. „Бела вода“ ще има Великденска люлка „Приказка без край – 
писане на яйца”.
***
Перник.
От 14.00 часа пред Двореца на културата ще се проведе конкурсът за рисуване на яйца „Писано 
яйце“, с участието на ученици от пернишките училища.
***
Перник.
От 17.00 часа в Галерия „Кракра“ ще бъде открита Традиционна Великденска изложба.
***
Перник.
От 18.00 часа в Театрален салон „Георги Русев“ ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа 
на НЧ „Просвета – 1909 г.“ в кв. „Църква“.
***
Перник.
От 19.00 часа в театралния салон на Двореца на културата Ансамбъл „БЪЛГАРЕ“ и приятели ще 
представят спектакъла „Как ще НИ стигнат американците?“.
***
Пещера.
От 18.00 часа в читалище „Развитие“ водачът на листа на БСП за европейските избори Елена 
Йончева и депутатът от БСП Димитър Данчев ще се срещнат с граждани.
***
Плевен.
От 13.00 часа в Пресклуба на БТА Найден Зеленогорски от ПП Движение „България на гражданите“ 
ще даде пресконференция.
***
Пловдив.
От 12.45 часа в Заседателната зала на немското общежитие на Английската гимназия ученици ще се 
срещнат с писателката Мария Донева.
***
Поморие.
От 12.30 часа в кабинета по музика на СУ „Иван Вазов” ще бъдат обявени резултатите и ще бъдат 
връчени наградите на индивидуалните и отборни първенци в ХXVI Национално Великденско 
математическо състезание.
***
Ракитово.
От 12.00 часа пред сградата на читалището кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще 
боядисва великденски яйца и ще разговаря с граждани от общ. Ракитово и общ. Костандово.
***
Септември.



В 12.00 часа водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева и депутатът от БСП 
Димитър Данчев ще разговарят с граждани на тема „Управление на общината“. Срещата ще се 
състои в кафе-клуб „Загоре“.
***
Сливен.
От 12.00 часа на пл. „Цар Освободител“ ще се проведе масово боядисване на яйца.
***
Смолян.
От 8.00 часа в храм „Св. великомъченица Неделя“ в кв. „Райково“ Негово Високопреподобие 
архимандрит Висарион ще отслужи утреня, Василиева св. Литургия и общ Маслосвет. В 20.00 часа 
ще бъде отслужено последование на 12-те Евангелия.
***
Смолян.
От 18.30 часа в Образцово народно читалище „Христо Ботев-1871” ще се проведе великденски 
концерт.
***
Стара Загора.
От 07.00 часа в катедралния храм „Св. Николай“ ще бъде извършен Велик Маслосвет, след което ще 
бъде отслужена св. Божествена Василиева литургия. По време на службата ще бъде извършен чина 
на ритуала на умиване на нозете.
***
Стара Загора.
От 11.00 часа в зала „Етносвят България“ ще се проведе „Великденска работилничка“ с деца от 
старозагорски детски градини и училища.
***
Стара Загора.
От 11.30 часа деца, посещаващи неделните училища ще боядисват яйца пред катедралния храм „Св. 
Николай“.
***
Стара Загора.
От 19.00 часа катедралния храм „Св. Николай“ ще бъде отслужено утринно богослужение с четене на 
12-те Евангелия.
***
Трън.
От 14.00 часа в заседателната зала на Община Трън ще започне редовното заседание на Общинския 
съвет.
***
Шумен.
От 9.00 часа в зала 363 на общината ще проведе заседание на Общински съвет- Шумен.
***
Ямбол.
От 18.30 часа ще бъде открита великденска художествена изложба, с която арт галерия „Стойчев” 
ще отбележи десетия си рожден ден.



Източник: dariknews.bg

Строителният бранш е притеснен от липсата на
квалифицирани кадри
Публикувана: / 25.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на 

проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Това обяви на 
пресконференция Благой Козарев от Камарата на строителите в България (КСБ). Проблеми от 
години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият сектор, обжалването на 
обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, обясниха 
специалистите.
Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста 
от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой.
Козарев изтъкна, че одобрените проекти от последните няколко седмици са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 
17% (заплатите в другите сектори на строителството са увеличени с 15%), а цените на проектите не 
могат да се променят. По тази причина от Камарата предлагат съвместно с държавата да се намери 
механизъм за индексация на проектите.
Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне 
изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на работници, 
защото българските специалисти заминават в европейски държави.
От Камарата на строителите в България годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от 
тях заминават на работа в Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата 
ставка от 3,16 евро, а режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване.
Експертите на Камарата разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния 
процес, което ще позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на 
обектите. С дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните 
практики, качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно 
регламентирано.
Камарата на строителите в България продължава да смята, че националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от 
нея.

Източник: focus-news.net

Първата регистрация с електронен подпис в Централния
професионален регистър на строителя вече е факт
Публикувана: / 25.04.2019

София. От 15 април 2019 г. е разширена електронната система на 
Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България и е въведен 

режим на работа с квалифициран
електронен подпис (КЕП), който дава възможност строителите, желаещи да се впишат в ЦПРС или да 
ползват
отделните услуги, които предлага Регистърът, да го направят изцяло по електронен път. Това 

https://dariknews.bg/novini/biznes/stroitelniiat-bransh-e-pritesnen-ot-lipsata-na-kvalificirani-kadri-2162326
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съобщи доц. д-р
инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС 
по време на
работна закуска, организирана от КСБ. Събитието се проведе в сградата на браншовата 
организация. На него
присъстваха председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Николай 
Николов,
зам.-председател на УС на КСБ и председател на Областното представителство на Камарата в 
Бургас, инж.
Любомир Качамаков, член на ИБ и УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, зам.-председател 
на FIEC,
инж. Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ и председател на секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК
мрежи и съоръжения“, членовете на УС на КСБ Велико Желев, Любомир Пейновски, Руен Панчев, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, съобщиха от КСБ.
По време на работната закуска беше посочено, че нововъведената технология работи паралелно с
действащата досега. „Изборът за работа с един от двата режима е свободен. Вече е факт и първата
регистрация чрез разширената електронна система на Регистъра”, съобщи още доц. д-р инж. Георги 
Линков.
Той подчерта, че към 25.04.2019 г. в ЦПРС са вписани общо 5205 строители фирми.
В началото на срещата с медиите инж. Илиян Терзиев представи актуалните теми, по които 
Камарата работи, както и данни от Националния статистически институт за тенденциите в 
строителството. По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство” за 
2018 година е на обща стойност 14 827 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличава с 10,2%. 
Произведената продукция по сегменти е, както следва-сградно строителство, което включва 
жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2018 година в размер на 
8359 млн. лв., това е дял от 56,4% от общо произведената продукция в сектора за разглеждания 
период. Произведената продукция в сградното строителство нараства с 11,0% спрямо 2017 г. В 
инженерната инфраструктура произведената продукция за 2018 година възлиза на 6468 млн. лв. и е 
с дял от 43,6% от общо произведената продукция в строителството. Спрямо 2017 г. произведената 
продукция в инженерната инфраструктура нараства с 9,2%. „Нашите намерения са тези срещи да 
станат традиция и да се виждаме често“, сподели председателят на УС на КСБ. Той допълни, че за 
Камарата е изключително важно да има постоянна комуникация и да не остават без коментар 
темите, касаещи строителния бранш. Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев говори за 
дейността на браншовата организация, свързана с промени в законодателството. По думите му 
усъвършенстването на нормативната уредба, касаеща сектор „Строителство“, е една от 
приоритетните цели на Камарата на строителите в България. „За периода 2018 - 2019 г. дейността 
на КСБ беше насочена към разработване на предложения за изменение и допълнение на 
действащите нормативни актове, в т.ч. Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за 
обществени поръчки (ЗОП)“, каза изп. директор на Камарата. „Ние имаме желание да се въведат 
ясни и точни правила, които да се спазват от всички“, заяви инж. Мазнев. Той акцентира, че един от 
големите успехи на браншовата организация през тази година са постигнатите промени в чл. 14, ал. 
2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), съгласно които само строежи на жилищни и вилни 
сгради с ниско застрояване и строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория, 
както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на такива 
строежи с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват от строители, които не са 
вписани в ЦПРС. „С приетите предложения на КСБ ще се гарантира получаването на качествен 
строителен продукт, тъй като вписаните в Регистъра строители трябва да отговарят на всички 
законови изисквания, в т.ч. да разполагат с изискващото се техническо оборудване и необходимия 



персонал за техническо ръководство на строежите“, допълни Мазнев.
Участниците в събитието се запознаха и с възможностите за дигитализация на строителния процес. 
Те бяха представени от инж. Любомир Качамаков. „Новите технологии като BIM (Building Information 
Modeling) позволяват да се проследи във всеки един етап напредъкът на проекта и в процеса на 
работа да се открият грешките“, каза той. По думите му това е начин за решаване на проблемите с 
контрола и отговорността на всеки участник в строителния процес.
Темата за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
също беше сред дискутираните. Инж. Николай Николов сподели вижданията на строителния бранш 
относно програмата, като подчерта, че КСБ настоява тя да продължи. „За нас ползите от програмата 
са видими. Има доказан икономически ефект“, подчерта той. В изказването си инж. Николов заяви, 
че програмата осигурява заетост на всички свързани със строителния процес, като проектанти, 
строители, технически надзор, производители на материали и доставчици.
„Предстоят 190 поръчки по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, като в сектора ще 
бъдат инвестирани общо 1,2 млрд. лв. до края на програмния период.“, заяви на свой ред инж. 
Благой Козарев, който информира за предизвикателствата пред изпълнението на „ОПОС 2014 - 
2020“. Той изрази надежда, че всички проекти ще бъдат реализирани, като подчерта, че предстои 
много работа в кратки срокове.
Работната закуска продължи с информация относно предизвикателствата пред големите 
инфраструктурни проекти. Членът на УС на КСБ Велико Желев акцентира върху започналите 
проекти с национално значение - АМ „Хемус“, магистрала „Струма“ в участъците „Железница“ и 
„Кресна“, Южната дъга на София, пътя Мездра – Ботевград и много други. „Това са важни не само за 
строителството обекти, но и за нашата страна. Те ще генерират икономическото развитие на 
регионите“, поясни той. Темата за липсата на кадри в строителния бранш също беше засегната. 
„Огромен проблем за бранша е липсата на квалифицирани кадри. Поради тази причина Камарата 
създаде „Строителна квалификация“ ЕАД“, каза на свой ред председателят на СД на дружеството 
Руен Панчев. По думите му основен предмет на дейността на дружеството е организирането и 
провеждането на образователно-квалификационни обучения на кадрите, работещи в 
строителството, както и дейности по реализирането на разработени стратегии и политики на КСБ, 
свързани с професионалната квалификация на заетите в отрасъл „Строителство”.
Любомир Пейновски запозна представителите на медиите с дейността на Камарата, насочена към 
търсене и използване на възможностите за финансиране на бранша чрез фондовете и финансовите 
инструменти.
В края на срещата инж. Терзиев благодари на журналистите за съвместната работа и коректността 
и им пожела светли великденски празници.

Източник: lupa.bg

Няма кой да строи
Публикувана: / 25.04.2019

Остър недостиг на квалифицирани работници, браншът се притеснява 
за 350 обекта за над 1,2 млрд. лв.
Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на 

проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда", обяви на пресконференция Благой 
Козарев от Камарата на строителите в България в четвъртък.
Проблеми от години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият сектор, 
обжалването на обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, 
обясниха специалистите.

https://lupa.bg/news/ostar-nedostig-na-kvalificirani-stroiteli_5105news.html


Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев.
Козарев изтъкна, че одобрените проекти от последните няколко седмици са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 
17 на сто /заплатите в другите сектори на строителството са увеличени с 15 на сто/, а цените на 
проектите не могат да се променят. По тази причина от Камарата предлагат съвместно с държавата 
да се намери механизъм за индексация на проектите.
Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне 
изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на работници, 
защото българските специалисти заминават в европейски държави.
От КСБ годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от тях заминават на работа в 
Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата ставка от 3,16 евро, а 
режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване.
Експертите разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния процес, което ще 
позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на обектите.

Източник: moreto.net

Средната почасова заплата в строителството у нас е най-
ниската в ЕС
Публикувана: / 25.04.2019

България е на последно място в Европа по размер на средна почасова 
ставка в строителството, която е 3,16 евро. Това кара 
квалифицираните служители в сектора да заминават в чужбина, 

поради което се налага да бъдат внасяни работници от Молдова, Украйна и Македония. Това стана 
ясно по време на пресконференция на Камарата на строителите в България (КСБ).
Проблемът е особено сериозен във ВиК сектора, където по оперативна програма „Околна среда“ 
предстои изпълнението на 190 поръчки за 350 обекта на обща стойност 1,2 млрд. лв. „Притеснени 
сме, защото много ни се искаше тези проекти да тръгнат преди година или шест месеца. Но за 
пореден път всички проекти се натрупват в края на програмния период. За разлика от предходния 
цикъл обаче заради сериозната пауза във ВиК строителството доста от компаниите са с намалени 
ресурси“, каза Благой Козарев, член на Управителния съвет на КСБ.
Той допълни, че проектите, които са одобрени през последните няколко седмици, са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година заплатите на строителните работници във 
ВиК сектора са се покачили със 17%. „Много съм притеснен дали ще намерим капацитет и 
служители, с които да поемем този вид работа на тази цена. Колкото по-бързо започнат тези 
проекти, толкова повече ще е гарантиран успешният им завършек, тъй като сроковете ще са много 
кратки“, посочи Козарев. Според него трябва да се мисли в посока за внасяне на работници от 
чужбина, тъй като много от българските служители са заминали за Германия и Франция, където 
заплатите са между 3000 и 4000 евро на месец.
У нас годишната заплата в сектор строителство за миналата година е била 10 634 лв., което 
представлява повишение с 5,9% спрямо 2017 г., но заплатите все още изостават от тези в 
промишлеността, където годишната заплата е била 13 621 лв., посочи Илиян Терзиев, председател 
на УС на КСБ.
Сред другите сериозни проблеми в строителния сектор са отчужденията на терени при 
изпълнението на големи инфраструктурни проекти, археологията, липсата на качествени проекти, 
сивият сектор, обжалването на обществените поръчки и критерият за най-ниска цена, заложен в 

http://www.moreto.net/new/novini.php?n=395992&c=01


търговете.
Според Любомир Пейновски, член на УС на КСБ, генезисът на голяма част от проблемите в 
строителния сектор е още в условията и начина на работа на оперативните програми. Затова от КСБ 
настояват да участват в планирането на следващия програмен период с реални оценки и мнения. 
Камарата се надява също така през следващия програмен период да бъде директен бенефициент 
на средства.

Източник: bulnews.bg

Строителният бранш е притеснен от липсата на
квалифицирани кадри
Публикувана: / 25.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на 
проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда" 

(ОПОС). Това обяви на пресконференция Благой Козарев от Камарата на строителите в България 
(КСБ). Проблеми от години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият 
сектор, обжалването на обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, 
обясниха специалистите.
Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1.2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста 
от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой.
Козарев изтъкна, че одобрените проекти от последните няколко седмици са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 
17% (заплатите в другите сектори на строителството са увеличени с 15%), а цените на проектите не 
могат да се променят. По тази причина от Камарата предлагат съвместно с държавата да се намери 
механизъм за индексация на проектите.
Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне 
изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на работници, 
защото българските специалисти заминават в европейски държави.
От Камарата на строителите в България годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от 
тях заминават на работа в Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата 
ставка от 3.16 евро, а режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване.
Експертите на Камарата разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния 
процес, което ще позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на 
обектите. С дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните 
практики, качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно 
регламентирано.
Камарата на строителите в България продължава да смята, че националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от 
нея.

https://www.bulnews.bg/article/349369


Източник: manager.bg

Липса на кадри продължава да тормози строителния
бранш у нас
Публикувана: / 25.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на 
проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда". Това 

обяви на пресконференция Благой Козарев от Камарата на строителите в България. Проблеми от 
години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият сектор, обжалването на 
обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, обясниха 
специалистите.
Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста 
от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой.
Козарев изтъкна, че одобрените проекти от последните няколко седмици са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 
17 на сто /заплатите в другите сектори на строителството са увеличени с 15 на сто/, а цените на 
проектите не могат да се променят. По тази причина от Камарата предлагат съвместно с държавата 
да се намери механизъм за индексация на проектите.
Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне 
изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на работници, 
защото българските специалисти заминават в европейски държави.
От КСБ годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от тях заминават на работа в 
Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата ставка от 3,16 евро, а 
режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване.
Експертите на КСБ разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния процес, 
което ще позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на обектите. С 
дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните практики, 
качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно регламентирано.
КСБ продължава да смята, че националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от нея.

Източник: skandal.bg

Няма строители! Строителният бранш е притеснен от
липсата на квалифицирани кадри
Публикувана: / 25.04.2019

Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на 
квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на 
проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда" 

(ОПОС). Това обяви на пресконференция Благой Козарев от Камарата на строителите в България 
(КСБ). Проблеми от години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият 
сектор, обжалването на обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, 
обясниха специалистите.
Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. 
Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се 
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получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста 
от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой.
Козарев изтъкна, че одобрените проекти от последните няколко седмици са разработвани в 
продължение на три години, а само за миналата година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 
17% (заплатите в другите сектори на строителството са увеличени с 15%), а цените на проектите не 
могат да се променят. По тази причина от Камарата предлагат съвместно с държавата да се намери 
механизъм за индексация на проектите.
Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне 
изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на работници, 
защото българските специалисти заминават в европейски държави.
От Камарата на строителите в България годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от 
тях заминават на работа в Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата 
ставка от 3,16 евро, а режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване.
Експертите на Камарата разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния 
процес, което ще позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на 
обектите. С дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните 
практики, качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно 
регламентирано.
Камарата на строителите в България продължава да смята, че националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от 
нея.

Източник: perniknews.com

Борим дефицита на строители с внос от трети страни
Публикувана: / 25.04.2019

Улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от 
трети страни предлагат от Камарата на строителите в България (КСБ) 
и по този начин да се преодолее недостига на кадри в отрасъла.
Според председателя на камарата Илиян Терзиев, недостигът им у 

нас е от години, защото нашите работници бягат на Запад за по-високи заплати. По думите му 
България е с най-ниска часова ставка от 3,16 евро в цяла Европа за строителния сектор. „Руснаците 
са с 10 евро, чехите - с 15, а в Швейцария стига и до 56 евро на час. В Румъния минималната заплата 
в сектора е 750 евро. За това нашите ходят в Германия, където също и има дефицит на строители, 
защото много се строи“, добави той.
От КСБ годишно обучават по около 5000 души. Според представителите на камарата режимът на 
трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване, а възможностите за привличане на 
работници са страните с българска диаспора като Северна Македония, Украйна и Молдова.
„Една от причините за ниското заплащане е и сивият сектор, от което губи и хазната. За това 
искахме всички строителни поръчки, а не само тези до 100 квадрата, да се изпълняват от фирми, 
записани в регистъра. В Германия не е възможно да извикаш техник да оправни контактите в къщи 
или покрива, ако не е от регистрирана фирма“, смята Терзиев.
Българските строителни предприемачи са притеснени и дали ще намерят работници за големите 
проекти у нас, които трябва да бъдат завършени до края на програмния период. Те се надяват 
бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да мисли и за внос на 
работници.
В тази връзка Благой Козарев от УС на КСБ, припомни, че предстои изпълнението на 190 големи 
поръчки по ОП „Околна среда“ за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. „Искаше ни се тези 
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проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава струпването 
им в края на програмния период“, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от компаниите са с 
намалени ресурси, имали са и престой./Монитор

Източник: glas.bg

Първата регистрация с електронен подпис в Централния
професионален регистър на строителя вече е факт
Публикувана: / 25.04.2019

София. От 15 април 2019 г. е разширена електронната система на 
Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камара на строителите в България и е въведен режим на работа с 

квалифициран електронен подпис (КЕП), който дава възможност строителите, желаещи да се 
впишат в ЦПРС или да ползват отделните услуги, които предлага Регистърът, да го направят изцяло 
по електронен път. Това съобщи доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС по време на работна закуска, организирана от КСБ. 
Събитието се проведе в сградата на браншовата организация. На него присъстваха председателят 
на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Николай Николов, зам.-председател на 
УС на КСБ и председател на Областното представителство на Камарата в Бургас, инж. Любомир 
Качамаков, член на ИБ и УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, зам.-председател на FIEC, 
инж. Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ и председател на секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, членовете на УС на КСБ Велико Желев, Любомир 
Пейновски, Руен Панчев, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, съобщиха от КСБ.
По време на работната закуска беше посочено, че нововъведената технология работи паралелно с 
действащата досега. „Изборът за работа с един от двата режима е свободен. Вече е факт и първата 
регистрация чрез разширената електронна система на Регистъра”, съобщи още доц. д-р инж. Георги 
Линков. Той подчерта, че към 25.04.2019 г. в ЦПРС са вписани общо 5205 строители фирми.
В началото на срещата с медиите инж. Илиян Терзиев представи актуалните теми, по които 
Камарата работи, както и данни от Националния статистически институт за тенденциите в 
строителството. По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство” за 
2018 година е на обща стойност 14 827 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличава с 10,2%. 
Произведената продукция по сегменти е, както следва -сградно строителство, което включва 
жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2018 година в размер на 
8359 млн. лв., това е дял от 56,4% от общо произведената продукция в сектора за разглеждания 
период. Произведената продукция в сградното строителство нараства с 11,0% спрямо 2017 г. В 
инженерната инфраструктура произведената продукция за 2018 година възлиза на 6468 млн. лв. и е 
с дял от 43,6% от общо произведената продукция в строителството. Спрямо 2017 г. произведената 
продукция в инженерната инфраструктура нараства с 9,2%. „Нашите намерения са тези срещи да 
станат традиция и да се виждаме често“, сподели председателят на УС на КСБ. Той допълни, че за 
Камарата е изключително важно да има постоянна комуникация и да не остават без коментар 
темите, касаещи строителния бранш.
Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев говори за дейността на браншовата организация, 
свързана с промени в законодателството. По думите му усъвършенстването на нормативната 
уредба, касаеща сектор „Строителство“, е една от приоритетните цели на Камарата на строителите в 
България. „За периода 2018 - 2019 г. дейността на КСБ беше насочена към разработване на 
предложения за изменение и допълнение на действащите нормативни актове, в т.ч. Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и Закона за обществени поръчки (ЗОП)“, каза изп. директор на 
Камарата. „Ние имаме желание да се въведат ясни и точни правила, които да се спазват от всички“, 
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заяви инж. Мазнев. Той акцентира, че един от големите успехи на браншовата организация през 
тази година са постигнатите промени в чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), 
съгласно които само строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи от 
допълващото застрояване, извън тези от шеста категория, както и реконструкции, преустройства, 
основни ремонти и смяна предназначението на такива строежи с разгъната застроена площ до 100 
кв. м могат да се изпълняват от строители, които не са вписани в ЦПРС. „С приетите предложения на 
КСБ ще се гарантира получаването на качествен строителен продукт, тъй като вписаните в 
Регистъра строители трябва да отговарят на всички законови изисквания, в т.ч. да разполагат с 
изискващото се техническо оборудване и необходимия персонал за техническо ръководство на 
строежите“, допълни Мазнев.
Участниците в събитието се запознаха и с възможностите за дигитализация на строителния процес. 
Те бяха представени от инж. Любомир Качамаков. „Новите технологии като BIM (Building Information 
Modeling) позволяват да се проследи във всеки един етап напредъкът на проекта и в процеса на 
работа да се открият грешките“, каза той. По думите му това е начин за решаване на проблемите с 
контрола и отговорността на всеки участник в строителния процес.
Темата за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
също беше сред дискутираните. Инж. Николай Николов сподели вижданията на строителния бранш 
относно програмата, като подчерта, че КСБ настоява тя да продължи. „За нас ползите от програмата 
са видими. Има доказан икономически ефект“, подчерта той. В изказването си инж. Николов заяви, 
че програмата осигурява заетост на всички свързани със строителния процес, като проектанти, 
строители, технически надзор, производители на материали и доставчици.
„Предстоят 190 поръчки по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, като в сектора ще 
бъдат инвестирани общо 1,2 млрд. лв. до края на програмния период.“, заяви на свой ред инж. 
Благой Козарев, който информира за предизвикателствата пред изпълнението на „ОПОС 2014 - 
2020“. Той изрази надежда, че всички проекти ще бъдат реализирани, като подчерта, че предстои 
много работа в кратки срокове.
Работната закуска продължи с информация относно предизвикателствата пред големите 
инфраструктурни проекти. Членът на УС на КСБ Велико Желев акцентира върху започналите 
проекти с национално значение - АМ „Хемус“, магистрала „Струма“ в участъците „Железница“ и 
„Кресна“, Южната дъга на София, пътя Мездра – Ботевград и много други. „Това са важни не само за 
строителството обекти, но и за нашата страна. Те ще генерират икономическото развитие на 
регионите“, поясни той.
Темата за липсата на кадри в строителния бранш също беше засегната. „Огромен проблем за 
бранша е липсата на квалифицирани кадри. Поради тази причина Камарата създаде „Строителна 
квалификация“ ЕАД“, каза на свой ред председателят на СД на дружеството Руен Панчев. По 
думите му основен предмет на дейността на дружеството е организирането и провеждането на 
образователно-квалификационни обучения на кадрите, работещи в строителството, както и 
дейности по реализирането на разработени стратегии и политики на КСБ, свързани с 
професионалната квалификация на заетите в отрасъл „Строителство”.
Любомир Пейновски запозна представителите на медиите с дейността на Камарата, насочена към 
търсене и използване на възможностите за финансиране на бранша чрез фондовете и финансовите 
инструменти.
В края на срещата инж. Терзиев благодари на журналистите за съвместната работа и коректността 
и им пожела светли великденски празници.
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