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Снимка Денис Бучел

Над 90 млн. лв. са
изплатени по ОП
„Регионално развитие“
` стр. 20-22
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ИНТЕРВЮ

Д-р Йорданка Чобанова,
служебен зам.-министър
на регионалното развитие:

Очакваме до ноември
да се възстановят
плащанията по ос 3
на ОПРР
` стр. 6-7

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов представи
състоянието на строителната индустрия за полугодието на 2014 г.
Свилена Гражданска
Ренета Николова

4202 фирми са вписани в
Централния професионален регистър на строителя. Това заяви доц. д-р инж. Георги Линков
– председател на Комисията
за воденето, поддържането и
ползването на ЦПРС, по време
на традиционната пресконференция, която Камарата на
строителите в България дава
след годишното приключване на
процедурата по чл. 20, ал. 2 от
Закона за Камарата на строителите. В пресконференцията
участваха и инж. Светослав
Глосов – председател на УС на
КСБ, и инж. Иван Бойков – изп.
директор на Камарата. Събитието се състоя в централна-

та сграда на КСБ.
„В началото на 2014 г. в
ЦПРС е имало 4303 вписани
строители, това число за същия период на 2013 г. е 4158.
През 2014 г. след процедурата
по чл. 20 от регистъра са заличени 520 юридически лица.
Вписаните строители са 4202.
През 2013 г. след процедурата
са заличени 456. Вписаните
са 4054. Ако съберем и извадим числата, ще установим,
че и през двете години имаме
прираст от по 150 юридически
лица“, обясни доц. д-р инж. Линков. Той уточни, че заличаването на фирмите от регистъра
не означава, че са фалирали, а
че има отказ от обстоятелството да бъдат регистрирани в ЦПРС като строители.

„Вероятно ще търсят своя хляб
и развитие в други области
или ще останат в бранша, но
с друга окраска – сиво-черна”,
допълни той. Близо 400 са нововписаните фирми. „Дълбоко
уважение към мъжете и жените, които управляват тези
дружества и които имат смелостта при добре познатите
ни условия да продължават да
работят в тази област“, каза
още председателят на Комисията за ЦПРС.
„Строителната индустрия
за полугодието на 2014 г. бележи ниски обороти и отрицателен темп на развитие – показатели, установени трайно от
2010 г. насам“, заяви инж. Светослав Глосов – председател на
` стр. 9
УС на КСБ.
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Преди Дунав мост
и след това
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СТРОИТЕЛ
Инж. Светослав Борисов:

Винаги съм знаел,
че ще строя
` стр. 26
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„Много съм любопитна
през 2016 г. да тествам
крайния резултат от проекта ProductinfoX”. С тези
думи оценителят на проекта проф. Агниешка Клем закри срещата между партньорите по ProductinfoX и
Изпълнителната агенция
за научни изследвани я
(REA) към Европейската
комисия. Събитието бе
част от задължителната
защита на междинното
изпълнение на проектите,
финансирани по Седма рамкова програма. По време на
тази среща Камарата на
строителите в България
и останалите партньори
направиха кратко представяне на дейността си,
описаха ролята си в проекта и очаквания ефект от
прилагането на крайните
резултати.
ProductInfoX е унифицирана информационна
система, която помага
на малките и средните
предприятия (МСП) да разбират и прилагат националните и европейските
регламенти за строителство. Тя предоставя нужната информация на няколко работни езика относно
строителните продукти
на пазара на Стария континент чрез система за
централизирано събиране
на данни. Благодарение на
нея потребителите имат
лесен достъп до съответните нормативни изисквания за определен материал,
стандартите и свързаните с него документи. Освен това ProductInfoX предоставя фу нкци ята
филтър, чрез която се
идентифицират продукти,
съдържащи вредни и/или
вещества, замърсяващи
околната среда. Тя позволява търсене по различни
категории, като например
специфични свойства, регулаторни изисквания или
състав на материала. Така
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На 10 октомври се проведе учредително събрание
на регионалния клуб на Националния клуб на строителите ветерани в Монтана. Инж. Виктор Шарков,
зам.-председател на НКСВ, запозна присъстващите
с дейността на организацията. Инж. Иван Стоянов,
зам.-председател на НКСВ, информира за основните задачи до края на годината, стоящи пред структурата.
Присъстващите строители ветерани избраха за
председател на клуба в Монтана Рангел Спасов, а за
членове на ръководството - Росица Петкова и Николина Райчева. Те бяха представени от председателя
на НКСВ инж. Тодор Топалски.
Той поздрави присъстващите с решението за
учредяване на регионален клуб на НКСВ и пожела
здраве, ползотворна работа и непрекъснато сътрудничество с ОП на КСБ - Монтана.

(ȌȕȈȋȖȌȐȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȐȊȍȚȍȘȈȕȐ±ǩțȘȋȈș

информационната система
ще помогне на потребителя да разбере спазени
ли са всички регулаторни
и пазарни изисквания за
съответен артикул и да
избере най-подходящите
материали за изпълнение
на даден проект. Не на
последно място софтуерът дава възможност на
всяка фирма да създаде
собствена работна платформа, чрез която да следи
качествата на всяка една
доставка и да анализира в
дългосрочен план използваните материали във всеки
един проект. Предвижда се
и разработка на мобилно
приложение. Демо версията на ProductInfoX вече е
финализирана и в момента протича пилотното
тестване. До този момент са анализирани около 50 основни строителни
продукта (от общо 400, за
които са разработени хармонизирани стандарти).
Резултатът на проекта ProductInfoX ще бъде
особено полезен в България, където регулаторните
изисквания се променят,
допълват и хармонизират непрестанно, малките фирми са близо 98%, а
средните около 1,8% от
всички компании от сектора на пазара. На първо
място той ще внесе ясно-

та относно изискуемите
стандарти, декларации и
сертификати за продукти
в бранша. Потребителите,
които нямат собствени
юридически отдели, ще бъдат улеснени при запознаването с националните и с
европейските регламенти.
Това от своя страна ще
допринесе за по-гладкото
въвеждане, спазване и правилното използване на нормативните документи за
изграждане на национално
и европейско ниво. Освен
това функционалностите
на ProductInfoX ще допринесат не само за по-високата информираност на
МСП, но и за оптимизирането на доставките им.
Не на последно място чрез
използването на информационната система ще се
засилят евроинтеграцията и конкурентоспособността на българските
фирми в сферата.
Предвид спецификите
на проекта ProductInfoX
заключителните думи на
оценителя бяха от особена важност за консорциума, защото проф. Клем е
специалист по строителни материали и преподава
в шотландския университет в Глазгоу (Glasgow
Caledonian University), както е и гостуващ лектор в
редица европейски универ-

ситети. Тя предложи да се
популяризират резултатите и в Полша, където е сигурна, че ще има интерес,
и дори предостави координати на съответната
институция. Това е знак,
че през първата половина
от проекта консорциумът е разработил полезен
и иновативен продукт. За
това свидетелстват и
срещата на Европейската строителна федерация
(FIEC), отговаряща за популяризацията на проекта с
ГД „Предприятия и промишленост”, чиито представители са изразили особен
интерес към софтуера.
ProductInfoX ще приключи официално през 2016 г.
Инициатор на проекта е
норвежкият „Технологичен институт TI“. Лидер
на разработката на софтуера е българската ИТ
фирма ICB, подпомогната
от TI (NO), CoBuilder (NO)
и LABOR (IT). Останалите партньори са строителните фирми Catenda
(NO), Lustro (BG) и Lugea
(IT) и браншовите организации FIEC (EU), GCI-UICP
(EU), EBA (NO). КСБ отговаря за популяризацията
и комерсиализацията на
проекта в България. За
повече информация посетете сайта на проекта:
www.productxchange.com

В началото на септември т.г. бе отбелязана първата година от учредяването на местна структура на
НКСВ в Бургас. Срещата започна с встъпително слово
на председателя на клуба инж. Дамян Камбуров, който
направи кратка ретроспекция на свършеното през изтеклата година. Той подчерта, че една от основните
насоки е била грижата за укрепване и консолидация
на Клуба и превръщането му в сплотена и действена
организационна структура. За целта са били осигурени
условия и тематика за успешно и ползотворно провеждане на ежеседмични срещи на членовете с ръководството по различни въпроси. Отбелязано бе подписването на меморандум между клуба и Професионалната
гимназия по САГ „Кольо Фичето” – Бургас.
В тази връзка строителите ветерани изнесоха
лекции пред учениците и преподаватели за водещите
технологии в бранша, а фирми - производители и разпространители на съвременни строителни материали и
технологично оборудване, представиха своите продукти
и илюстрираха техните качества с демонстрация.
Бе организиран конкурс за почетен плакет „Перспективен строител”, спечелен от шест ученици. Връчени бяха и грамоти на възпитаниците за спечелени
други състезания.
Предоставена бе безвъзмездна помощ на областната управа и община Бургас при решаване на проблеми от сферата на строителството.
Инж. Камбуров прочете поздравлението на председателя на Националния клуб инж. Тодор Топалски до
структурата в Бургас по случай годишнината.
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В края на месеца се реализира планираното от
Клубния съвет на структурата на НКСВ в Бургас посещение на изпълнените от майстор Кольо Фичето
строителни обекти във Велико Търново. Групата се
състоеше от ръководството на организацията и още
петима от редовните членове.
Освен запознаването с изключителното творчество на Кольо Фичето, бе планирана и среща с местния
клуб на строителите ветерани с цел обмяна на опит
и мнения за подобряване обхвата на работа в двете
структури. Срещата премина при повишен взаимен
интерес и с определена полза за обогатяване на дейността и на двете организации.
Бяха посетени строените от Кольо Фичето обекти в града, като: големият турски конак, в който е
заседавало първото българско Велико народно събрание, ханът на хаджи Никола, Къщата с маймунката на
Никола Коюв, църквите „Свети Николай“ и „Света Богородица“, Самоводската чаршия и други.
Официален медиен партньор
ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВАРНА

Камарата на строителите в България и вестник „Строител“
организират
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема
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Краен срок за заявки 24 октомври 2014 г.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Откриване:
24 октомври 2014 г.
16 часа
Grand Mall - Варна
ниво 2
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