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„Нека да поставим на заден план нещата, които ни разделят, и да се обединим около           

Емил Христов
Ренета Николова

В сградата на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) се прове-

де работна среща между 

Валентин Николов, изп. 

директор на Камарата 

на строителите в Бъл-

гария, и арх. Николай Ба-

ровски, председател на 

Управителния съвет на 

Камарата на архитекти-

те в България (КАБ). На 

събитието присъства и 

Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор 

на в. „Строител”.

В началото на работ-

ната среща Валентин 

Николов поздрави арх. Ба-

ровски по повод избира-

нето му за председател 

на KАБ. 

Двамата обсъдиха 

актуални за браншовите 

организации теми, както 

и възможности за разши-

ряване на сътрудничест-

вото и подобряване на 

нормативната рамка в 

инвестиционния и стро-

ителния процес.

„Нека да поставим на 

заден план нещата, кои-

то ни разделят, и да се 

обединим около общите 

ни цели“, заяви Валентин 

Николов. Той подчерта, 

че проблемите пред две-

те браншови организа-

ции са общи, и припомни, 

че работна група под 

ръководството на проф. 

д.а.н. арх. Борислав Бо-

рисов и с подкрепата на 

КСБ е свършила огромна 

работа по изготвянето 

на 3 нормативни акта, 

които да заместят вече 

остарелия ЗУТ. „Имаме 

основата, от която да 

продължим да работим“, 

подчерта Николов. 

На свой ред арх. Нико-

лай Баровски допълни, че 

Камарата на архитекти-

те в България е отворена 

към общ диалог. „Двете 

структури са работили 

съвместно през години-

те и смятам, че това 

трябва да продължи“, по-

сочи още той и допълни, 

че има много теми, по 

които интересът на КАБ 

и КСБ е общ. 

„По много важни за 
строителния бранш 
казуси ние имаме еди-
номислие 

и чрез решаването им 

биха спечелили абсолют-

но всички. Важно е да ра-

ботим по тях“, сподели 

арх. Баровски.

Двете страни се обе-

диниха около идеята да 

се създаде съвместна 

работна група, която да 

бъде оглавена от пред-

ставител на Камарата на 

архитектите, в която да 

участват и представи-

тели на всички браншови 

организации. „В момента 

КСБ провежда серия от 

работни срещи с предсе-

дателите на организаци-

ите в сектора - БААИК, 

КИИП, САБ и КИГ, имаме 

пълна подкрепа и желание 

за общи действия, 

вероятно ще иниции-
раме съвместна среща 
още в началото на 
февруари, 

на която да набеле-

жим конкретни стъпки“, 

обясни изп. директор на 

КСБ Валентин Николов.

„Трябва да възобновим 

диалога помежду ни“, ак-

центира Николов.

„КСБ има сериозно 

средство за комуникация. 

Това е нашият вестник 

„Строител“, той ще оси-

гури трибуната за диску-

сии по важните за бран-

ша теми. Изданието има 

ясно специализирана ау-

дитория. Той се получава 

от всички регистрирани 

в ЦПРС строителни фир-

ми. Вестникът достига 

и до държавната админи-

страция – министерства 

и агенции, Народното съ-

брание, всички общини в 

страната, регионални-

те власти, организации-

те на работодателите, 

синдикатите, до сродни-

те браншови организации 

и медиите“, посочи изп. 

директор на КСБ. Той 

допълни, че изданието 

е отворена платформа, 

чрез която могат да се 

посочват постижения-

та и проблемите, пред 

които строителната 

индустрия е изправена, 

тенденциите и предиз-

викателствата пред 

сектора, и покани пред-

ставители на КАБ да се 

възползват от възмож-

ността и да се включат 

с публикации на страни-

ците на „Строител”. 

„Вярвам, че бихме мог-

ли да помислим за създа-

ването на 

съвместна рубрика, в 
която да запознаваме 
читателите с инте-
ресни и за строители-
те и за архитектите 
иновативни теми“,

каза от своя страна 

арх. Николай Баровски, 

който благодари за от-

правената покана. 

Засегната беше и 

темата за дигитализа-

ция на бранша. Валентин 

Николов сподели пред 

госта, че внедряването 

й в строителния процес 

е един от приоритетите 

в работата на ръковод-

ството на Камарата и 

на Областното предста-

вителство на браншова-

та организация в София. 

„През изминалата година 

ОП на КСБ – София, про-

веде редица семинари, 

които разясняваха пол-

зите и необходимостта 

от въвеждането на BIM 

технологиите“, посочи 

той. „Новите технологии 

съществено ще проме-

нят процеса на работа 

на всички нас като учас-

тници в строително-ин-

вестиционния процес. 

Нашата визия е такава, 

че искаме да сме водещи 

и дейни участници и да 

предложим следващите 

стъпки в дигитализация-

та“, заяви още той. 

Сред другите комен-

тирани теми бяха и ка-

чеството на проектите, 

идеята да се създадат 

типови договори за мал-

ки и средни фирми, въпро-

сът за инженеринга, как-

то и организирането на 

съвместни обучения за 

архитекти и строители. 

„Въпросът за инжене-

ринга има два аспекта. 

Тук аз ще си позволя да 

цитирам един китайски 

ръководител, който каз-

ва: „Нека да цъфтят 100 

цветя“, посочи Николов. 

„Нека да има всичко. Нека 

пазарът определи място-

то на инженеринга. Нали 

това искаме – пазарна 

икономика. И второ – на 

яростните противни-

ци на инженеринга бих 

казал следното – добре, 

искате да кажете, че 

Вашите колеги архите-

кти ще нарушат профе-

сионалната етика и ще 

си сложат подписа под 

някакви недомислици или 

нередности?! Аз мисля, 

че българският архи-

тект уважава името и 

професията си. Няма да 

се подпише под някаква 

глупост. Да, може някъде 

да бъде допусната греш-

ка, случва се. Но нека да 

видим доброто, положи-

телното. Да видим тези 

архитекти, които играят 

ролята на предприема-

чи и вече движат много 

неща“, коментира изп.ди-

ректор на КСБ. 

„ И н же н е р и н г ъ т  е 

една от темите, които 

със сигурност ще диску-

тираме, но не мисля, че 

той се отрича, а трябва 

да намерим най-подходя-

щата му форма на при-

ложение“, от своя стра-

на каза арх. Баровски.  

Той сподели, че в момен-

та КАБ разработва визия 

за графично оформление 

на проекти. „Идеята е 

Наредба 4 да отпадне и 

да останат нормативи-

те на камарите за обем 

и съдържание на проек-

тите. В Германия няма 

отделна наредба. Искаме 

същото и у нас. Хубаво е, 

ако може, да сформира-

ме и по тази линия една 

по-малка работна група. 

Правим шаблон за българ-

ски BIM програми и ако 

КСБ и КАБ го приемат, в 

него може да се включи и 

форма за количествена 

сметка за даден етап, 

което ще улесни всич-

ки“ ,  обясни Баровски.  

Валентин Николов инфор-

мира, че 

КСБ също работи по 
темата за стандарти-
зацията. 

„Едно  от нещата, 

които ще направим в 

следващите месеци с 

подкрепата на експерти 

юристи, е да изготвим 

типови договори, които 

ще бъдат от най-голяма 

полза за малките и сред-

ните строителни фирми. 

В тях много точно ще 

разпишем задълженията 

и правата на изпълни-

тел, възложител. Това 

ще е особено ценно и за 

малките общини. 

Малката фирма няма 

достъп до висококвали-

фицирани юридически 

консултанти. Те са скъ-

пи. Ние искаме да на-

правим едни примерни 

договори, които да ги 

качим на нашия сайт, 

да ги презентираме във 

вестника и да ги пре-

доставим за ползване 

безвъзмездно за бранша. 

Тогава малката фирма, 

като й се предложат не-

изгодни условия, ще може 

да каже - вижте, от КСБ 

са подготвили договор, 

най-добрите юристи са 

работили по него. Дай-

те ние да го използваме. 

Така ще окажем реална 

помощ на нашите члено-

ве“, обясни изп. директор 

на Камарата.

В края на срещата 

Валентин Николов споде-

ли идеята да се провеж-

дат регулярни неформал-

ни дискусии по важни за 

бранша теми, на които 

да бъдат канени изявени 

експерти в съответна 

област. „Желанието ни е 

в един свободен разговор 

всеки да си каже мнение-

то по дадена тема. Счи-

там, че в подобен формат 

могат да се родят мно-

го добри идеи“, допълни 

изп. директор на КСБ.

Снимки авторите
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          общите ни цели“, заяви изп. директор на КСБ Валентин Николов

Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и Камарата на инженери-

те в инвестиционното 

проектиране (КИИП) ще 

подпишат меморандум 

за сътрудничество. Това 

стана ясно по време на 

работна среща меж-

ду инж. Илиян Терзиев, 

председател на Управи-

телния съвет на КСБ, 

Валентин Николов, изп. 

директор на Камарата, 

и д-р инж. Иван Карале-

ев, председател на УС 

на КИИП. На събитие-

то присъства и Ренета 

Николова, прокурист и 

главен редактор на в. 

„Строител“.

„Много са темите, по 

които имаме единоми-

слие. Необходимо е всич-

ки заинтересовани стра-

ни да се обединим и да 

работим за решаването 

на най-наболелите про-

блеми пред строител-

ния бранш“, сподели инж. 

Илиян Терзиев в начало-

то на срещата. Той под-

черта, че само ако има 

сътрудничество между 

отделните гилдии, ще 

могат да се постигнат 

желаните успехи, които 

да бъдат одобрени и от 

широката обществе-

ност.

На свой ред д-р инж. 

Иван Каралеев заяви, 

че двете организации 

са си поставили едни и 

същи приоритети. „Само 

чрез общите ни усилия 

и в единодействие ще 

постигнем желаните 

добри резултати. Трябва 

целеустремено да след-

ваме нашите общи виж-

дания“, посочи председа-

телят на УС на КИИП.

Двете браншови ор-

ганизации обсъдиха и 

възможността да под-

пишат меморандум за 

сътрудничество като 

израз на желанието за 

съвместна работа и за 

обединение около идея-

та за създаване на усло-

вия за активно развитие 

на строителния процес. 

„Чрез този документ ние 

можем да постигнем още 

по-добра комуникация 

между КСБ и КИИП, да 

обменяме опит и добри 

практики с цел изработ-

ване на общи позиции“, 

каза инж. Иван Каралеев. 

Думите му подкрепи 

и изп. директор на КСБ 

Валентин Николов, който 

посочи, че е необходимо 

различията между учас-

тниците в строителния 

процес да бъдат оста-

вени настрана, а усили-

ята да се концентрират 

върху важните въпроси, 

по които браншът има 

общи позиции. „Нужно е 

да създадем съвместна 

експертна група, в която 

представители на наши-

те организации да рабо-

тят по необходимите 

законодателни промени. 

Вече веднъж тръгнахме 

по този път заедно, из-

вървяхме първите крач-

ки, преведохме немски-

те закони и изготвихме 

3 законопроекта, редно 

е да продължим напред“, 

сподели още Николов. Той 

каза, че положителна-

та промяната в сектор 

„Строителство“ зависи 

единствено от органи-

зациите, които са пря-

ко ангажирани в него. 

„Наша задача е да пока-

жем какво създава про-

блеми на бранша и как 

трябва да бъде изменено 

от законодателна глед-

на точка“, каза още изп. 

директор на КСБ. Той до-

пълни, че в предложения 

от КИИП меморандум 

могат да се включат и 

другите заинтересова-

ни страни, както и още 

теми. „Вярвам, че това е 

начинът всяка една орга-

низация да си каже мне-

нието. Вероятно ще са 

необходими и компромиси 

от всички нас, но това 

е нормално. Целта е да 

покажем, че можем да 

работим в синхрон и раз-

бирателство“, допълни 

Николов. Той също така 

подчерта, че трибуна за 

всички съвместни пред-

ложения може да бъде 

вестник „Строител“. „В 

лицето на изданието 

ние имаме много мощно 

средство за въздейст-

вие. Всяка седмица той 

достига до фирмите от 

бранша, но и до законот-

ворците и всички отго-

ворни фактори в държа-

вата, които искаме да 

чуят нашия глас“, заяви 

изп. директор на КСБ.

„Институциите, а и 

обществото трябва да 

разберат, че има систе-

мен проблем. Работим 

със закони, които са от-

преди 50 години, а и дори 

от повече. А животът 

във всичките му сфери, 

включително и строи-

телството, се променя 

динамично. Дошъл е мо-

ментът – вчера беше 

рано, утре може да е къс-

но. Трябва да се действа 

сега“, завърши Валентин 

Николов. 

Срещата продължи с 

обсъждането на тема-

та за провеждането на 

съвместни обучителни 

курсове, организирани 

от КСБ и КИИП. „Липса-

та на кадри в бранша е 

драстична. Щастлив съм 

да видя, че Камарата на 

строителите работи 

сериозно в сферата на 

професионалната квали-

фикация“, каза д-р инж. 

Иван Каралеев.

Дискутирана беше и 

нуждата от дигитали-

зация на строителния 

бранш. „Според мен КСБ 

и КИИП могат да са по-

лезни една на друга за 

развиването на дигита-

лизацията в сектора“, 

обобщи Валентин Нико-

лов. От своя страна д-р 

инж. Каралеев акценти-

ра, че е необходимо да се 

създават знаещи и може-

щи ръководители и един 

Снимки авторите

от начините това да се 

случи е чрез внедряване 

на новите технологии в 

бранша. „Наистина ще 

се радвам заедно да ра-

ботим за дигитализаци-

ята на процеса и обуче-

нието на млади кадри. В 

КИИП подкрепяме изда-

ването на литература в 

тази насока, но е много 

важно да провеждаме и 

съвместни курсове“, до-

пълни той.


