КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПАЗАРДЖИК

10 ДОБРИ ПРИЧИНИ
ДА ИЗБЕРЕМ СТРОИТЕЛНАТА ПРОФЕСИЯ

1. ПРЕСТИЖ
Строителната професия е изключително престижна в цял свят. Много от нейните
представители се радват на особено уважение не само в местната общност, но заемат
солидни позиции в държавата. Строителите често са обществено ангажирани и авторитетни
фигури, чието мнение се чува и зачита.
2. ПРОФЕСИЯ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ
Строителството е професията, която изгражда заобикалящата ни среда - там, където
протича животът ни, където работим, почиваме, спортуваме или творим. Ето защо тя е от
изключителна важност за хората.
3. ПРОФЕСИЯ НА БЪДЕЩЕТО
Строителството се развива с бурни темпове и всеки
един проект допринася за оформянето и съграждането на
заобикалящия ни свят. Ако сте любители на новите
технологии, техника, машини, материали и оборудване, то
в тази професия ще имате възможност да се запознаете с
най-модерните новости.

4. ОСИГУРЕНА РАБОТА. ДОБРИ КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ
Строителната професия създава възможност за сигурна, дългосрочна заетост. Строителните
фирми полагат усилия да задържат своите добри специалисти, защото квалификацията и опитът
са от изключителна ценност в този сектор. Строителството в региона има своите добри
перспективи, тъй като е свързано с развитието на туризма, промишлеността, селското стопанство
и др. Строителните фирми функционират на територията на пазарджишки регион и осигуряват
работа за десетки специалисти с различен профил, квалификация и образование, осигуряват
бъдеще за всеки, който е упорит, работлив и коректен. Със строителната професия може да
участвате в реализацията на значими международни проекти.
5. ДИНАМИЧНА И ИНТЕРЕСНА РАБОТА
Всеки, който работи в строителството, ще потвърди, че тази професия е далеч от
еднообразието, монотонността и скуката. Всеки нов проект поставя пред специалистите
предизвикателства, с които може да се справят само упоритите, работливите и находчивите.
Строителството предоставя изключителни възможности да покажете своята креативност и воля.

6. ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Строителството е един от секторите, в които заплащането е на много добро ниво.
Работещите в строителните фирми са обезпечени с осигуровки, социални бонуси и др.
Строителните специалисти са хора с добър стандарт и възможности. Често са в първите
редици по време на благотворителни акции и реализацията на благородни каузи.
7. РАБОТА В ЕКИП
Строителството е ЕКИПЕН СПОРТ. Той е свързан с взаимоотношения между много хора с
различни специалности, функции и роля в строителните проекти. Този сектор ще ви даде
възможност да създадете много контакти, да откриете удовлетворението от работата в екип и
дори да спечелите приятелства. Със строителната професия може да докажете потенциала на
своите способности и да заемете лидерска позиция.
8. СТРОИТЕЛИТЕ УМЕЯТ ДА СЕ ВЕСЕЛЯТ
Строителите НЕ САМО УМЕЯТ ДА СЕ ТРУДЯТ, ТЕ СА НЕНАДМИНАТИ ВЪВ ВЕСЕЛБИТЕ.
Доброто настроение и чувството за хумор съпътстват и делници, и празници, а Празникът на
строителите по традиция се провежда на Димитровден.

9. ТРАДИЦИЯТА
Прочутата Брациговска архитектурна школа, която оставя траен отпечатък върху
архитектурното наследство и самочувствието на българския народ през Възраждането. За
100 години над 600 майстори градят църкви, училища, градски кули, къщи, дюкяни и мостове
в днешна Северна и Южна България. Техните сгради имат характерен стил и оставят трайно
впечатление с архитектурата си.
10. НАЛИЧИЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С ДОБРА РЕПУТАЦИЯ
В гр. Пазарджик имате редкия шанс да учите в подходящото училище - Професионалната
гимназия по строителство и архитектура, което е обучило не един специалист със
забележителна строителна кариера. След това да продължите обучението си във висшите
учебни заведения като ВСУ „Любен Каравелов“, УАСГ - София, Варненски свободен
университет и др., които дават възможност за получаване на висше образование в областта
на строителството, а инженерните кадри са намерили реализация в целия пазарджишки
регион, страната и чужбина.

СТРОИТЕЛИТЕ
Инж. Любомир Келчев – управител на „Аквамонт“
ООД и председател на Областно представителство
Пазарджик на Камарата на строителите в България
Скъпи ученици, уважаеми учители и родители, като Председател на Камарата на
Строителите в България, Областно представителство – Пазарджик, бих искал да
отправя своята покана към всеки заинтересован да посети нашия офис, където ще
получи изчерпателна информация за всички характеристики на строителната професия.
Нашето представителство обединява повече от 100 строителни фирми с регистрация
на територията на Пазарджишка област, които с днешна дата съставляват местния
строителен сектор. Наш дълг е да осигурим приемственост в тази професия и бих
приветствал всички млади специалисти, които искат да останат в Пазарджик, да работят
и да се развиват тук.

ИЗБЕРЕТЕ

СТРОИТЕЛСТВО И
АРХИТЕКТУРА/
СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК С
РАЗШИРЕНО
ИЗУЧАВАНЕ НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СТРОИТЕЛСТВО И
АРХИТЕКТУРА/
СТРОИТЕЛЕН
ТЕХНИК С
РАЗШИРЕНО
ИЗУЧАВАНЕ НА
НЕМСКИ ЕЗИК

ГЕОДЕЗИЯ/
ГЕОДЕЗИСТ С
РАЗШИРЕНО
ИЗУЧАВАНЕ НА
НЕМСКИ ЕЗИК

НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ/БРОКЕР
С ИНТЕНЗИВНО
ИЗУЧАВАНЕ НА
НЕМСКИ ЕЗИК

БИВШИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПГСА - ГР. ПАЗАРДЖИК
Инж. Маринела Савова - Ръководител маркетинг ценообразуване
и ПТО в «БРОКС 2003» ООД – гр. Пазарджик
Защо избрахте професия в областта на строителството?

Когато кандидатствах баща ми беше директор на
проектантската организация в Пазарджик и той ме нахъса да
запиша в ПГСА - гр. Пазарджик, специалност «Строителство и
архитектура».
Какво Ви мотивира да се спрете именно на тази специалност, с която работите?

През 2008, когато записах ВСУ «Любен Каравелов» - София, специалност «Строителство
на сгради и съоръжения» беше бум в строителството и смятам, че това е бъдещето.
Какви перспективи виждате пред младите хора, които са избрали строителната професия?

Който се впусне в тази професия с любов може да постигне много успехи, трудно е, но е
много хубаво да видиш накрая своя труд.
Какви знания са необходими на учениците, за да се справят с изпитите във висшите строителни
училища?

Знанията от строителната гимназия, които получават учениците са напълно достатъчни за
успешно вземане на изпитите във висшите строителни училища.

БИВШИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПГСА - ГР. ПАЗАРДЖИК
Димитър Шалдъров – Главен специалист в Община Пазарджик,
дирекция "Архитектура и ТУ"
Защо избрахте професия в областта на строителството?

Заслугите за избора на професия в областта на строителството са
изцяло на дядо ми, който е строител. Това е професия, която дава
възможност за развитие в различние си сфери.
Какво Ви мотивира да се спрете именно на тази специалност, с която работите?

Мотивира ме това, че след завършване на средното ми образование със специалност
«Строителство и архитектура», имам професия, която мога да започна да практикувам и да
приложа знанията си в работата. Също така възможността да продължа образованието си и
да се реализирам като архитект или инженер. Сега уча задочно във Висше строително
училище «Любен Каравелов», специалност «Строителство на сгради и съоръжения».
Какви перспективи виждате пред младите хора, които са избрали строителната професия?

Виждам едни бъдещи успели архитекти, инженери и техници, които да реализират нови и
интересни проекти.

БИВШИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПГСА - ГР. ПАЗАРДЖИК
инж. Николай Илиев Златанов - управител и геодезист
в "ГЕОМАП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. Пазарджик

Защо избрахте професия в областта на строителството?

Избрах да изучавам специалности свързани със строителството, защото то е част от
живота на всеки човек. Следователно нуждата от специалисти в тази област е
неограничена. През 2000 г. завърших специалност «Строителство и архитектура» в
Техникум по строителство - гр. Пазарджик, а през 2008 г. завърших МГУ, специалност
«Маркшайдерство и геодезия»
Какво Ви мотивира да се спрете именно на тази специалност, с която работите?

Харесвам работата на терен, където осъществявам връзката между проектите и
строителната площадка.
Какви перспективи виждате пред младите хора, които са избрали строителната професия?

Всеки млад, амбициозен и трудолюбив човек е способен да реализира уменията и
знанията, натрупани в училище или университета. Стига да вярва в себе си и никога да не
се отказва от целите, които преследва.

БИВШИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПГСА - ГР. ПАЗАРДЖИК
Арх. Тома Димитров Проектантска фирма „МУЛТИПЛАН“ ЕООД – гр. Пазарджик
Защо избрахте професия в областта на строителството?

Никога не съм искал друга професия, освен архитект. През 2002 г. завърших
специалност «Строителство и архитектура» в Техникум по строителство в Пазарджик,
а през 2008 г. завърших ВСУ «Черноризец Храбър» - Варна, специалност
«Архитектура»
Какво Ви мотивира да се спрете именно на тази специалност, с която работите?

Дядо ми беше строител, майка ми също е строителен инженер. Продължавам
семейната традиция.
Какви перспективи виждате пред младите хора,
които са избрали строителната професия?

Строителство винаги ще има и
това да създаваш е много ценно.

ИМАТЕ ШАНС ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ В:
УНИВЕРСИТЕТ ПО
АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И
ГЕОДЕЗИЯ (УАСГ)

В пет факултета Архитектурен, Строителен,
Хидротехнически, Геодезически,
Транспортен и 33 катедри се
подготвят висши кадри по
следните специалности:
Архитектура, Урбанизъм,
Строителство на сгради и
съоръжения, Транспортно
строителство, Водоснабдяване и
канализация, Хидростроителство
и Геодезия.

ВСУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

Завършилите във
ВСУ “Л. Каравелов” имат големи
възможности за реализация и
адаптивност в широк кръг от дейности
в областта на строителството.
Специалности:
Строителство на сгради и
съоръжения,
Строително инженерство,
Строителен мениджмънт,
Архитектура,
Строителство и архитектура на сгради
и съоръжения.

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН
УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ
ХРАБЪР“

Варненският свободен университет
„Черноризец Храбър“ е най-големият частен
университет в България. В него се обучават
над 10 хиляди студенти в повече от 60
бакалавърски и магистърски и 27 докторски
програми.
Специалности:
Архитектура, Дизайн, Строителство на
сгради и съоръжения, Пожарна безопасност
и защита на населението.

През годините Камарата на
строителите в България (КСБ) се
доказа не само като основен
фактор в строителния сектор на
национално ниво, но и се утвърди
като стратегически партньор в
международен аспект.
В този смисъл Камарата се стреми да засили и подпомогне международните позиции на
българските строители, както и да допринесе за внедряването на модерни методи на
управление в бранша.
Камарата традиционно се занимава с професионалната квалификация чрез разработка
и изпълнение на проекти, провеждане на обучения и развитие на секторни умения. Сред
основните й дейности са и управлението на проекти в области като енергийна ефективност,
иновации, социален диалог и др.
Ако още не сте избрали професия,
елате при нас днес, за да бъде успешна кариерата ви в бъдеще!

КОНТАКТИ
ПГСА
4400 Пазарджик
ул."Кочо Честименски" №33
e-mail: pgsa_pivanova@abv.bg
http://www.pgsa-paz.com
Телефон: 034/ 44 26 67

КСБ ОП - ПАЗАРДЖИК
4400 ПАЗАРДЖИК
ул. Цар Шишман 10, ет. 3, офис 10
e-mail: pazardgik_office@ksb.bg
https://pazardgik.ksb.bg
Телефон: 034/ 44 63 42

Работно време: От понеделник до петък: 08.30-17.00ч.

