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Българската Асоциация за Изолации в Строителството устоя на сериозното
изпитание на кризата с мотото „Да съхраним постигнатото и да развием
асоциацията в условия на финансова криза“. Развитието по време на криза е
трудно, а да се съхрани и затвърди постигнатото изисква упорита работа,
всеотдайност, лична отговорност и професионализъм.
БАИС е създадена преди девет години в отговор на наболелите нужди на
бранша. Целите на Асоциацията, които са актуални и до днес, са да се
регламентират и унифицират изискванията за изпълнение на изолациите в
строителството; да се гарантира качество и надеждност; да се ограничи
нелоялната конкуренция. Асоциацията работи заедно с държавните органи в
посока унифициране на нормите и законите, касаещи изолациите,
привеждането им в съответствие с Европейските изисквания и добрите
практики.
БАИС не е създадена конюнктурно, а с ясни цели, които доказват нуждата от
такава асоциация и затвърждават ролята й в строителния бранш.
Разговаряме с председателя на БАИС Борис Радулов в навечерието на
Общото събрание на сдружението.
Какво се промени
кризисните години?
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По време на кризата БАИС се промени.
Премина през естествен генезис.
Намаля членският състав. Членовете,
които очакваха Асоциацията да им
осигури пряка работа ни напуснаха.
Това не промени усилията и работата
на БАИС. Не променихме целите си.
Вярваме, че точно сега има още поголяма нужда от гарантиране на
работа по правилата.
Кои бяха приоритетите на БАИС през изминалите три години?

Както казах, приоритетите на Асоциацията не са се променили и през
изминалите три години. Кризата събуди сивата икономика. Очаквано явление,
на което трябва да се противодейства. Забравиха се правила и норми, само и
само да се работи. Ние знаем рисковете. Какъв краен продукт ще се получи?
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Не спираме да се борим срещу лошите и порочни практики. Трудно е.
Приоритетите и за институциите са различни. Бих казал, че се дават
краткосрочни решения на проблемите. Основен приоритет си остава тясното
сътрудничество с държавната власт и контролните органи, с цел гарантиране
на качествени изолации, отговарящи на нормите, лоялна конкуренция и работа
по правилата.
Какво отчитате като найголямо постижение през
Вашия мандат?

Участието на БАИС
работна
група
Наредба 7.
Асоциацията бе един
инициаторите

в
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преразглеждане на таксите за потвърждение в КСБ.
Основното постижение е устойчивото утвърждаване на БАИС. Девет години не
са много, но не са и малко. Асоциацията успя да се наложи като значим фактор,
с който трябва да се съобразяват.
За какво не Ви достигна време?

В годините на сложна икономическа обстановка, не можахме да развием БАИС,
така както би подхождало на национално представена Асоциация.

Как виждате бъдещото на БАИС?

Строителството в България през следващите седем – осем години ще бъде
управлявано основно от възможностите ни да усвояваме Европейски фондове
и програми. Изолациите имат своя огромен потенциал в санирането на
сградния фонд. Казвам саниране, имайки предвид не само енергийно
обновяване, а цялостно реновиране и удължаване живота на сградите ведно с
подобрения комфорт на обитаване.
При един процес на строителство, където инвеститора (ЕС), налага правилата
и контролира процеса, мястото на Българската Асоциация за Изолации в
строителството е осезаемо необходимо.
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За да бъдем още по-значими и да ни чуват, трябва наистина да развием БАИС:
да сме национално представени с клонове; да дефинираме ясно интересите на
различните групи членове. Не само на принцип вид изолация, а и в зависимост
от това каква е дейността – производство, търговия, полагане, услуги.
Необходимо е да поддържаме активни контакти със сродни организации –
Асоциация на производителите на сглобяеми къщички, производители на
експандиран пенополистирол. На европейско ниво – тунелни, хидро и топло,
всички които могат да са ни полезни с опит и действия.
Основните ни усилия трябва да са насочени вътре в страната, да не допускаме
създаване на условия за нелоялна конкуренция, прокарване на норми в ущърб
на българските компании.
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