ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, представителните браншови организации КАМАРА
НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ), БЪЛГАРСКА
БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“ (ББКП), БЪЛГАРСКА
БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“
(ББАПБ), в отговор на зачестилите политически и
журналистически
спекулации
относно
качеството
на
изпълняваните обекти и почтеността на участниците в
инвестиционния процес по проектиране, изграждане, ремонт и
поддържане на пътната инфраструктура в Република
България, искаме ясно да заявим следното:
СТРОИТЕЛИТЕ НА ПЪТИЩАТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ НЕ УБИВАТ
Подобни твърдения злепоставят името на хилядите
работници, техници, инженери, ръководители, които са
посветили живота си на благородната строителна професия, и
омаловажават усилията на над 20 000 души, които
понастоящем работят в пътностроителния бранш.
Фирмите от пътностроителния бранш работят по ясни
правила, разписани в Европейски директиви, национално
законодателство и технически спецификации. През годините
сме подлагани на безброй проверки за качеството на нашата
работа, включително от представители на европейските
институции, и сме готови отново и отново да предложим
пълното си съдействие за подобни независими проверки. Ако те
покажат пропуски в работа на конкретни фирми, ние сме с
ясното съзнание, че те дължат на обществото морална,
икономическа и наказателна отговорност.

Трябва обаче ясно да заявим, че подобна отговорност може
и трябва да бъде персонална по отношение на констатираното
потенциално нарушение.
Генерализираното говорене на знайни и незнайни
експерти с даване на характеристики на целия бранш и на
целия инвестиционен процес, без да има констатации на
отговорните институции, е категорично неприемливо и води до
негативно отражение върху икономическата ни дейност. Това
се отразява пряко или косвено върху всички фирми от бранша
и има остър социален ефект върху нашите работници и техните
семейства. Затова ние не можем да останем безучастни и
призоваваме безотговорното упражняване на тема „Пътища“,
което не е подкрепено от конкретни доказателства за
виновност, да бъде преустановено. В противен случай ще
смятаме, че сме свидетели на предварително разработен и
активно прилаган сценарий по дискредитиране на бранша и на
участващите в него икономически субекти и заместването им с
такива с неизяснен произход и технологични възможности.
Подобен сценарий ще срещне общото ни противопоставяне по
всички допустими от закона и морала начини.
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