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Мнения, 
предложения, 
становища, 
дискусии 

Г-н Терзиев даде думата на г-н Борисов. 
Г-н Борисов каза, че иска да запознае присъстващите с инициативата на секция 
„Метални конструкции“ за подобряване на качеството.  След проведено 
заседание на секцията е разгледана същетсвуващата нормативна база в България 
за изпълнение и монтаж на метални конструкции. Той информира, че има 
съществуващи наредби, има транспонирани европейски директиви, но голяма 
част от тях не се прилагат, няма ясни критерии, на строителите не са им ясни 
изискванията, които трябва да спазват и препращат към други нормативни 
актове. Той каза, че са проведени срещи с региналните структури на ДНСК, но 
техните специалисти също не са запознати с нормативаната уредба и са поискали 
пояснения. Г-н Борисов информира, че с решение на секцията е прието да се 
направи документ под формата на наредба, която да дефинира правилата за 
приемане на обектите, допуските и видовете стандарти, по които се изпълнява. 
Членовете на секцията предлагат да се предложи проекто – наредба, която да се 
съгласува и одобри от КСБ и да се представи на министерството за съгласуване и 
одобрение. Той каза, че са проведени разговори с водещите специалисти в 
страната и има възможност за сформиране на екип, който да разработи 
нормативния документ. Той предлага за ръководител на екипа и рецензент да 
бъде проф. Михаил Цанков, като в комисията ще влязат трима специалисти от 
катедра „Дървени, метални и пластмасови конструкции“ от УАСГ и от секцията 
към КСБ също двама специалисти. Той каза, че се надява в рамките на есента да 
има разработен проект на наредба, ако това предложение бъде одобрено от УС 
на КСБ. 
Г-н Чомаковски поздрави колегите от тази секция. Той пожела и в бъдеще да има 
такива идеи. 
Г-н Байкушев попита дали от името на КСБ ще излезе този нормативен документ. 
Г-н Борисов отговори, че този документ трябва да бъде одобрен от МРРБ. 

Решения 10. УС на КСБ одобрява секция „Метални конструкции“ да разработи проект на 
нормативен документ, съгласно решенията по т.1, представени в протокола от 
заседание на горепосочената секция – Приложение 10, неразделна част от 
настоящия протокол. 

Гласуване „ЗА“ – ЕДИНОДУШНО , ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА. 

 


