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ИЗВАДКА С РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 

От заседанието на секция „Хидротехническо строителство и ВиК системи“  

проведено на 16.10.2018 г., гр. София 

На 16.10.2018 г. /вторник/  в сградата на КСБ - гр. София, кв.Полигона, ул. 

Михаил Тенев №6 от 10.30 часа, се проведе редовно заседание на секция 

„Хидротехническо строителство и ВиК системи“ в следния състав: 

Председател на секцията: 

Инж. Благой Козарев , „Райкомерс Констракшън“ ЕАД, гр. София 

Участници: 

Инж. Николай Станков, Главболгарстрой интернешънал“ ЕАД, гр. София 

Инж. Владислав Русев, „Джи ПИ Груп“ АД, гр. София 

Арх. Лидия Станкова, КСБ, директор на дирекция “АСПКМ“ 

Инж. Емил Гигов, КСБ, гл. експерт дирекция “АСПКМ“ 

Инж. Виолета Ангелиева, КСБ, експерт дирекция “АСПКМ“ 

Инж. Татяна Дончева, КСБ, експерт дирекция “АСПКМ“ 

 

Председателят инж. Благой Козарев откри заседанието с предложение да се 

включи т.2. Разни в  Дневия ред: 

1. Обсъждане Проект на „Правилник за устройството, целите и дейността на 

секциите към КСБ“. 

2. Разни. 

Инж. Благой Козарев: 

„Очаквам да кажете какви неща считате, че трябва да попаднат във фокуса на  

дейността на секцията, касаещи ВиК сектора.“ 

Председателят предложи да се започне обсъждането на Проекта за Правилник. 

Покани участниците да изявят своите препоръки и предложения по текста, спомена, че 

следващата стъпка ще бъде Правилника да се предложи на вниманието на ИС на КСБ и 

да се внесе за обсъждане на УС на КСБ. 

…………………….. 

След обсъждане, ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД бяха приети следните решения: 

РЕШЕНИЕ № 1: 

Предложение за корекция на текста в т.8, чл. 5. Текста да бъде: „Изпълнява 

поставените от УС на КСБ задачи“. 

Прието единодушно. 
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РЕШЕНИЕ № 2: 

Предложение наименованието на секцията да се промени на  „Хидротехническо 

строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ . 

Прието единодушно. 

РЕШЕНИЕ № 3: 

Предложение изискването от ал.(3), чл. 2 за вписване на секциите в съответните 

групи да отпадне:  

Коментар: Да се вземе предвид  мнението и на другите секции. 

Прието единодушно. 

 

Заседанието продължи с изказването на Председателя за дейности, извършени от 

секцията до сега, за да може да се направи по-точен План за работа през 2019г. 

 

Провеждаха се периодични конференции, сред които конференция по 

пречистване на отпадни води, съвместно с Българската Асоциация по водите през 

месец ноември 2018 г.;  участие в експертни групи към МРРБ за обсъждане на промени 

в нормативната уредба и създаване на нов закон за ВИК. При възстановяване на 

обсъжданията ще се включим в работните групи.  

Сериозният фокус през последните 1,5 - 2 години беше към разработване на 

стандартизирани документи за прилагане  на ОП „ОС“ , които бяха приети и със 

заповед на министър Горанов стават задължителни за прилагане към всички проекти по 

„ПСОВ“. Едновременно те станаха задължителни за прилагане и към други програми:  

„Региони в растеж“, „Развитие на селските райони“ и др. програми с национално 

финансиране, което е практически невъзможно, защото това са документи със 

спецификации, които основно почиват на правилата на FIDIC, и са адаптирани към 

българското законодателство, към нашия ЗОП. С активната намеса на КСБ това 

недоразумение беше отстранено. Разработените типови договори се отчетоха като 

огромен както на секцията, така и на КСБ от страна на МОСВ  

КСБ участва активно във всички официални форуми, които имат отношение към 

В и К сектора и провежда срещи, в това число - Министерство на земеделието и 

храните, Фонда за развитие на селските райони, с цел Оперативна програма „Околна 

среда“ да тръгне максимално бързо. Целта беше да избегнем изключителното 

натоварване, което ще се получи в последните няколко години на програмния период, и 

пак ще се наложи всичките обекти да се строят набързо. 

От дадените от ръководството на КСБ насоки, имаме идеи да започнем 

изготвянето на ПИПСМР във ВиК сектора, защото има огромен проблем с липсата на 

нормативна база за определяне на допустимите отклонения, какви технологии могат да 

се ползват при изпълнението на проектите. За въвеждане на ред в тези документи 

следва да се определят характеристиките на елементите на строежите, които подлежат 

на отклонения. Особено във ВиК сектора доста често се получават слягания на 
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канализациите, и колко това слягане е допустимо, например 5 години след пускане в 

експлоатация, следва да се определи нормативно. Това е доста мащабна задача, която 

ще продължи повече от една година. Подобни задачи ще се разработват и в другите 

секции, защото ПИПСМР са необходими не само за ВИК сектора, а и за целия диапазон  

на строителството.  

Друга голяма задача, е работа на секцията за създаване на предпоставки за 

развитие на ПЧП във В и К сектора. И най-вече за ПСОВ за от 2 до 10 хил. 

еквивалентни жители. Казано по-точно, това са около 200 ПСОВ, които не се 

финансират по нито една програма на ЕС. Проблемът е в това, че България е подписала 

ангажимент с ЕС, че в тези населени места ще бъдат изградени пречиствателни 

станции. Ако не ги изгради ще бъде подложена на санкции за неизпълнен ангажимент. 

Една подобна пречиствателна станция излиза от порядъка от 2 до 4 млн. лв., но с една 

прилежаща инфраструктура, без канализационна система няма как да работи, и цената 

на един проект отива на 10 млн. лв. Двеста ПСОВ по 10 мил. лв. става около 2 

милиарда лв. Правителството не иска и да чуе да ги извади от държавния бюджет, и не 

попадат в никоя друга програма за финансиране, КСБ съзира възможността тези ПСОВ 

да бъдат изградени по линия на ПЧП. Това, което е коментирано в МРРБ, е да се 

приложи модела „Build, Finance, Оperate“, като с таксите за пречистване строителите и 

инвеститорите да си възстановяват вложенията. Процеса е доста тежък, тук е включен и 

регулатора, който ще определя цените на услугите. Не съм оптимист и мисля, че преди 

да почнем изплащането на санкциите, едва ли ще бъде обърнато внимание на този 

въпрос. Декларирали сме КСБ да подпомогне процеса с нужните консултанти и 

юристи, които да оформят нормативната уредба, да разработят самия финансов модел и 

проекти на договори. Но предполагам, че силите няма да ни стигнат, ако няма 

политическа воля, това нещо да се случи. 

Това са двете големи задачи, по които предстои секцията да работи. Не 

възразявам да се организира  кръгла маса с членовете на КСБ, които също да си кажат 

какви неща ги вълнуват и с какво секцията може да бъде полезна. Можем да го 

поставим за цел да се организира вътрешна кръгла маса, без участие на държавни 

институции и медии, в по-широк формат за работещите в сектора, за да можем да 

поговорим. 

Колеги, ако и вие имате някакви идеи, сега е момента. 

Инж. Николай Станков предложи при разработката на ПИПСМР да се използват 

актуализирани руски СНИП. 

Инж. Благой Козарев отбеляза, че този документ трябва да стане задължителен, 

в това число допустимите отклонения.  

Инж. Николай Станков отбеляза, че тези нормативи трябва да станат едно 

начало за всеобщо прилагане на правила, норми, изпълнение и допустимите 

отклонения. 

Инж. Виолета Ангелиева конкретизира предложението си за създаване на 

работна група с експерти от фирмите и администрацията,  които да анализират 

действащите нормативни актове, приложимите европейски и руски стандарти, и да се 

подготви заявление за членство в БИС.  
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……………………….. 

Беше поставен въпрос за следващото заседание на секцията за избор на зам. 

председатели и изготвяне на Плана за работа през 2019 г.  

Беше решено да се изчака Проекта за Правилник да мине на обсъждане на 

следващия УС на КСБ. 

Председателят благодари на присъстващите за отделеното време и закри 

заседанието в 11.47 часа с изчерпването на дневния ред. 

 

Председател на секция: /П/ 

                                            Инж. Благой Козарев 

 

Протоколчик: /П/ 

                                           Инж. Татяна Дончева 

 

 

 

 


