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ПРОТОКОЛ № 2 

От заседанието на секция „Хидротехническо строителство и ВиК системи“ 

проведено на 24.01.2019 г., гр. София 

На 24.01.2019г. в сградата на КСБ - гр. София, кв. Полигона, ул. Михаил Тенев 

№6 от 14.00 часа, се проведе редовно заседание на секция „Хидротехническо 

строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ в състав: 

Председател на секцията: 

инж. Благой Козарев, „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София, 

Участници: 

инж. Цветослав Петков – „Геострой“ АД, гр. София, 

инж. Николай Иванов – „Радо Олрат“ ЕООД, гр. София, 

Тодор Делев  – „Водно строителство и ремонти“ ООД, гр. Бургас, 

Лиляна Алендарова  – „Трейс – Пътно строителство“ АД, гр. София, 

Иван Даскалов – „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. София, 

Венцислава Цалева – „ВДХ“, АД, гр. София, 

инж. Владислав Русев – „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, гр. София, 

Георги Гигов – „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, гр. София, 

Стефан Желязков – „Строителна механизация“ АД, гр. Казанлък, 

Живко Недев –„Хидрострой“ АД, гр. София. 

 

Заседанието протече при следния Дневен ред 

1. Запознаване членовете на секцията с приетия на УС на КСБ Правилник за 

устройството, целите и дейността на секциите към КСБ. 

2. Информация за дейността на секцията и изпълнение на програмата за 2018г. 

3. Изработване на План за работата на секцията през 2019 г. 

4. Изготвяне на План-сметка за финансова обезпеченост за изпълнение на 

дейностите за 2019 г. 

5. Избор на зам.-председател/и на секцията. 

6. Разни. 
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Председателят на секцията, инж. Благой Козарев, откри заседанието с представяне 

на дневния ред и подчерта, че най-важната точка от дневния ред е изработване на План 

за работа през 2019 г. 

Той продължи с т. 1 от дневния ред и запозна присъстващите с Правилника за 

устройството, целите и дейността на секциите към КСБ. 

Инж. Козарев представи накратко отчета за дейността на секцията през 2018 г., 

като отбеляза най–важните постижения: подготовка и одобряване  на стандартизираните 

документи по проекти на ОПОС, участие в разработването на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи, участие в организирането съвместно с вестник 

„Строител“ и БАВ на осма Национална конференция ОП „Околна среда“ и Програма за 

развитие на селските райони в периода 2014–2020 г., на която бяха публично дефинирани 

и дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните 

води.   

Заседанието продължи с обсъждането на т. 3 от дневния ред – Изработване на 

Плана за работа на секцията през 2019 г. 

Председателят на секцията отбеляза, че желанието на УС на КСБ е дейността на 

секциите да се активизира и работата да се извършва не в едно направление, а по няколко 

такива: 

„Има много неща, които могат да се свършат от секцията. Най-значимата задача е 

разработване на ПИПСМР  за В и К сектора. Навремето имаше такива ПИПСМР, но сега 

те са отменени. Проблемите по приемането, допустимите отклонения при изпълнение на 

СМР и други негативи, се поемат от крайния изпълнител – строителя. КСБ иска да се 

внесе ред в този строителен процес. 

Това е доста обемна работа, ще продължи повече от една година и е обвързана със 

значителни  финансови разходи. За тази цел трябва да се разработи План-сметка на 

секцията за извършване на тази дейност. 

Имаше и предложение на УС на КСБ да се разработят ЕТН, УСН и др. 

включително норми за човеко-часове, видове механизация, квалификация и количество 

на специалистите, за да могат директно да се остойностяват отделните видове 

строителни работи. 

Трябва да се уточни и модела на разработването им, дали да се работи съвместно с 

МРРБ или да се изпълни самостоятелно с ресурси на КСБ, за да се предоставят на МРРБ 

в готов вид и да придобият официален статут и задължителен характер.“ 

Председателят предложи да се обсъди с изпълнителен директор на КСБ какъв да 

бъде обема на тази дейност за да се определи лимита на средствата за нея. 

Решение №1 по т. 4 от Дневния ред : 

План-сметката за финансово обезпечение за изпълнение на дейностите от 

Плана за работа през 2019 г. да се приеме след обсъждане с изпълнителния директор 

на КСБ. 
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Обсъди се предложението от миналото заседание на секцията, КСБ да стане член 

на БИС, за да има възможност да бъде в течение на разработването на стандарти и да 

участва със свои представители в съответните технически комитети. Председателят на 

секцията пое задачата да внесе предложението за членство на Камарата в БИС на УС на 

КСБ. 

Решение №2 по т. 1 от Плана за работа през 2019г.: 

Да се внесе предложение към УС на КСБ  Камарата да стане член на БИС. 

Обсъждането продължи с предложение за създаване на типови тръжни процедури 

съвместно с АОП, по инициатива на УС на КСБ. Инж. Козарев изрази мнение, че 

разработването на тръжни процедури трябва да се обвърже с електрони търгове 

стартиращи през 2019 г.  

Заседанието продължи с разглеждането на т.2. от Плана за работа - Организиране 

и подготовка на национална конференция съвместно с БАВ и вестник „Строител“. Инж. 

Козарев е имал среща с Председателя на БАВ по въпроси за организацията на 

конференцията през 2019 г. БАВ не планира да участва в организацията. Затова, ако КСБ 

реши да проведе конференцията, ще трябва да я организира със самостоятелно 

финансиране. Изрази се мнение, че конференциите има смисъл да се провежда веднъж на 

две години, за да може да се разглеждат най – актуалните теми без да се повтарят едни и 

същи такива, за да има по голям интерес от участниците и рекламодатели. И/или да се 

търсят алтернативи за организация с по малък бюджет. 

Мнението бе подкрепено с мнозинство и се прие Решение №3: 

 Да се направи предложение до ръководството на КСБ, Националните 

конференции на „Водния сектор“ да се провеждат веднъж на две години. 

Инж. Стефан Желязков предложи безизкопните технологии да се включат в ПИП 

СМР като отделни видове работи . След обсъждане предложението беше одобрено.  

Дискутира се и формирането на часова ставка и минимални цени за отделните 

видове СМР във В и К сектора. Беше предложено да се потърсят готови документи за 

аналог на ПИПСМР и цени за отделни видове работи във ВиК сектора от европейски 

източници. Да се проучи цената на превода и адаптацията, да се уточни с какви  

програми с европейско финансиране може да се направи адаптация на Германски и 

Чешки аналози на ПИПСМР към българските условия. 

  Прие се Решение №4: 

  Да се изпрати запитване до Германия и Чехия относно дейставащата 

нормативна уредба, аналог  на ПИПСМР и минимални цени за отделните видове 

СМР във В и К сектора . 

След обсъждане на предложения, приемане на решения и нанасяне на корекции в 

проекта, Плана за работа през 2019г. бе приет и се прилага към настоящия протокол, като 

Приложение 1. 
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Решение №5: 

План за работа през 2019г. (Приложение 1) бе приет единодушно със 

забележка да се актуализира във времето. 

 Заседанието продължи с т. 5 от Дневния ред – избори на зам.- председатели.  

По предложение на Председателя на секцията беше издигната кандидатурата на: 

- Стефан Желязков – „Строителна механизация“ АД, гр. Казанлък. 

 

За втория зам.-председател бе предложен: 

- инж. Николай Иванов – „Радо Олрат“ ЕООД, гр. София. 

 

Решение №6: 

След гласуване за зам.- Председатели на секцията единодушно бяха избрани: 

- Стефан Желязков – „Строителна механизация“ АД, гр. Казанлък. 

 

и 

- Николай Иванов – „Радо Олрат“ ЕООД, гр. София. 

 

Председателят на секцията благодари на присъстващи за отделеното време и закри 

заседанието в 14.58 часа след изчерпване на дневния ред. 

 

Председател на секция: /П/ 

                                            Инж. Благой Козарев 

 

Протоколчик: /П/ 

                                           Инж. Татяна Дончева 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План за работа 
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 на секция „Хидротехническо строителство, ВИК мрежи и съоръжения“ през 2019г. 

 

 

1. Създаване на работна група с участието на експерти от фирмите и 

администрацията, за анализ на действащите нормативни актове и приложимите за 

България европейски и руски стандарти. Предложение за членство на КСБ в БИС.  

2. Организиране и подготовка на Национална конференция съвместно с БАВ и 

вестник „Строител“. 

3. Създаване на предпоставки за развитие на ПЧП във ВИК сектора, в това число за 

изграждане на ПСОВ за населени места от 2 до 10 хил. еквивалентни жители, с 

определяне на модела, например -„Build, Finance, Оperate“. 

4. Започване изготвянето на ПИПСМР във ВиК сектора, с включени, като отделни 

видове работи, безизкопните технологии. 

5. Даване на гласност и популяризирането на нови иновативни технологии и 

спомагане за успешното им внедряване в реалния строителен процес. 

6. Разработване съвместно с АОП на типови тръжни процедури във водния сектор - 

електронни тръжни процедури. 

7. Организиране на вътрешна кръгла маса за работещите в сектора в по-широк 

формат, без участие на държавни институции и медии,. 

8. Иницииране участието на експерти от секцията в съгласуването на въвеждани в 

законодателната база на България европейски стандарти.  

9. Участие в работни групи и форуми, касаещи възможността за прилагане на ПЧП в 

водния сектор. 

10. Отразяване на дейността на секцията във вестник „Строител“ и уебстраницата на 

КСБ. 

 

 

 


