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ИЗВАДКА С РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4 

 

От заседанието на секция „Хидротехническо строителство и ВиК системи“, 

проведено на 09.07.2019 г. в гр. София 

 

На 09.07.2019 г. в сградата на КСБ - гр. София, кв. Полигона, ул. Михаил Тенев 

№ 6 от 13.00 часа, се проведе редовно изборно заседание на секция „Хидротехническо 

строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ в състав: 

Ръководство:  

Инж. Илиян Терзиев – Председател на УС на КСБ; 

Инж. Мирослав Мазнев – изпълнителен директор на КСБ; 

Инж. Благой Козарев – Председател на секцията, „Райкомерс конструкшън“ ЕАД; 

Инж. Николай Иванов – Зам. Председател на секцията, „Радо Олрат“ ЕООД, София. 

Членове на секцията: 

Инж.Цветослав Петков – „Геострой“ АД, София; 

Инж. Живко Недев – „Хидрострой“ АД, София; 

Инж. Илия Недев – „Трейс Пътно Строителство“ АД, София; 

Татяна Митрова – „Битумина ГмбХ – България“ ЕООД, София; 

Владимир Кехайов – Председател на ОП Смолян; „Крис-МТ“ ООД, Смолян. 

Научни консултанти: 

Доц. д-р инж. Чавдар Колев – ВТУ „Тодор Каблешков“, София; 

Гл. ас. д-р инж. Йордан Герински – УАСГ, София. 

Участници: 

Арх. Лидия Станкова – директор на дирекция „АСПКМ“ КСБ; 

Инж. Виолета Ангелиева – нач.-отдел „Нормативни документи и мониторинг“ КСБ; 

Елена Недева – КСБ; 

Инж. Емил Гигов – КСБ; 

Инж. Татяна Дончева – технически секретар на секцията, КСБ. 
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Заседанието протече при следния Дневен ред: 

1. Избор на Председател на секцията. 

2. Обсъждане на възможностите за актуализация на ПИПСМР и други въпроси 

по обновяване на нормативната база, с участието на нач. отдел  "Нормативни 

документи и мониторинг" – инж. Виолета Ангелиева.  

3. Преглед и актуализация на Плана за работа на секцията през 2019 г. 

4. Среща и представяне на научните консултанти, предложени от ръководствата 

на УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов“ и ВТУ “Тодор Каблешков“, които да 

оказват помощ в работата на секциите. 

5. Сформиране на работни групи за изпълнение на приоритетни за секцията 

дейности. 

6. Разни.   

 

Председателят на секция инж. Благой Козарев откри заседанието и запозна 

присъстващите с Дневния ред. 

Преди да се разгледа точка 1 от Дневния ред, инж. Благой Козарев направи 

кратко изказване относно неговото оттегляне от позицията на Председател на секцията 

„Хидротехническо строителство, В и К мрежи и съоръжения“. Заетостта в качеството му 

на зам.-председател на БАВ и възможността за започване на пилотен проект от 

„Райкомерс конструкшън“ ЕАД в Германия, определиха неговата заангажираност извън 

секцията и мотивираха оттеглянето от председателския пост. 

 След това, председателят премина към т.1 от Дневния ред и предложи за 

Председател на секцията да бъде избран инж. Николай Иванов Иванов, представляващ 

фирма „Радо Олрат“ ЕООД от гр. София. Инж. Благой Козарев направи кратко 

представяне на кандидата: 

Инж. Николай Иванов е един от основателите на секцията, в момента е неин зам.-

председател, представител е на КСБ в ТК-83 „Водоснабдяване и канализация“ в БИС. 

Компанията, която той представлява, от 25 години се занимава с проекти от водната 

инфраструктура. Той е участвал във всички начинания на секцията, и тази 

приемственост е добро решение, защото няма да се получи забавяне в работата. 

Председателят подкани колегите да направят предложения за други кандидати. 

Други кандидати не бяха предложени и беше решено да се проведе явно гласуване за 

избор на председател на секция „Хидротехническо строителство, ВИК мрежи и 

съоръжения“.  

Съгласно чл.3, т.6 от приетия от УС на КСБ на 08.11.2018г. Правилник за 

устройството, целите и дейността на секциите към КСБ, се проведе процедура за избор 

на кандидат за Председател на секцията чрез явно гласуване. Инж. Николай Иванов, 

представител на „Радо Олрат“ ЕООД гр.София, единодушно, с 7 (седем) гласа от 7 

(седем) възможни, беше предложен да бъде избран от УС на КСБ за председател на 

секция „Хидротехническо строителство, ВИК мрежи и съоръжения“. 
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РЕШЕНИЕ №1: 

Да се направи предложение на УС на КСБ за председател на секцията 

„Хидротехническо строителство, ВИК мрежи и съоръжения“ да бъде избран инж. 

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

…………………………… 

Председателят продължи с т.2 от Дневния ред и даде думата на инж. Виолета 

Ангелиева – нач.-отдел „Нормативни документи и мониторинг“ на КСБ. 

Инж. Ангелиева представи актуалното състояние на нормативната уредба в 

областта на Хидротехническото строителство и ВИК.  

В областта на В и К сектора  през последните 10 – 15 години техническите 

изисквания към отделни видове строителните и монтажните работи (СМР) по 

проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на нови 

водоснабдителни и канализационни системи, на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации, както и при техните реконструкции, преустройства и/или 

основни ремонти се регламентират с нормативни актове (наредби), издавани на 

основание на Закона за устройство на територията и други специализирани закони. С 

наредбите са отменени действалите преди тях Правила за изпълнение и приемане на 

видове строителни и монтажни работи (ПИПСМР). Изискванията на наредбите се 

прилагат едновременно с нормативните актове и техническите спецификации 

(европейски хармонизирани стандарти и европейски технически оценки; национални 

стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти; българските 

национални стандарти, българските технически одобрения), в които са определени 

изискванията, свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните 

конструкции при експлоатационни и сеизмични натоварвания, качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели, хигиената, здравето, опазването на околната 

среда и управлението на водите, пожарната безопасност, здравословните и безопасните 

условия на труд, разполагането на техническите проводи и съоръжения и др. ПИПСМР в 

областта на В и К са почти изцяло отменени. В останалите области от строителството, 

независимо че са морално остарели, има все още неотменени ПИПСМР - 24 на брой.  

Първата наредба е Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи. С тази наредба (глава трета) са отменени 

ПИПСМР в частта за външните В и К. Тази наредба няма конкретика на ПИПСМР, 

например за изисквания към материалите, тези изисквания са уредени с други 

нормативни актове и стандарти. Има една част с общи изисквания за изграждането и 

приемането, а другите глави уреждат по-специфичните изисквания към отделните 

елементи на водопроводната система и съответстват на отменените ПИПСМР за 

изграждането, изпитването и експлоатацията.  

Втората наредба е Наредба № РД-02-20-8 от 2013г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи. Нейната структура е същата, както и на 

другите наредби: глава с общи положения и глави уреждащи по-специфичните 

особености. Тази наредба съдържа списък на действащите стандарти. 
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Третата наредба е Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. Тя отменя 

ПИПСМР за вътрешните В и К инсталации. В тази наредба липсва конкретиката на 

отменените ПИПСМР за материалите и изграждането, също така липсва 

регламентирането на допуски и отклонения при приемането на СМР за инсталациите. 

Тук също могат да се направят допълнения и актуализация.  

Също така, при регламентиране на извършването на земни работи наредбата ни 

препраща към ПИПСМР в частта „Земни работи“, разработени преди около 50 години, 

които при новите В и К технологии са неактуални. 

Затова при обновяване на тези наредби трябва да се отчетат всичките споменати 

аспекти и да се проучат действащите стандарти за В и К (около 71 бр.), за да се изберат 

тези, с които е целесъобразно да се допълнят гореспоменатите наредби. 

Подходите са два: може да се обновят съществуващите наредби - в частта за 

изграждане и въвеждане в експлоатация или да се разработят отделни наредби - по-

детайлизирани по отношение на изискванията, отчитащи действащите стандарти и 

отговарящи на потребностите на строителния сектор.  

Във връзка с това, инж. Ангелиева предложи да се създаде работна група, 

включваща експертите от секцията и научните консултанти от ВУЗ-овете, която да бъде 

подпомагана от КСБ. Също така, да се направи допитване до фирмите от В и К сектора, 

за да могат и те да изразят мнение, основавайки се на опита си, какво е излишно, и какво 

ще е полезно за сектора при извършване на промените в нормативната уредба. 

В областта на хидротехническото строителство изискванията са непълни и 

разпръснати. В частност за строителството на язовири нормите за проектиране са 

безкрайно остарели. За големите язовири има международни норми, но няма нови 

национални.  

В областта на хидротехническото строителство действат:  

- ПИПСМР „Хидротехнически съоръжения“, разработено преди 40 години.  

- Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения от 

1985г.  

- Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи.  

- Съвместна наредба на Министерството на енергетиката и Министерството 

на регионалното развитие - Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи 

за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, 

преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, в която Част трета 

съдържа Правила и норми за изграждане на обектите и съоръженията за производство, 

преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия и са регламентирани 

правилата и нормите за изграждане и ползване на топлоенергийни обекти за 

производство на електрическа и/или топлинна енергия и техните съоръжения и 

инсталации; за хидроенергийни обекти за производство на електрическа енергия и 

техните съоръжения и инсталации; за водноелектрически централи. 
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Стигаме до най-важното: откъде трябва да се започне. Първо трябва да се направи 

анализ на действащата нормативна уредба, в т.ч. и на отменените ПИПСМР и преглед на 

стандартите от приложното им поле. 

Инж. Благой Козарев: 

„Въпроса откъде да започнем е много добър. Бих искал да чуем мнението и на 

колегите.“ 

……………………… 

Арх. Лидия Станкова направи предложение да се направи списък на 

стандартите за ВИК сектора и да се изпрати до фирмите, работещи в тази област. Скоро 

текстовете на стандартите ще бъдат достъпни в сайта на камарата за членовете на КСБ, и 

списъка ще улесни намирането им. Материалът за действащата нормативна уредба, 

представен от инж. Ангелиева, да се публикува в сайта на КСБ, на страницата на 

секцията. 

Инж. Козарев в заключение обобщи, че трябва да се започне със съставянето на 

списък на стандартите за водния сектор, разбит на групи и подгрупи според обектите: 

вътрешно, външно В и К и т. н. и да се изпрати на фирми-членове на КСБ, регистрирани 

в 4 група, за да могат заинтересованите да се запознаят със стандартите в тяхната област 

и дадат своето мнение. 

След обсъждане по т.2 и т.3 от дневния ред беше прието следното решение: 

РЕШЕНИЕ №2: 

До следващото заседание на секцията изработеният списък на стандартите, 

разделен на групи и подгрупи (според обектите) да се изпрати до фирмите-членове 

на КСБ, регистрирани в 4 група, с предложение: да прегледат стандартите от 

интересуващите ги подгрупи и да дадат предложения за актуализация на 

нормативната база. Информацията за действащата нормативна база за водния 

сектор да се публикува в сайта на КСБ на страницата на секцията. 

По т.4 от дневния ред: 

На заседанието присъстваха представители за научни консултанти доц. д-р инж. 

Чавдар Колев – ВТУ „Тодор Каблешков“ и гл. ас. д-р инж. Йордан Герински – 

УАСГ. 

Доц. д-р инж. Чавдар Колев направи кратко представяне. Преподавател във 

Висшето Техническо Училище „Тодор Каблешков“ и се занимава с научна дейност. 

Специалист е по хидротехническо и транспортно строителство, работи по магистърска 

програма „Геотехника и инженерна геология“. Има издадени книги в областта на 

строителството. 

Гл. ас. д-р инж. Йордан Герински е преподавател в УАСГ в Хидротехническия 

факултет. Провежда лекционни курсове по „Основи на автоматизацията на 

хидромелиоративните системи“, „Автоматизация и модернизация на 

хидромелиоративните системи“. Научните му интереси са в областта на напоителните и 

отводнителните системи, както и свързаните с тях съоръжения. 
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По т.5 от дневния ред: 

Според стратегията на КСБ за промени в нормативната уредба ще се сформират 

междуведомствени работни групи с участието на министерства, агенции, висши 

училища, експерти от секциите и КСБ. 

РЕШЕНИЕ №3: 

Секцията да извърши предварително проучване за необходимите промени в 

нормативната уредба, касаеща водния сектор, и активно да се включи с 

предложения и становища в работата на сформираните от КСБ междуведомствени 

работни групи.  

По т.6 от дневния ред: 

Разгледа се предложението на инж. Ангелиева за обсъждане за проекта на 

Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на 

сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на 

водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън 

населените места и селищните образувания, качен на сайта на МРРБ за обществено 

обсъждане.  

РЕШЕНИЕ №4: 

Да се разпространи информацията за проекта на Наредба за условията и 

реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на 

специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и 

канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и 

селищните образувания разработена от МРРБ до фирмите-членове на КСБ, 

регистрирани преференциално в ЦПРС в 4 група, с предложение да се дадат 

становища във връзка с горецитирания проект на наредба. 

…………………………….. 

След приключване на дискусията по отворените от инж. Терзиев теми, 

председателят на секцията закри заседанието след изчерпване на дневния ред в 15.27 

часа. 

 

Председател на секция: 

                                            Инж. Благой Козарев 

 

Протоколчик: 

                                           Инж. Татяна Дончева 


