
 

П Л А Н 

За работа на секция „ИЗОЛАЦИИ“ към КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ за 2022 год. 

 

1. Организационна дейност. 

1.1. Определяне на график на тримесечни срещи на секцията за обсъждане на 

проблеми от интереса на секцията.  

Срок: 10.06.2022 г. 

 

1.2. Организиране на среща на секцията с представители на КАБ, КИИП и 

БААИК за обсъждане на взаимоотношенията при изпълнение на 

изолационните работи.  

Срок: 30.06.2022 г. 

 

1.3. Организиране на кръгла маса с представители на строителни гимназии и на 

УАСГ и ВСУ за обсъждане на квалификацията на участниците в строителния 

процес в областта на изолациите.  

Срок: 15.09.2022 г. 

 

1.4. Организиране и провеждане на кръгла маса/семинар (изнесен) съвместно с 

ръководствата на всички секции с представители на КСБ и държавни 

институции за обсъждане проблемите в сектора. 

Срок: 30.09.2022 г. 

 

2. Обучения на технически кадри в строителството. 

2.1. Изработване на програма за организиране, съвместно с БАИС, на обучения 

по региони на базата на издаденото „Ръководство за проектиране и 

изпълнение на хидроизолационни системи“.  

Срок.30.06.2022 г. 

 

2.2. Разработване на програми за обучение, квалификация и преквалификация на 

изпълнителски кадри в областта на изолациите.  

Срок 31.10.2022 г. 

 

2.3. Издаване, съвместно с БАИС на „Ръководство за проектиране, изпълнение, 

контрол и приемане на топлоизолационни работи“.  

Срок 31.12.2022 г. 

 

2.4. Разработване на концепция за „Ръководство за изпълнение на 

звукоизолационни работи“, съвместно с БАИС. 

Срок 31.12.2022 г. 



 

 

3. Нормативна база, касаеща дейността на секцията; 

3.1. Участие в работна група за обсъждане и приемане на окончателен проект на 

„Наредба за изпълнение на топлоизолационни системи“; 
 

3.2. Изготвяне на предложения към работната група за промени в ЗУТ за 

опростяване на административните процедури при енергийно ефективното 

обновяване на сградния фонд;  
 

3.3.Изготвяне на предложение за съгласуване на разпоредбите на „Наредба № 4 

от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез 

шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 

нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, 

излъчван по време на строителството“ с актуалните изменения на 

нормативите в ЕС по този въпрос.    

 

4. Участие в работни групи към МРРБ и други ведомства при разработката на 

документи, касаещи работата в областта на строителните изолации. 

 

5. Активно участие в Европейската кампания за ускоряването на темпа на 

енергийно ефективно обновяване на сградния фонд „Renovate Europe“, чрез 

участие в българския национален партньор „Обнови България“.  

 

6. Участие в работата на ТК 61 на Български институт по стандартизация 

(БИС).   

 

7. Проучване и популяризиране на чуждестранни добри практики и опит в 

областта на строителните изолации.   

 

8. Връзки с обществеността и популяризиране на работата на Секция 

„Изолации“. 

8.1. Сътрудничество с в. „Строител“ и официалния сайт на КСБ; 
 

8.2. Сътрудничество с други електронни сайтове, платформи и издания в 

областта на строителството; 
 

8.3. Сътрудничество с БАИС за съвместно използване на комуникационни 

канали.  

 

 

инж. Йордан НИКОЛОВ 

Председател на секция „Изолации“ 


