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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2022 год. 

НА СЕКЦИЯ “ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО, В и К МРЕЖИ И     

СЪОРЪЖЕНИЯ“ КЪМ КСБ 

 

1. Организиране и провеждане на вътрешна кръгла маса за членовете на КСБ (в 

изнесен формат), за обсъждане на проблемите във водния сектор с участието на 

специалисти, работещи в тази област. 

2. Организиране на два информационно-обучителни семинара за членовете на       

секцията и регистрираните в КСБ фирми, специализиращи във В и К 

строителството, с участието на фирми, производители или вносители на 

иновативни технологии, материали и съоръжения за В и К сектора. 

3. Промени в законодателната и нормативна наредба: 

3.1. Закон за устройство на територията и нормативните актове по прилагането 

му; 

3.2. Закон за обществените поръчки; 

3.3. Осъвременяване на специализираните нормативни документи с цел 

синхронизиране с настъпили промени в наредби и закони. 

4. Задълбочаване на сътрудничеството с други организации в инвестиционния 

процес - КИИП, БААИК, БАВ и др. 

5. Продължаване на съвместната работа с УАСГ – катедра “Хидротехническо 

строителство“ по осъвременяване на нормативната уредба и най-новите стандарти 

в сектора. 

6. Подпомагане работата на УС на КСБ в изготвянето на становища и оказване на 

съдействие относно дейностите в областта на хидротехническото и В и К 

строителство.  

7. Провеждане на регулярни срещи, вкл. онлайн, с фирмите от секция 

„Хидротехническо строителство, В и К мрежи и съоръжения. 

8. Участие в семинари, конференции, кръгли маси и форуми. Своевременно 

отразяване на сайта на КСБ информация за предстоящи събития и инициативи, 

както и новости в областта на хидротехническото и ВиК строителство. 

9. Участие в Технически комитети към Български институт за стандартизация 

(БИС). 

10. Проучване на добри практики в съседни страни и възможности за прилагане у 

нас. 



11. Създаване и популяризиране на локална точка за приемане на сигнали от 

членове на секцията за нелоялна конкуренция, дъмпингови цени и др. и 

последващо разглеждане в Етична комисия и организиране на регистър за 

некоректни фирми. 

12. Повишаване на квалификацията на изпълнителските и техническите кадри, 

съвместно с КСБ: 

- Направа на онлайн регистър на технически правоспособни лица по смисъла на 

ЗУТ за: 

• желаещите да работят в строителните фирми; 

• желаещи да се включат в стажантски програми, които са учащи в последните 

години в средното и висше образование; 

• желаещите временна заетост пълнолетни лица; 

• работещите, назначени на трудово правоотношение в строителните фирми, в 

които да се отразяват придобита степен на образование, успешно преминато 

обучение и курсове за актуализирана професионална квалификация. 

 

13. Сътрудничество с в. „Строител” за популяризиране на дейността на секцията и 

за информиране на членовете на КСБ. 

 

 

инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ 

Председател на секция “Хидротехническо  

строителство, В и К мрежи и съоръжения“  

 

 

 

 

 

 

 

 


