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БРАНШ

Приложение на европейските
стандарти във ВиК сектора в България
Българската асоциация на производителите на пластмасови тръби (БАППТ)
и нейните решения и цели

Какво представляват европейските стандарти

Стандартите са съвкупност от правила и
норми, базирани на
практични и теоретични
наблюдения и изследвания за техническите параметри, на които трябва да отговарят продуктите. Те определят едни
минимални изисквания
за качество на конкретния продукт. Същевременно гарантират съвместимостта на проду-

кти, произведени от различни производители.
Всичко това прави
стандарта изключително
важен, защото гарантира на всички заинтересовани страни - проектанти, инженери, архитекти,
строители, възложители, контролни органи и
други, че продуктът, който ползват, отговаря на
конкретното приложение и притежава всички
необходими качества, за
да позволи една безпрепятствена, безаварийна
и дълготрайна експлоатация.
Къде се разработват европейските стандарти

Стандартите се разработват от Европейския
комитет по стандартизация от експерти, представители на най-раз-

лични области: производители, правителствени
организации, академичните среди, проектанти,
строители и инсталатори. Всички тези заинтересовани групи допринасят със своя опит и дългогодишна практика за
създаването на едни изключително практични
норми. Така създадените
норми гарантират и определят минимални параметри и изисквания на
продукта, което спомага за едно методологично проектиране с продукта, лесно инсталиране и
дълъг експлоатационен и
безавариен живот.
Защо европейските
стандарти са важни за
ВиК системите в България

Все повече нараства

броят на инвестициите
у нас във водния сектор,
финансирани по различните европейски програми.
Един от определящите фактори за ефективността на тези инвестиции е влагането на качествени продукти, които да отговарят на минимални изисквания
съгласно европейските
стандарти, като суровина/материал, технология
на производство и контрол на качеството.
Спазването на европейските стандарти води до:

• Унификация на системите
• Високо качество и
постоянен контрол на
продуктите
• Ясни изисквания
по отношение на производство, проектиране,
инсталиране, тестване
и експлоатация на ВиК
мрежите.
Всичко това гарантира по-ефективно проектиране и инсталиране
на ВиК системите в България, ниски експлоатационни разходи, ниски
нива на аварии и дълъг
живот.
Стандартите сами за
себе си не са достатъчни (трябва контрол)

Опитът в Европа доказва, че самото формално прилагане на определен стандарт не е достатъчно.
Необходим е и постоянен контрол за спазването им - от проектанти,
строители, инвеститори
и производители.
В момента такъв контрол се прави само по
време на сертифициране (еднократно) на даден
продукт, което не гарантира постоянство в параметрите и характеристиките на продукта.
В много европейски
държави практиката е
различна. В тях са създадени акредитирани независими лаборатории, които контролират продукта и извършват постоянен контрол (много често внезапен) на производителите.
Такава практика в
България в момента
липсва. Това предпола-

га редица компромиси в
качеството на вложените
материали и самите продукти както от чужди
производители, така и на
български такива.
БАППТ - Българска асоциация на производителите на пластмасови
тръби, и нейното предложение

В България съществуват производители, които имат цел за налагане на европейските стандарти и стимулиране на
българското производство и конкурентоспособност на българските
продукти. Те са в състояние да покрият изискванията по предстоящите
водни проекти в страната както по отношение
на количеството, така и
по отношение на качеството, съобразено с европейските пазари и изисквания.
В тази връзка е учредена Българска асоциация на производителите на пластмасови тръби. Фирмите, които поставиха основите на БАППТ, са водещи производители на полиетиленови, полипропиленови
и PVC тръби за водопреносни, газопреносни
и канализационни мрежи в инфраструктурните
проекти.
Всички членове на БАППТ добре разбират проблематиката с качеството на произвежданите и
влаганите ВиК материали в България

В крайна сметка тези
проблеми водят не само
до ощетяване на обществото (чрез влагане на
некачествени продукти),
но и до нелоялна конкуренция на българския
пазар, която директно
вреди на производителите, произвеждащи и
предлагащи качествени
продукти.
Българската асоциaция е асоцииран член на
ТEPPFA (това e неправителствена европейска организация, в която членуват всички реномирани производители на
пластмасови тръбни системи. TEPPFA взима дейно участие в разработването и приемането на

европейските стандарти, касаещи пластмасови системи във ВиК сектора).
Черпейки от опита
на членовете си, както и
от дългогодишния опит
на ТEPPFA (16 години),
браншовата организация
БАППТ си е поставила
няколко основни цели

чието постигане и реализация биха довели до повишаване на качеството
на ВиК продуктите, както и респективно подобряване на ефективността на проектите във водния сектор.
1. Запознаване на обществеността с основните стандарти за ВиК продукти и материали. За
целта БАППТ ще провежда многобройни презентации пред заинтересовани правителствени
институции, браншови
организации, свързани
с водния сектор в България.
2. В браншовата организация имат право да
членуват само фирми,
които стриктно спазват
изискванията на европейските стандарти във
ВиК сектора.
3. Друга важна цел на
асоциацията е създаването на собствена марка за
качество, отговаряща на
европейските стандарти.
Ползвайки независими
акредитирани лаборатории, всички ползватели
на тази марка ще бъдат
контролирани без предупреждение и постоянно.
4. Това ще гарантира на всички ползватели, чиито продукти носят марката за качество
на БАППТ, безупречно
качество, дълъг експлоатационен живот и пълно съответствие с изискванията на европейските норми и стандарти.
5. БАППТ ще лобира пред всички държавни институции марката
за качество да се изисква
в проектите, финансирани по държавни и европейски програми. Приемането на тази мярка ще
доведе до по-висока контролируемост на качеството на вложените продукти и елиминиране на
нелоялна конкуренция
във ВиК сектора.

