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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 ев-
ропейските стандарти

Стандартите са съв-
купност от правила и 
норми, базирани на 
практични и теоретични 
наблюдения и изследва-
ния за техническите па-
раметри, на които тряб-
ва да отговарят проду-
ктите. Те определят едни 
минимални изисквания 
за качество на конкрет-
ния продукт. Същевре-
менно гарантират съв-
местимостта на проду-

кти, произведени от раз-
лични производители.

Всичко това прави 
стандарта изключително 
важен, защото гаранти-
ра на всички заинтересо-
вани страни - проектан-
ти, инженери, архитекти, 
строители, възложите-
ли, контролни органи и 
други, че продуктът, кой-
то ползват, отговаря на 
конкретното приложе-
ние и притежава всички 
необходими качества, за 
да позволи една безпре-
пятствена, безаварийна 
и дълготрайна експлоа-
тация.

Къде се разработват ев-
ропейските стандарти

Стандартите се разра-
ботват от Европейския 
комитет по стандарти-
зация от експерти, пред-
ставители на най-раз-

лични области: произво-
дители, правителствени 
организации, академич-
ните среди, проектанти, 
строители и инсталато-
ри. Всички тези заинте-
ресовани групи доприна-
сят със своя опит и дъл-
гогодишна практика за 
създаването на едни из-
ключително практични 
норми. Така създадените 
норми гарантират и оп-
ределят минимални па-
раметри и изисквания на 
продукта, което спома-
га за едно методологич-
но проектиране с проду-
кта, лесно инсталиране и 
дълъг експлоатационен и 
безавариен живот.

Защо европейските 
стандарти са важни за 
ВиК системите в Бълга-
рия

Все повече нараства 

броят на инвестициите 
у нас във водния сектор, 
финансирани по различ-
ните европейски про-
грами.

Един от определящи-
те фактори за ефектив-
ността на тези инвести-
ции е влагането на ка-
чествени продукти, ко-
ито да отговарят на ми-
нимални изисквания 
съгласно европейските 
стандарти, като сурови-
на/материал, технология 
на производство и кон-
трол на качеството.

Спазването на европей-
ските стандарти води до:

• Унификация на сис-
темите

• Високо качество и 
постоянен контрол на 
продуктите

• Ясни изисквания 
по отношение на про-
изводство, проектиране, 
инсталиране, тестване 
и експлоатация на ВиК 
мрежите.

Всичко това гаранти-
ра по-ефективно про-
ектиране и инсталиране 
на ВиК системите в Бъл-
гария, ниски експлоата-
ционни разходи, ниски 
нива на аварии и дълъг 
живот.

Стандартите сами за 
себе си не са достатъч-
ни (трябва контрол)

Опитът в Европа до-
казва, че самото формал-
но прилагане на опреде-
лен стандарт не е доста-
тъчно.

Необходим е и посто-
янен контрол за спазва-
нето им - от проектанти, 
строители, инвеститори 
и производители.

В момента такъв кон-
трол се прави само по 
време на сертифицира-
не (еднократно) на даден 
продукт, което не гаран-
тира постоянство в пара-
метрите и характеристи-
ките на продукта.

В много европейски 
държави практиката е 
различна. В тях са създа-
дени акредитирани неза-
висими лаборатории, ко-
ито контролират проду-
кта и извършват постоя-
нен контрол (много чес-
то внезапен) на произво-
дителите.

Такава практика в 
България в момента 
липсва. Това предпола-

га редица компромиси в 
качеството на вложените 
материали и самите про-
дукти както от чужди 
производители, така и на 
български такива.

БАППТ - Българска асо-
циация на производи-
телите на пластмасови 
тръби, и нейното предло-
жение

В България съществу-
ват производители, ко-
ито имат цел за налага-
не на европейските стан-
дарти и стимулиране на 
българското производ-
ство и конкурентоспо-
собност на българските 
продукти. Те са в състоя-
ние да покрият изисква-
нията по предстоящите 
водни проекти в страна-
та както по отношение 
на количеството, така и 
по отношение на качест-
вото, съобразено с евро-
пейските пазари и изис-
квания.

В тази връзка е учре-
дена Българска асоциа-
ция на производители-
те на пластмасови тръ-
би. Фирмите, които по-
ставиха основите на БА-
ППТ, са водещи произ-
водители на полиетиле-
нови, полипропиленови 
и PVC тръби за водоп-
реносни, газопреносни 
и канализационни мре-
жи в инфраструктурните 
проекти.

Всички членове на БА-
ППТ добре разбират про-
блематиката с качество-
то на произвежданите и 
влаганите ВиК материа-
ли в България

В крайна сметка тези 
проблеми водят не само 
до ощетяване на обще-
ството (чрез влагане на 
некачествени продукти), 
но и до нелоялна конку-
ренция на българския 
пазар, която директно 
вреди на производите-
лите, произвеждащи и 
предлагащи качествени 
продукти.

Българската асоциa-
ция е асоцииран член на 
ТEPPFA (това e неправи-
телствена европейска ор-
ганизация, в която чле-
нуват всички реноми-
рани производители на 
пластмасови тръбни сис-
теми. TEPPFA взима дей-
но участие в разработ-
ването и приемането на 

европейските стандар-
ти, касаещи пластмасо-
ви системи във ВиК сек-
тора).

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 реали-
зация биха довели до по-
вишаване на качеството 
на ВиК продуктите, как-
то и респективно подо-
бряване на ефективност-
та на проектите във во-
дния сектор.

1. Запознаване на об-
ществеността с основни-
те стандарти за ВиК про-
дукти и материали. За 
целта БАППТ ще про-
вежда многобройни пре-
зентации пред заинтере-
совани правителствени 
институции, браншови 
организации, свързани 
с водния сектор в Бъл-
гария.

2. В браншовата орга-
низация имат право да 
членуват само фирми, 
които стриктно спазват 
изискванията на евро-
пейските стандарти във 
ВиК сектора.

3. Друга важна цел на 
асоциацията е създаване-
то на собствена марка за 
качество, отговаряща на 
европейските стандарти. 
Ползвайки независими 
акредитирани лаборато-
рии, всички ползватели 
на тази марка ще бъдат 
контролирани без преду-
преждение и постоянно.

4. Това ще гаранти-
ра на всички ползвате-
ли, чиито продукти но-
сят марката за качество 
на БАППТ, безупречно 
качество, дълъг експло-
атационен живот и пъл-
но съответствие с изис-
кванията на европейски-
те норми и стандарти.

5. БАППТ ще лоби-
ра пред всички държав-
ни институции марката 
за качество да се изисква 
в проектите, финансира-
ни по държавни и евро-
пейски програми. Прие-
мането на тази мярка ще 
доведе до по-висока кон-
тролируемост на качест-
вото на вложените про-
дукти и елиминиране на 
нелоялна конкуренция 
във ВиК сектора.


