ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БААИК
31 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/, 13.30 ЧАСА
СОФИЯ, ОФИС НА БААИК

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за дейността на БААИК за април – май, 2018 г.
2. Финансов отчет за месец април 2018 г.
3. Коментари за дейността на работните групи /с представители на всички браншови
организации в строителството/ за промяна на строителното законодателство.
4. Предстоящи инициативи, организирани от БААИК.
5. Прием на нови членове:
- За пълноправен член – фирма „Инжконсултпроект“ ООД /вижте
приложения файл/
- За асоцииран член /физическо лице/ - инж. Цветелин Захариев /вижте
приложения файл/
6. Разни.

ПРИСЪСТВАТ:
Е. ТОДОРОВ – зам. – председател на БААИК и водещ на заседанието
Св. ГЮРДЖЕКЛИЕВА - зам. – председателна БААИК
Сава ТАЧЕВ, Ст. СЛАВОВА, В. ВУТОВ, Н. НИКОЛОВ – членове на УС на БААИК

Инж. Тодоров открива редовното заседание на УС на БААИК.
По първа и втора точки от утвърдения Дневен ред, УС единодушно прие отчетите за
дейността и финансовите разчети на БААИК.
По трета точка от Дневния ред, инж. Гюрджеклиева представи дейността на
подгрупата за техническата инфраструктура /стана ясно, че са проведени пет
заседания, от които все още няма реално внесено предложение за промяна на
законодателството в тази сфера/. От името на надзорните фирми ще бъде внесено

предложение за промяна, което ще се разпрати за становище до членовете на
подгрупата за инфраструктурата.
Г-н Васил Вутов представи дейността на комисията за промяна на
законодателството в областта на обществените поръчки. Стана ясно, че в
Комисията е коментирана промяна на ЗОП, която цели да регламентира
изискването: при участие на фирма за строителен надзор в обществена поръчка,
посочените от нея ключови специалисти, необходими за реализацията на строежа,
да бъдат единствено и само в трудови правоотношения с фирмата, която участва
в процедурата.
Освен това, фирмата трябва да разполага със специалисти на трудов договор,
които да са няколко пъти повече от броя на ключовите специалисти, приложени за
участие в тръжната процедура.
УС на БААИК смята това предложение за дискриминационно. Освен това
трудовите правоотношения с даден специалист не са гаранция за качественото
изпълнение на услугата. Ето защо, УС на БААИК е против това предложение,
дискутирано в Комисията, тъй като е на мнение, че ЗОП следва да гарантира избор
на качествен изпълнител, а не да има репресивни функции спрямо участниците.
По точка четвърта от Дневния ред инж. Тодоров представя предстоящите инициативи
на БААИК до края на годината:
-

На 5 юни: обучение за защита на личните данни, насочено към
фирмите за строителен надзор
На 20 септември: обучение за енергийните характеристики на
сградите
На 21 септември: представяне на новите договори на FIDIC
На 10 октомври: международна конференция на БААИК за ролята на
консултанта при управлението на инвестиционните проекти

Във връзка с обучението, което БААИК организира на 5 юни, бе предложено да се
разработят единни правила за защита на личните данни, касаещи фирмите за
строителен надзор и същите да бъдат разпространени безплатно до всички членове на
асоциацията.
По точка пета, единодушно бяха приети за членове: „Инжконсултпроект“ ООД /за
пълноправни членове/ и инж. Цветелин Захариев /за асоцииран член като физическо
лице/.

Следващото заседание на УС на БААИК: 28 Юни 2018 г. /четвъртък/ от 13.30 часа.

С това точките от Дневния ред бяха изчерпани и заседанието закрито.

Водещ заседанието:
Инж. Е. Тодоров,
Зам. председател на УС на БААИК

Водещ протокола:
Кр. Петрова

Подписи на присъстващите на заседанието на УС на 31 май 2018 г.

Св. ГЮРДЖЕКЛИЕВА:

Сава ТАЧЕВ:

В. ВУТОВ:

Н. НИКОЛОВ:

Ст. СЛАВОВА:

