
ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БААИК 

11 ЯНУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/, 2018 Г. 

СОФИЯ, ОФИС НА БААИК 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Отчет за дейността на БААИК през декември, 2017 г. 

2. Финансов отчет за същия период. 

3. Избор на заместник – председател на БААИК. 

4. Разпределяне на ресори на членовете на УС на БААИК. 

5. Среща на инж. Атанас Ангелов с началника на ДНСК.  

6. Предстоящи мероприятия и обучения на БААИК през 2018 г. 

7. Проект на Закон за Камара на консултантите в строителството  - сформиране на 

работна група за актуализиране на проекта. 

8. Коментар и позиция по Постановление № 267 от 5 декември, 2017 г. за 

приемане на Наредбата за управление на строителните отпадъци, обн. в ДВ, 

брой 98 от 8 декември, 2017 г. /чл. 8 и чл. 10/. 

9. Коментари по писмото на „Евро Билд Консулт“ относно разпоредби на 

Агенцията по кадастър.  

10. Коментари по Методиката на КИИП за определяне на цени за проектантския 

труд. 

11. Регламентиране на срок за плащане на членския внос за календарната година. 

Механизми за привличане на нови членове.  

12. Прием на нови членове. 

13. Разни.  

 

 

 



ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА 11 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА 

 

Присъстват:  

Атанас Ангелов – председател на УС 

П. Найденова, В. Вутов, Св. Гюрджеклиева, Н. Петкова, С. Тачев, Е. Тодоров, Ст. 

Славова, Н. Николов -членове на УС на БААИК 

Ил. Василев, Ж. Тенев – членове на Контролния съвет 

 

УС прие отчета за дейността и финансовия отчет на БААИК за месец декември, 

2017 г.  

По трета точка от Дневния ред – предложени бяха двама зам. председатели: 

Светлана Гюрджеклиева и Емил Тодоров.  

УС единодушно прие за заместник – председатели на БААИК инж. Светлана 

Гюрджеклиева и инж. Емил Тодоров.  

По четвърта точка – УС регламентира следните Комисии: 

 

- НОРМАТИВНА УРЕДБА /Емил Тодоров, Надя Петкова, Богдана 

Панайотова/ 

- ВРЪЗКА И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА БААИК /Васил Вутов, 

Петя Найденова, Стефка Славова/ 

- ВРЪЗКИ С БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ  /Светлана Гюрджеклиева, Н. 

Николов, Богдана Панайотова, Надя Петкова/ 

- ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ /Адриана Спасова, Светлана Гюрджеклиева, 

Сава Тачев/ 

 

По пета точка от Дневния ред – инж. Ангелов запознава присъстващите с 

проведените срещи с началника на ДНСК, както и с председателите на КИИП,  

САБ и Камара „Пътища“.  

Необходимо е да се разработи програма с приоритети на дейността на БААИК за 

следващите три години. Инж. Гюрджеклиева ще направи проект на дългосрочна 

програма.  



По точка шеста – решено бе до членовете на УС и КС да се изпрати проекта за 

международната конференция, която БААИК да организира през месец май.  

БААИК да продължи да организира обучения по трите модула, насочени към 

специалистите, наети във фирмите за строителен надзор.  

Предложено бе БААИК да организира съвместно със САБ дискусия на главните 

архитекти с ръководството на ДНСК. 

По точка седма от Дневния ред – проект на Закон за Камара на консултантите в 

строителството: стана ясно, че БААИК има подкрепа от КИИП, САБ, Браншова 

Камара „Пътища“. 

До следващото заседание на УС проектът да се прецизира от Нормативната 

комисия /Емил, Надя и Богдана/ и да се постави за обсъждане.  

По точка осем – Наредбата за управление на строителните отпадъци. Да се 

организира обучение по Наредбата в най-скоро време.  

С Камарата на строителите да се организира обучение за декларациите за 

съответствие на строителните продукти.  

По точка девета – разгледано бе писмото от „Евро Билд Консулт“ относно 

разпоредби на Агенцията по кадастър.  

Решено бе БААИК да предприеме мерки за коригиране на текста в Наредбата за 

кадастъра /инж. Ангелов ще подготви текста на становището и ще го 

разпрати на УС за съгласуване/.  

Относно точка десета: Предстои УС и КС на БААИК да разработят Методика за 

определяне на цените на консултантските услуги, а Методиката на КИИП може 

да се ползва като основа за определяне заплащането на оценката за 

съответствие на инвестиционния проект. 

УС взе решение годишният членски внос за 2018 г. да се погаси до 31 март, 2018 

г. Всички членове на БААИК да бъдат уведомени.  

УС прие инж. Иван Алексиев за член на БААИК като физическо лице.  

В точка Разни – разгледано бе предложението на инж. Адриана Спасова за 

организиране на обучение съвместно с ФИДИК.  

Принципно УС даде съгласие за провеждане на такова обучение, но е 

необходимо инж. Спасова да подготви предложение за писмен договор с 



БААИК, както и финансова справка за прогнозните разходи по организиране на 

подобен семинар.  

 

Следващо заседание на УС – 25 януари /четвъртък/ от 13.00 часа в офиса на 

БААИК.  

 

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

 

Протоколът води:     Председател на БААИК: 

Кр. Петрова       Ат. Ангелов 

 

 

 

 

 

Подписи на членовете на УС,  

присъствали на заседанието на 11 януари, 2018 г. 

 

П. Найденова:    В. Вутов:                  Св. Гюрджеклиева: 

 

Н. Петкова:                             С. Тачев:                                    Е. Тодоров:  

 

Ст. Славова:    Н. Николов: 

 

 

 

 


