20 ГОДИНИ БААИК

				Съдържание

НАЧАЛОТО								2
„СТРОЙ КОНТРОЛ КОРЕКТ“ ЕООД				8
ЕТ „КАМЕН ГОЦЕВ - КОЛЪМ“					11
ПЕРИОДЪТ 2011 – 2017 ГОДИНА				 12
„БОМБОВ КОНСУЛТ“ ЕООД					20
„ДЕЖМАРК“ ЕООД							24
„МАКТЕР КОНСУЛТ“ ЕООД					26
„СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ“ – ЕООД				 28
„НИКА“ - НИНА ХРИСТОВА					31
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ						34
ТЕХНОПАНЕЛ								38
„СТРОЙНОРМ“ ЕООД							40
„СТРИКТ“ ООД								44
ПРЕДСЕДАТЕЛИ							46
СТАНЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БААИК					47
„КОНТРОЛ-ИНВЕСТ“ ЕООД						48
„РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА“ ООД			 50
„ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД					52
Central West Hotel						54
УСТАВ НА БААИК							56

1

2

ЮБИЛЕЕН КАТАЛОГ

НАЧАЛОТО
През септември, 1999 г с много емоция и вдъхновение представители на 45 фирми положиха началото на Националната асоциация на
лицата, упражняващи независим строителен надзор (HAHСН), по-късно
бе преименувана на Българска асоциация на архитектите и инженерите –
консултанти /БААИК/.
„Стартът на БААИК беше много силен, открояващ се. Заявката, която българските инженери и архитекти, членове на асоциацията, давахме
тогава с активната си позиция в страната и в международен план беше
впечатляваща.
Бяхме инициативни и креативни, водени от желанието за доказване и утвърждаване“, спомня си основателят на асоциацията и дългогодишен неин председател арх. Марин Бакалов.

КАКВО НАЛОЖИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА
АСОЦИАЦИЯТА, КОЯТО НЯМА АНАЛОГ
В СТРАНАТА?
Причините за въвеждането на строителния надзор в България,
като вид дейност в областта на инвестиционния процес, бяха доразвити
още с поредната редакция в ЗТСУ и после в новия ЗУТ. Появи се нова фигура в инвестиционния процес с определен по законодателен път обхват
на дейност. Това бе опит за въвеждане на консултантската дейност и в
България, която отдавна се бе наложила в световен и европейски мащаб.
В голяма част от европейските държави и други страни по света инженерно-консултантската практика е била установена преди повече от 100
години.
През далечната 1913 г. във Франция е била основата Международната федерация на инженерите – консултанти /FIDIC/, а по-късно и европейския й еквивалент в лицето на Европейската федерация на консултантските асоциации /EFCA/.
Още през 1999 г. фирмите – учредители на БААИК вярваха, че строително – консултантската дейност може и трябва да е двигател и катализатор за облекчаване на лицензионните и съгласувателните режими в
проектирането и строителството, ръководени от убеждението, че разрешителните процедури и въвеждането на обектите в експлоатация ще се
доближат до европейските практики.
Така, през есента на 1999 г. бе поставено началото на българската
съсловна организация на лицата, упражняващи строителен надзор и регистрирана като сдружение с нестопанска цел през декември 1999 г.
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ТОГАВАШНОТО РЪКОВОДСТВО:
Марин Бакалов, председател на УС на НАНСН /по-късно БААИК/
Членове на УС:
Светлана Гебрева
Стоян Янев
Илиян Николов
Георги Георгиев
Александър Георгиев
Иван Цацов
Дора Серафимова
Елена Христева
Мирослав Йорданов
Красимира Петкова
С решение на Общото събрание от м. март 2001 г. организацията
бе преименувана на Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти. Идеята за промяната на името бе обсъдена на работна
среща в Брюксел с Генералния секретар на EFCA Ян Ван Дер Путен. Още
през първите две – три години членовете й надхвърлиха 100 юридически
лица, оправомощени да извършват оценка на съответствието в проектирането и надзор в строителството, както и упражняване на цялостна консултантска дейност в хода на строително - инвестиционния процес.

УТВЪРЖДАВАНЕ И МЕЖДУНАРОДЕН ИМИДЖ
Много скоро след основаването БААИК бе приета за пълноправен член на Международната федерация на инженерите - консултантите(FIDIC). Това се случи през есента на 2000 г. Тогава по покана на БААИК
на работно посещение дойде тогавашният вицепрезидент на FIDIC г-н Ейгил Стийн Педерсън, който по-късно бе избран за президент на Световната организация.
Той изрази в национален ефир подкрепа на нашите цели:
- облекчаване на разрешителните, лицензионните и съгласувателните процедури в областта на строителството.
- ЗУТ да дава алтернативна възможност по желание на инвеститора инвестиционните проекти да бъдат експертизирани от избрано от
него лице, упражняващо строителен надзор и консултантска дейност. А
общинската администрация да издава въз основа на неговия доклад разрешение за строеж в по–кратки срокове.
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- Специален закон, който да регламентира дейността на лицата,
упражняващи строителен надзор.
Още тогава заявихме в публичното пространство за:
- Разделение на функциите и отговорностите на всички участници
в инвестиционния процес.
- Недопускане по законодателен път на дублиране на отговорностите или въвеждане на солидарна отговорност на участниците в инвестиционния процес.
- Въвеждане на консултантската дейност като алтернатива на процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти в
няколко конкретно посочени аспекти.
Освен подкрепата от FIDIC, получихме такава и от Европейската
федерация на консултантските асоциации /EFCA/, на която БААИК бе приета за пълноправен член през 2001 г.
„Изключителното отношение към БААИК тогава беше радостен
знак за активната ни позиция и за това, че въпреки краткото време след
създаването си, вече сме обект на внимание от страна на чуждестранните
ни партньори. Растящият авторитет в професионален и обществен план
направи БААИК участник във всички международни експертни групи,
съвети, прояви, консултации и обсъждания в професионалната сфера“,
си спомня арх. Бакалов.

БААИК –
АВТОРИТЕТНА И УВАЖАВАНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Още през далечната 2001 г. представител на БААИК е поканен от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/
за член на Междуведомствената група по промяна на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Оттогава са и първите меморандуми за сътрудничество с браншовите организации в лицето на Камарите на строителите и на архитектите.
Между трите организации бе сключено тристранно споразумение
за сътрудничество в направления, защитаващи интересите на членове и
на обществото.
Понастоящем БААИК има меморандуми за сътрудничество с всички браншови организации в сферата на строително – инвестиционния
процес, както и със сходни асоциации от Украйна, Гърция, Турция и др.
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Минути след приемането на НАНСН за пълноправен член на FIDIC през месец септември
2000 г. в Хонолулу, Хавай – тогавашният президент на ФИДИК канадецът R. Wayne Bowes с
председателя на БААИК арх. Марин Бакалов.

Работна среща във Варшава на 17 септември 2000 г., на която президентите на FIDIC и EFСA
изразяват официалната си подкрепа за промените в ЗУТ в България.
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През ноември 2001 г. в Будапеща официално е потвърдено членството на БААИК в
Регионалната група на страните от Централна и Източна Европа, членки на FIDIC и EFСA.
Подписан е и Меморандум за сътрудничество и Прокламация за единство на регионалната
група на страните от Централна и Източна Европа. За БААИК се подписва председателят на
асоциацията арх. Марин Бакалов.

Приемането на БААИК за член на EFСA по време на конференцията в Любляна
на 29 май 2001 г.
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Момент от работна среща с президента на EFСA г-н Жозе Райягра на 16 -17 ноември 2000 г.
във Варшава.

Арх. Марин Бакалов и инж. Мирослав Йорданов на годишната конференция на ЕФКА в
Истанбул през 2004 г.
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ПЕРИОДЪТ 2011 – 2017 ГОДИНА

БААИК продължи да се утвърждава като организация, защитаваща правата на фирмите за
строителен надзор и консултантска дейност.
Председателят на УС инж. Мирослав Йорданов в продължение на двата последователни
мандата бе член на Консултативния съвет към министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и редовен участник в експертни работни комисии в МРРБ.
През 2012 година БААИК стана пълноправен член на КРИБ, най-голямата работодателска
организация в България.
Година по-късно министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри програма за обучения на специалисти, наети във фирмите за строителен надзор, която бе разработена от ръководството на БААИК.
Програмата включва три модула:
- МОДУЛ 1: ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА, ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
- МОДУЛ 2: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АКТ ОБРАЗЕЦ 15
- МОДУЛ 3: ДОКЛАД НА КОНСУЛТАНТА И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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През мандата на инж. Йорданов към БААИК бе създадена Секция на младите професионалисти по модел на секциите към EFCA и FIDIC.
Членството не е обвързано с членски внос. Необходимо е само:
- Кандидатът да е специалист /без ограничение на специалността/, работещ във фирма за
строителен надзор, респективно - консултантска дейност, членуваща в БААИК.
- Да бъде под 35 - годишен.
- Да има желание и амбиция да участва в живота на асоциацията.
- Да подаде молба от управителя на фирмата, в която работи, до УС на БААИК, към която да
приложи автобиографията си с контакти /телефон и електронна поща/.
Един от специалистите на тази Секция към БААИК – Любомир Петров – бе избран за отговорник на групата на младите специалисти към EFCA.

инж. Мирослав Йорданов
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През 2015 – 2016 година се структурира още една Секция към БААИК: Национална листа на
аджудикаторите по ФИДИК.
Изискванията към кандидатите за включване в листата са:
Да работи във фирма, член на асоциацията, или да се е пенсионирал в такава.
Подходяща академична квалификация като инженер или еквивалентна професионална
квалификация;
Поне 10 г. опит в консултантска или инженерингова фирма, работеща в строителството и
околната среда;
Да познава в детайли договорите на ФИДИК консултант-клиент или за строителство и да
може да ги прилага на английски;
Да може да бъде обективен и безпристрастен;
Да поддържа подходяща застраховка професионална отговорност;
Отлично да говори и пише на езика на страната;
Да представи доказателства и декларира готовност за обучения;
Предквалифицираните кандидати да участват в workshop на асоциацията, след който да
ги интервюира КРС към асоциацията или друг подобен орган.
Да се ползва като пример процедурата за допускане на кандидати до Листата на Президента на ФИДИК.
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През този период от развитието на асоциацията, тя бе канена за партньор на редица международни конференции и форуми. Оттогава е и партньорството с ГРАДЪТ Медиа Груп, издатели
на луксозното списание за архитектура и строителство ГРАДЪТ и на поредица от конференции,
свързани с развитието на строителството и инвестициите в страната. Инж. Мирослав Йорданов
нееднократно бе и член на престижното жури в националния конкурс „СГРАДА НА ГОДИНАТА“
заедно с редица други уважавани в бранша специалисти.
През 2014 г. бе поставено началото на съвместни дискусионни срещи между членовете на
БААИК и ръководството на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/.
Тази традиция продължава и до днес.
Безспорно една от най-големите прояви в международен мащаб през това време бе организираната от БААИК международна конференция и общо събрание на Европейската федерация
на консултантските асоциации /EFCA/, която се проведе в началото на юни, 2016 г. под надслов:
“Оптимизиране на потенциалните ползи от европейските стратегически инвестиции. Нови възможности за бизнес в България и Балканския регион”.
Форумът събра на едно място над 100 представители на водещи консултантски фирми в
областта на строителството от повече от 20 страни и бе открит от заместник – министър председател на европейските фондове и икономическа политика Томислав Дончев. Приветствие направи и тогавашният еврокомисар и заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за
заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен.

Тогавашният заместник – министър председател на България Томислав Дончев приветства
участниците в конференцията.
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Над 100 инженери и архитекти от повече от 20 европейски страни взеха участие в
конференцията.
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Представители на Световна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие бяха след
лекторите на форума.

По време на конференцията бяха отличени най-забележимите проекти на младите специалисти
към EFCA.
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Членове на БААИК също представиха свои интересни проекти.

Богата фолклорна програма съпътстваше официалната вечеря.
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Участниците във форума имаха възможност да разгледат Античния комплекс “Сердика” в
центъра на София.

Предхождащият конференцията тържествен коктейл се състоя под купола на Ларгото.
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КОНТАКТИ:
„БОМБОВ КОНСУЛТ” ЕООД
инж. Мирослав Петров Йорданов - Управител
гр. Варна 9000, ул. Ал. Дякович 45, ет.3, офис 21
тел./факс: 052/602 115, 602 113
моб. тел.: +359 888 284 751
office@bombovconsult.com

“БОМБОВ КОНСУЛТ” ЕООД е създадена през 1992 г.
Основен предмет на дейност на дружеството е:
упражняване на строителен надзор;
изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционни проекти;
обследване на строежи;
подготовка на технически паспорти;
подготовка на предпроектни и прединвестиционни проучвания;
изготвяне на инвестиционни и технически проекти
Ние изготвяме комплексен доклад до Възложителя, в който съгласно новите изисквания в Закона за устройство на територията извършваме оценка на инвестиционните
проекти за съответствието им с:
Предвижданията на подробния устройствен план;
Правилата и нормативите за устройство на територията;
Изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;
Взаимната съгласуваност между частите на проекта;
Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на
съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
Специфични изисквания към определени видове строежи, съгласно нормативен
акт, ако в обекта има такива;
Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида
и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за
културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на
строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните
количествени цели за оползотворяване и рециклиране;
Изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма,
раздел I от Закона за опазване на околната среда.
Упражнявайки строителен надзор наши отговорности са:
Законосъобразно започване на строежа в това число съставяме протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, заверяваме Заповедната книга на обекта и уведомяваме специализираните контролни органи и РДНСК
Пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
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Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд в строителството
Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
Изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;
Спазване на условията на безопасност на труда, предвидени в проекта за организация и изпълнение на строителството
Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
Освен оценката за съответствието на проектите със съществените изисквания
към строежите и упражняване на строителен надзор, “БОМБОВ КОНСУЛТ” ЕООД по договор с възложителя може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на
проектантския процес, координация на строителния процес до въвеждането на строежа
в експлоатация, както и:
Подпомагаме възложителя при подготовка на необходимата изходна информация, проучване и анализиране на инвестиционния климат и пазарните ресурси;
Изготвяме предварителни проучвания и вариантни решения с икономическа обосновка на инвестиционните и експлоатационни разходи;
Изготвяме тръжните документи и организираме провеждането на тръжни процедури в проектирането и строителството;
Изготвяме експертна оценка за стойността на строителството, като база за сравняването на показателите на участниците в търга за строителство;
Изготвяме техническите спецификации указващи начина на изпълнение при спазване на приетите стандарти и изискванията за безопасност на строежите;
Изготвяме договорните условия за изпълнение на строителството;
Осъществяваме координация на строително-монтажния процес;
Изпълняваме контрол на количествата вложени материали и цените на изпълняваните строително-монтажни работи (функции на инвеститорски контрол);
Представляваме възложителя по време на строителството, ако сме упълномощени
за това;
Осигуряваме въвеждането на готовия строеж в експлоатация;
Осъществяваме други консултации в областта на инвестиционните намерения и
реализацията на инвестициите.
Ние работим с екип от 47 квалифицирани, правоспособни и с доказан професионализъм специалисти в проектирането и строителството като архитекти, проектанти, конструктори, строителни, машинни и електро инженери, геодезисти и други, като голяма част
от тях са хабилитирани лица. Нашите специалисти са с висше техническо образование и
богат професионален опит в проектирането и строителството на много и различни по вид
строежи в страната и чужбина.
Услугите, които предлагаме са от момента на закупуване на имота през целия процес на строителството, включително и при промяна на предназначение на съществуващи
сгради, до въвеждането му в експлоатация, Вие получавате комплексни решения, отговарящи на очакванията, които сте заложили в проекта и облечени в законовата рамка.
Ние притежаваме Удостоверение № РК-0058/27.09.2018г. от ДНСК за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и / или упражняване на строителен контрол за всички видове строежи в т.ч. топлоцентрали, електрически мрежи и централи, халета, хангари,
складове, силози, селскостопански сгради, промишлени сгради и съоръжения, жилищни
сгради, обществени сгради, мостове, пътища, благоустройствени обекти, водоснабдителни съоръжения, хидротехнически съоръжения и други.
Сертифицирани сме по ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; OHSAS 18001:2007 с обхват на
сертификацията: Оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените
изисквания към строежите; Строителен надзор и подготвяне на технически паспорти; Консултантски услуги.
НАШИТЕ КЛИЕНТИ:
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“Реконструкция и модернизация на инсталация
за производство на клинкер и цимент в завода на
„Девня Цимент” АД
Заводът печели престижната награда Сграда на
годината за 2014г. и Инвеститор №1 за 2014г.
Инсталацията e инвестиция на Italcemеnti Group
и в момента собственост
на един от най-големите производители на цимент в света – Heidelberg
Cement Group. Обектът
представлява обновяване на съществуващия
циментов завод, посредством изграждане на нова линия използваща сух способ на производство с капацитет 4 000
тона клинкер на денонощие. Проектът значително допринася за устойчивото развитие на
местно и национално ниво поради намалената консумацията на въглища и вода, по-малко
емисии на СО2 и  SO2 в атмосферата и употребата на алтернативно гориво като биомаси
и битови отпадъци (RDF). В изграждането на завода участват повече от 130 компании и над  
4000 човека от различни националности. При строителството са вложени 8 000 т метална
конструкция, 280 т. тръби, 600 км кабели, 24 992 м2 топлоизолация, 6 800 т машини и оборудване и пр.

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ГОЛЯМ БУКОВЕЦ“ И
КОРЕКЦИЯ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА Р. ГОЛЯМ БУКОВЕЦ“, Община Чипровци
Възложител „България Флуорит”ЕООД
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“ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНО СЪОРЪЖЕНИЕ ПРИ НОС ШАБЛА МОРСКА ЕСТАКАДА С ОСТРОВНА ПЛОЩАДКА”
Възложител: ДП “Пристанищна инфраструктура”

”Офис сграда” в УПИ V-3, кв.41, по плана на 8 м.р. гр.Варна, ул.“Преслав”№ 36”
Възложител: “АЛБОНА ИНВЕСТ” ООД

24

ЮБИЛЕЕН КАТАЛОГ
Tikkurila е финландски производител на бои.
Мисията ни е да създаваме покрития, които се открояват.
Безкомпромисно скандинавско качество от 1862г в производството на
индустриални, декоративни, екстериори и интериорни покрития за всякакви
повърхности, както и специализирани покрития.
Нашите продукти се произвеждат със специално подбрани суровини, отговарящи на
най-високите стандарти за качество.
Опитът ни обхваща десетилетия. Разработваме първокачествени продукти и услуги,
които са устойчиви на времето и климатичните условия. Нашите покрития налагат
нови стандарти за качество. Непрекъснато предлагаме нови решения - безопасни за
хората и околната среда. Искаме да ръководим отговорен бизнес и насърчаваме
изграждането на по-чиста среда в една по-пъстра планета.

TEMAFLOOR 3000
Епоксидна замазка

Temafloor 3000 е без разтворители, саморазливна,
двукомпонентна епоксидна смола. Замазката се състои от
подходящ пясък за пълнене и епоксидната смола Temafloor P
300 в съответствие с инструкциите в информационния лист.
Temafloor 3000 се използва за нови и стари бетонови подове,
които трябва да издържат на силно химическо натоварване и
високи нива на механично износване. Продуктът е идеален
за лаборатории, чисти помещения и подове в
хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост,
както и за подове, подложени на тежко износване в
производствените съоръжения. Създава издръжлива,
безфугова, лесна за почистване, атрактивна и икономична
повърхност. Препоръчителна дебелина на слоя от 1.5 до
4.0 mm

Tikkurila система за метални конструкции
Temacoat GPL-S Primer
Temadur 20/50/90

Многофункционална епоксидно-полиуретанова система.
Може да се прилага върху различни метални повърхности,
напр. стомана, неръждаема стомана, алуминий и цинк,
изложени на тежки климатични условия. Благодарение на
полиуретана, повърхностите се почистват лесно и имат
добри свойства за запазване на цвета. Системите са
подходящи както за приложения в камери за боядисване,
така и на място. Препоръчва се за тежкотоварни машини,
оборудване, мостове, конвейери, кранове, рамки и други
стоманени конструкции с високи изисквания към естетика и
устойчивост.
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FONTEFIRE - пожароустойчива боя за дърво и метал
FONTEFIRE WF - за дърво
FONTEFIRE ST 60 - за метал

FONTEFIRE WF СЕРИЯ пожароустойчива боя за дърво
Fontefire WF се състои от еднокомпонентна водоразтворима
боя за вътрешно и външно използване, както и
водоразтворим лак за вътрешно приложение. Принципът на
действие на покритията се базира на набъбване и
образуване на изолиращ слой от пяна, когато покритието е
подложено на топлина. Продуктите са тествани в
акредитирана лаборатория и са получили най-висок клас на
огнеустойчива защита за дърво - B-s1, d0.
Като бързосъхнещи продукти, те са подходящи за нанасяне
чрез пръскане или вакуум производствени линии.
Дава повече време на хората да се евакуират от помещенията.
Позволява използването на дървесина в обекти, предписани с
противопожарна защита от законодателството.
По-ниски разходи за материал.

Официални резултати от изпитвания в съответствие с
EN 13823:2010 + A1:2014 и EN ISO 11925-2:2010.
Класификация на реакция на огън:

B-s1, d0, EN 13501-1:2007+ A1:2009.

Становище за допустимост от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“

FONTEFIRE ST 60 Набъбваща пожароустойчива боя за
стоманени конструкции
Fontefire ST 60, е водоразтворима, еднокомпонентна,
набъбваща боя, разработена за пожарозащита на структурни
стоманени елементи. Нейният защитен ефект се базира на
реакция при силно загряване, като създава изолационен
слой от пяна.
За структурни стоманени елементи за вътрешна употреба съгласно
ETAG 018-2 Type Z2 s.
За различни размери от стоманена конструкция „H“ и „I“ секции с
греди и колони с класификация за огнеустойчивост до R60.

За кръгли и правоъгълни / квадратни кухи колони с класификация на
огнеустойчивост до R90.
За проектирани температури в диапазона от 350°C до 750°C.
(
СЕ маркировка (ETA
15/0442)

Дежмарк ЕООД

Официален представител на Tikkurila за България
бул.„Владимир Вазов“ № 65
София, ПК 1836
+ 359 876 496 353
+ 359 885 163 051
+ 359 888 100 072
www.dejmark.bg
facebook.com/DejmarkBG
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Фирма „Мактер Консулт” ЕООД е създадена през 1994 година.
Дейността на фирмата
се състои в предлагане на пълния набор от
специализирани услуги свързани със строително-инвестиционния
процес: предпроектни
проучвания, проектиране, надзор, както и
финансово, строително
и бизнес консултиране. В допълнение към това Мактер извършва и строителна дейност,
като по този начин затваря целия кръг от услуги, нужни за извършването на предприемаческа и инвестиционна дейност.
През годините фирма Мактер Консулт ЕООД е натрупала опит в проектирането
и реализацията на множество жилищни, офис и търговски частни обекти, а също така
общински, държавни и др. сгради с обществено значение. Специалистите, с които разполага фирмата за изпълнение на задачи, свързани с проектиране и строителство, се
отличават с висока професионална подготовка и богат опит. Към днешна дата са изпълнени множество проекти, които са реализирани в различни области и редица градове
от страната. Основна цел в политиката на фирмата е максималната адаптивност спрямо
изискванията на всеки отделен клиент: принцип, съблюдаващ се във всеки един възложен проект на нейния проектантски и ръководен екип.
В последните 15
години „Мактер Консулт“
фокусира личните си инвестиции в сгради в района на бул. Тодор Александров, като вече има
изградени 7 с амбиция
до края на 2019 година
да е започната и сграда
номер 8. Всички те се
отличават с подчертана
функционалност и стил,
запомнящи се форми и
най-високо качество на
вложените материали.
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Освен млади и амбициозни специалисти в различните области, във фирмата работят и опитни и реномирани експерти, отличени с много награди и сертификати през
годините. За своите 24 години на българския пазар организацията непрестанно обогатява своя колектив от архитекти, инженери, конструктори, урбанисти и професионални
консултанти, за да може да предлага винаги иновативни и качествени услуги и решения
на своите клиенти.
Управителят на фирмата – Арх. Марин Бакалов също е отличен с множество награди в своята сфера на дейност, включително за Архитект на годината, както и Сграда
на годината. Дългогодишният му стремеж към подобряването на законите за устройство
на територията и този за авторските права в архитектурата, са спомогнали за адаптирането на сградите, проектирани и изградени от фирмата. По този начин те отговарят не
само на изискванията днес, но и на утрешните такива.
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„СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ“ – ЕООД е основано през 1999 г. През изминалите 20 години фирмата е натрупала опит в дейностите, свързани с:
оценка съответствие на инвестиционните проекти с основните
изисквания към строежите;
упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на
строително монтажните работи;
инвеститорски контрол на строежа;
изпълнение на функцията координатор по безопасност и здраве;
обследване на техническите характеристики на сгради и изготвяне
на технически паспорти;
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради,
инж. Емил Тодоров
изготвяне
на оценки за съответствие на инвестиционните проекти и
Управител
изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл. 44, ал. 1 от
Закона за енергийната ефективност.

Строежите, по които работим, са в сферата на: Промишлеността - производствени сгради,
инсталации, съоръжения и прилежаща инфраструктура; Сгради и съоръжения за обществено
обслужване, Лечебни заведения и хотели; Жилищни сгради и сгради със смесено предназначение; Водоснабдителни мрежи и съоръженията към тях; Канализационни клонове и локални
пречиствателни съоръжения; Локални пречиствателни съоръжения за промишлени отпадни
води; Електропроводи до 35 kV, включително трансформатори до 16 MVA; Разпределителни
газопроводи от газоразпределителни станции до газоизмервателните табла; Бензиностанции и
газостанции; Фотоволтаични централи; Общински пътища и улици в урбанизираните територии; Озеленени площи за обществено ползване, Открити обекти за спортни и културни дейности; Строежи на културното наследство – недвижими културни ценности; Въвеждане на мерки
за повишаване на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради.
Фирмата е лицензирана през 1999 г. за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за всички видове сроежи. Понастоящем
притежава удостоверение № РК – 0077/08.11.2018 г., със срок за валидност до 08.11.2023 г. за
извършване на дейностите по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Строителен стандарт ЕООД притежава Удостоверение № 00259 от Агенцията за устойчиво енергийно регулиране за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на
инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл. 44,
ал. 1 от Закона за енергийна ефективност.

Консервация, реставрация и социализация на Централната минерална баня „Банкя“, гр. Банкя.

Въведена е интегрирана система за управление на качеството, здраве и20безопасност
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работа, управление на околната среда БДС EN ISO 9001: 2015; БДС EN ISO 14001:2015; BS OHSAS
18001:2007.
Фирмата е член на БААИК, ФИДИК, ЕФКА и Българо-швейцарска търговска камара.
По-значими реализирани обекти на фирмата:

Производствени обекти: Завод за въстановяване на синтетични органични полимери на ИНТЕГРА ПЛАСТИК АД, гр. Елин Пелин; Производствен комплекс на Ролпласт АД; Завод за шоколадови изделия на МОНДЕЛИЙЗ – ЕООД, гр. Своге; Завод за преработка на акумулаторни батерии на „ЕЛ БАТ“ – АД,
гр. Долна Баня; Кока Кола Хеленик България АД, гр. Костинброд; ТРИЗА – България ООД, гр. Елин Пелин;
ЛЕМ – България АД, гр. София; Палемонтех, гр. Монтана; Рибопреработвателно предприятие на ФИШ ИНВЕСТ ООД, гр. Монтана; Складове за строителни материали с офиси и магазини „Баущоф+Метал“ ООД,
гр. София; Предприятие за производство и ремонт на игрални автомати НПЗ „Военна рампа – Изток, гр.
София; Фабрика за малограмажна хартия на Санитекс пейпър продуктс, гр. Костинброд и други.
Сради за обществено обслужване: Сграда за обществно обслужване – офиси, хотел, апартаментен
хотел, рестарант, кафе – аперитив и банков офис ЦГЧ, гр. Бургас; Офис сграда ТАО Център бул. Тодор
Александров, гр. София; Логистичен център – 2, Логистичен център – 3, Логистичен център – 4 с възложител М-Парк АД, гр. София; Апартаментен хотел – Хотели „Алфа“, „Бета“ и „Гама“, гр. Свети Влас, гр.
Несебър и други.
Жилищни сгради: Жилищна сграда /М+5 / 8+Т/, подземни гаражи, магазини, пицария, офиси,
кафе – бар, гр. София, бул. България; Жилищен комплекс „Бяла черква“, р-н Панчарево; Жилищен комплекс кв. Симеоново; Жилищен комплекс „Панорама Бояна“; Комплекс жилищни сгради, м. Кръстова
вада; Многофамилна жилищна сграда с офис и магазини, Ж.К. Красно село и други.

Завод за възстановяване на синтетични органични полимери на ИНТЕГРА ПЛАСТИК АД,
гр. Елин Пелин

Сграда за обществено обслужване - офиси, хотел, апартаментен хотел, кафе аперитив и
банков офис - Центална градска част, гр. Бургас.

ОколнаКАТАЛОГ
среда: Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци: Първи етап – Клетка – 2, експло30 ЮБИЛЕЕН
атационен път и ретензионен басейн. Втори етап – Техническа и биологична рекултивация на клетка 1 и
2, с. Богьовци, Община Костинброд; Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, гр. Тополовград;
Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, Община Монтана.
Техническа инфраструктура: Газоразпределителна мрежа на Костинбродгаз; Водопроводна мрежа на гр. Божурище; Интегриран воден проект на Община Горна Малина; Уличен водопровод по бул.
Цариградски шосе – южен локал, гр. София; Електропроводни линии 20 kV с КПТ и МКТП над 50 броя;
Фотоволтаични централи в Угърчин, Чепеларе, Тервел, Рудозем и други.
Благоустройствени обекти: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи
и тротоари, гр. Банкя – първи етап; Възстановяване на зона обществен отдих, парк „Ротонда“ гр. Банкя;
корекция на река Иванянска, гр. Банкя; Централен градски парк, гр. Монтана; Парк „Монтанезиум“, гр.
Монтана; Реконструкция на съществуваща улица Хаджи Димитър, гр. Монтана; Технологичен парк, гр.
Монтана и други.
Обекти паметници на културата: Лесопарк „Калето“, гр. Монтана, в който се намира „Антична и
средновековна крепост „Калето“ – Археологическа и културна ценност от национално значение; Консервация и реставрация на Централната минерална баня „Банкя“, гр. Банкя.
Енергийна ефективност: Доклад от обследване за енергийна ефективност и Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация за „Пета детска градина Ж.К. Изгрев“, гр. Берковица;
Сертификати за проекти енергийни характеристики за всички сгради, на които фирмата упражнява строителен надзор; Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - гр.
Монтана, гр. Гоце Делчев и гр. Девин по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци:
Първи етап – Клетка – 2, експлоатационен път и
ретензионен басейн.
Втори етап – Техническа и биологична рекултивация на клетка 1 и 2, с. Богьовци, Община Костинброд

Предприятие за производство и ремонт на
игрални автомати НПЗ „Военна рампа – Изток,
гр. София

Складове за строителни материали с офиси и магазини
“Баущоф+Метал” ООД, гр. София.
Производствен комплекс за производство на
врати и прозорци на Ролпласт АД, гр. Костинбод

Контакти: „Строителен стандарт“ ЕООД:
Адрес: гр. София 1000, бул. Стефан Стамболов № 30, ет. 2
Тел.: 02/983 37 70, Факс: 02/983 54 81
e-mail: strstand@tradel.net, strstand@abv.bg
инж. Емил Тодоров – Управител, +359 879 061 802; +359 899 783
e-mail: strstand@abv.bg
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“НИКА”
5500 Ловеч, ул. “Цар Освободител” 30,
тел.: +359 68 62 00 19, e-mail: nika2006@abv.bg
GSM: 0888 593 609; 0887 424 360
служебни: тел: 0888 289 689; е-mail: nikaood@abv.bg
Фирма „НИКА-Нина Христова” е основана през 1992 г. и се управлява от инж. НИНА
ВЪЧКОВА ХРИСТОВА.
Основен предмет на дейност: упражняване на строителен надзор и изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционни проекти, предпроектни и прединвестиционни проучвания, изготвяне на инвестиционни и технически проекти заедно със съпътстващите ги
технически спецификации, количествени и стойностни сметки, тръжни документации по
ЗОП и други консултански услуги.
Също така компанията извършва проектиране, строителен надзор и инвеститорски
контрол на всички видове сгради в сферата на образованието, здравеопазването, културата и изкуството, обществено обслужване с култово и религиозно предназначение, жилищно строителство, административно-битови сгради, банки и други финансови институции,
спортни съоръжения, техническа инфраструктура, преносни проводи и съоръжения в областта на ВиК мрежите и съоръженията, пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода,
топлоснабдителни мрежи и съоръженията към тях, всички обекти в областта на озеленяването, рехабилитация на пътни мрежи, обновяване на площадни пространства, градски паркове, обекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, фотоволтаични
централи и вятърни генератори и редица други.
Компанията е лицензирана от МРРБ още през 2000 г. да извършва строителен надзор
и разполага с 40 специалисти и експерти с дълъг професионален опит в сферата на надзора и
инвеститорския контрол.
В дружеството са внедрени и се прилагат системи за качество по ISO: 90012015;14001-2015;45001-2018 с обхват на сертификацията: консултантски услуги, оценяване съответствието на инвестиционни проекти; строителен надзор и инвеститорски контрол, техническо обследване и паспортизация на сгради.
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ОБЕКТИ
Разширение на съществуваща административна сграда,
лаборатория и демонстрационен център към „мелница“ с. Ломец,
община Троян, на ТЕХРА ЕООД

Ремонт, преустройство и обзавеждане на
професионална гимназия по ветеринарна медицина
„проф. д-р Димитър Димов”, гр. Ловеч
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Складове за подобрители и разфасовки в с. Ломец към
“МЕЛНИЦА” на ТЕХРА-ЕООД, гр. Ловеч

Пътна връзка от републикански път II - 35, О.П. ЛОВЕЧ-ТРОЯН при км. 64+787, ляво за обект „МЕЛНИЦА,
разположен в УПИ I-20,21,22,23,39,41,61“ За производствени и складови нужди“, местност „Осъма“ с. Ломец

Силозна складова база за зърно
на ТЕХРА ЕООД в гр. Ловеч
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НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
През последните две години ръководството на БААИК продължи
да работи за утвърждаване на професията на консултанта в строителството чрез редица инициативи, кръгли маси и дискусионни срещи.
Бяха внесени няколко становища за промяна на Закона за устройството на територията, както и на Закона за обществените поръчки по
текстове, свързани с работата на консултантските фирми. Председателят
на БААИК инж. Атанас Ангелов и неговите заместници: инж. Емил Тодоров
и инж. Светлана Гюрджеклиева участват активно в заседания на работни
групи за промяна на строителното законодателство в МРРБ. Те, заедно с
останалите членове на Управителния съвет, се включиха в работните срещи, инициирани от Камарата на строителите, за промяна на законодателството с цел облекчаване на инвестиционния процес, на които участваха
представители от всички браншови организации в строителството.
Ръководството на БААИК участва и в дискусионна среща, организирана от Националното сдружение на общините в България с главните
архитекти и с представители на отделите по териториално устройство на
общините в страната.

Участие на ръководството на БААИК в дискусионна среща с
главните архитекти на България
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В началото на 2019 г. бе преработен проектът за Закон за Камара на Консултантите в инвестиционното проектиране. Същият бе внесен
официално в МРРБ, в следствие на което министър Петя Аврамова изпрати документа за становища до всички заинтересовани страни.
Дейността на асоциацията се отразяваше периодично в безплатни електронни бюлетини, които се изготвят от Секретариата на всеки три
месеца от календарната година.
Членовете на БААИК активно участваха и в проучванията и анкетите на ЕFCA и FIDIC, свързани със състоянието на пазара на консултантските услуги в Европа.
През май 2018 г. председателят на БААИК инж. Атанас Ангелов участва и приветства делегатите на Балканския инженерен форум, който се
състоя в НДК под егидата на Европейския Съвет на Строителните Инженери (ECCE). По време на събитието бяха дискутирани теми, свързани с
регулацията на инженерните услуги в различните страни от Европа, развитието на електронните услуги, съпътстващи строителния процес /като
електронно Разрешение за строеж, електронния подпис и др./ на фона на
глобалната цифровизация на строителните услуги и други.

Инж. Ангелов приветства участниците в Балканския инженерен
форум, състоял се през май, 2018 г. в София в рамките на българското
европредседателство
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Огромен отзвук имаше в публичното пространство и организираната от БААИК през октомври, 2018 г. международна конференция под
надслов „Предстоящи социални, пътни и железопътни инфраструктурни
проекти 2018 – 2020 г. и ролята на консултанта при управление на инвестиционни проекти“. Форумът събра на едно място над 80 представители
на консултантски фирми, инвестиционно - предприемачески дружества,
инженери, архитекти и юристи от България, Гърция, Сърбия, Италия, Македония, Турция, Албания и др.
Конференцията бе открита от зам. министъра на регионалното
развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, а сред лекторите
бяха зам. министър Деница Николова, която управлява и ОП “Региони в
растеж”, инж. Галина Василева, ръководител на ОП “Транспорт”, инж. Мария Чакърова от НК “Железопътна инфраструктура”, проф. Стоян Братоев,
изпълнителен директор на столичния “Метрополитен”, проф. Дарина Нитова от УАСГ, както и лектори от Сърбия, Македония и Албания.
Акцентът в дискусионните срещи бе поставен върху предстоящите проекти у нас и на Балканите, както и споделяне на добрите практики
при управление на тези проекти.
Над 80 инженери и
архитекти участваха в международната конференция,
организирана от
БААИК през октомври 2018 г. в
столичния х-л „Хилтън“

Председателят на БААИК инж.
Атанас Ангелов с г-н Никола
Матич, член на Борда на
Директорите на EFCA.
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Заместник – министрите на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и
Валентин Йовев откриха конференцията и приветстваха участниците

И през 2020 година БААИК ще продължи да оказва съдействие на
своите членове и да работи за утвърждаване имиджа на един от най-важните участници в инвестиционния процес, каквито са фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството.
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ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ,
ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
КОНТАКТИ: гр. София, 1113, ул. “Райко Алексиев” № 48а - офис партер
тел./факс 02/851 00 46; email: office@stroynorm.com, www.stroynorm.com

• „СТРОЙНОРМ“ ЕООД е основана през 2008 г. с предмет на дейност:
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството,
съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане
в експлоатация на обектите), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168,
ал. 1 от ЗУТ;
- Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълнените строителни и монтажни
работи;
- Изготвяне на оценка за съответствие на проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ;
- Управление на проекти;
- Проектиране – изготвяне на идейни, технически и работни проекти по
всички части на инфраструктурни проекти;
- Упражняване на авторски надзор;
- Строителство;
• „СТРОЙНОРМ“ ЕООД е вписана е в публичния регистър на лицата за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на
строителен надзор за всички видове строежи съгласно българското законодателство. Разполагаме с 68 висококвалифицирани експерти от различни
специалности, с които имаме дългосрочно сътрудничество и които включваме
според спецификата на конкретния проект, като напълно гарантираме и поемаме отговорност за качеството на изпълнение на поставените задачи.
• „СТРОЙНОРМ“ ЕООД е вписана в Камарата на строителите в България
от 13.12.2015 г. Дружеството разполага с Удостоверения за първа група строежи от трета до пета категория, втора група строежи от трета и четвърта категория, четвърта група строежи от трета до пета категория и пета група - отделни
видове строителни и монтажни работи.
• „СТРОЙНОРМ“ ЕООД е член на Българската асоциация на архитектите
и инженерите – консултанти /БААИК/, Международната асоциация на инженерите – консултанти /FIDIC/ и Европейската асоциация на инженерите – консултанти /EFCA/.
• „СТРОЙНОРМ“ ЕООД има успешно внедрени: Система за управление
по отношение на околната среда – ISO 14001:2015, Система за управление на
качеството – ISO 9001:2015, Система за управление на безопасността на движението по пътищата – ISO 39001:2012 и Система за управление на здравето и
безопасността при работа – ISO 45001:2018
• „СТРОЙНОРМ“ ЕООД последователно прилага гъвкавост и приспособимост за успешното изпълнение на различни по вид комплексни проекти.
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии правят фирмата конкурентноспособна на пазара.
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УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА
СТРОЕЖ: „ПЪТ ІІ-44 „ДРАГАНОВЦИ – ГАБРОВО” ОТ КМ 14+600 ДО КМ 23+978.36 И ОТ КМ 25+731 ДО КМ
28+972.75, С ОБЩА ДЪЛЖИНА 12,620 КМ, ОБЛАСТ ГАБРОВО“
ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
НА РАБОТЕН ПРОЕКТ С ОСНОВНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ НА СТРОЕЖИТЕ,
УПРАЖНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ
НА КОНСУЛТАНТ, ИЗВЪРШВАЩ
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И СЪСТАВЯНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА
СТРОЕЖ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН
ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И
ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК
МРЕЖАТА НА ГР. РАДНЕВО”
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ НА ГР.
РАДНЕВО “

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН
НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ
РАБОТИ НА СТРОЕЖ: „СМЯНА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 33-ТО ОУ
В ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
33 /33-ТО ОДЗ/, И ИЗПЪЛЕНИЕ НА
РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ
РАБОТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЕКСЛОАТАЦИОННАТА И ПРОЕКТНА
СИГУРНОСТ НА СТРОИТЕЛНАТА
КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА, ОСЕМ
БРОЯ НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
И ОГРАДА ПО РЕГУЛАЦИОННИ
ГРАНИЦИ”
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УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
НА СТРОЕЖ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ В ГР. НИКОПОЛ,
ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
НАВОДНЕНИЯ ОТ РЕКА ДУНАВ ПРИ НИКОПОЛ И
ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ
РЕГИОН”, ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ „ПРОГРАМАТА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ –
БЪЛГАРИЯ 2007-2013”

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
С ИНВЕСТИТОРСКИ ФУНКЦИИ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ
РАБОТИ НА СТРОЕЖ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И НОВИ ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В ЦЕНТРАЛНА
ГРАДСКА ЧАСТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ПЛОЩАД „ТОДОР КИРКОВ“ , КВ. „ВАРОША“,
ГР. ЛОВЕЧ“

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПРОЕКТ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
НА СТРОЕЖИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОЖ:
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВИТЕ СТЕНИ НА
ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ РУСЕ – ЦЕНТЪР
И ПОДОБРЯВАНЕ НА НАВИГАЦИОННИТЕ
УСЛОВИЯ НА ТРИ КОРАБНИ МЕСТА“

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА СТРОЕЖИТЕ
И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
НА СТРОЖ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХРАМА И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА ЗА ЦЪРКОВНО –
ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ И ЦЪРКОВНИ ТЪРЖЕСТВА
ПРИ ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”,С.
КОВАЧЕВЕЦ, ОБЩИНА ПОПОВО
I ЕТАП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХРАМА И
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА
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ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПРОЕКТ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ НА СТРОЕЖИТЕ И
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
НА СТРОЖ: БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM/UMTS
№ 4596 И РАДИО-РЕЛЕЕН ВЪЗЕЛ № 4596
НА ОПЕРАТОР „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ
РАБОТИ НА СТРОЕЖ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА НА
„РУ-ПЕТРИЧ“ КЪМ ОД НА МВР БЛАГОЕВГРАД,
ОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА
ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО
ПРОСТРАНСТВО“

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ: „ПРИЛАГАНЕ
НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА
С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЛОВЕЧ,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – „МНОГОФАМИЛНА
ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
УЛ. „БЯЛО МОРЕ“, БЛ. 214 ГРАД ЛОВЕЧ““

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ
РАБОТИ НА СТРОЕЖ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ
ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, СЪОРЪЖЕНИЯ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА
СЕПТЕМВРИ“
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“СТРИКТ” ООД с управител инж. Николай Николов е една от водещите консултантски фирми в областта на проектирането и строителството в България. Създадена е през 1999 г. с ясната
цел да се занимава изцяло с консултантска дейност, която включва:
• УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ;
• ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ;
• СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР;
• ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ;
• ОЦЕНКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СЪС  СЪЩЕСТВЕНИТЕ  ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  СТРОЕЖИТЕ;
• ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ;
• ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАСНЕМАНИЯ;
• УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО;
• ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНА И ДОГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Дружеството е регистрирано с удостоверение за упражняване на строителен надзор в проектирането и/или строителството от ДНСК под № РК-0313/15.10.2014 г.
Фирмата има партньори във всички областни
центрове в страната и по този начин може да следи и
контролира строежи на територията на цялата страна. При нас винаги се е изхождало от определението,
че консултантската дейност се извършва от личности с дългогодишен опит и доказани професионални качества, които се обединяват в екипи според
строежите и задачите които им се поставят. С оглед
максимално защитаване интересите на Инвеститора,
за намаляване разходите по конкретен проект, Дружеството е в състояние и разполага с необходимата
информация да подбере и лицензира допълнително
инженери-консултанти и състави екип от специалисти от съответния регион на страната.

БЕНЗИНОСТАНЦИИ ПЕТРОЛ

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. АЛЕН МАК
ГР. ПЛОВДИВ
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Фирмата е упражнявала и упражнява в момента надзор в областта на електрификация на
населени места, изграждане на електро мрежи високо, средно и ниско напрежение, газостанции,
бензиностанции, петролни терминали, сгради /индустриални, жилищни, институционални и търговски/, ВиК и хидротехнически съоръжения, хидромелиоративни съоръжения и обекти, общественото и жилищното строителство, благоустройствени и топлотехнически съоръжения, телекомуникационни мрежи и съоръжения и други.
Дружеството има над 7000 проекта в областта на инвестиционните проекти, строителния
надзор и инвеститорски контрол, и в други сфери за над триста клиента.
Фирмата разполага и с подходящ уникален СКЕНЕР за безразрушителни изследвания и експертизи на стоманобетонови конструкции. СКЕНЕРЪТ може да се използва  за:
откриване на наличната армировка (местоположение и диаметър) на основните конструктивни елементи и сравняване с
проекта - когато липсват актове за скрити работи на нови строежи;
откриване на наличната армировка (местоположение и диаметър) на основните конструктивни елементи – за предстоящи
реконструкции на съществуващи сгради и при липса на екзекутивна документация;
определяне на дебелината на бетоновото покритие на армировката в основните конструктивни елементи (за определяне на вероятността от корозия и намаляване на носещата способност);
линейно сканиране (тунели, подпорни стени, резервоари, канали, настилки и др.) за
определяне броя и положението на прътите, които нямат необходимото бетоново покритие (т.е.
за определяне на вероятността от корозия и намаляване на носещата способност);
определяне на дължините на снаждане на армировката;
определяне местата на прекъсване на армировката;
определяне на безопасните места за просичане на отвори и др.
Компютърната програма за обработка на данните дава възможност за хоризонтални и вертикални разрези във всяка точка на сканирания елемент (през един мм) и отпечатване на данните
от сканирането и резултатите от анализа на информацията, включително и разрезите.

МВЕЦ НАРЕЧЕН КВ. НАРЕЧЕН,
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ПОДСТАНЦИЯ 110_20 ЦАРАЦОВО
С. ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА МАРИЦА
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Арх. Марин Бакалов, председател на БААИК от 1999 до 2011 г.
В навечерието на 20-годишнината на БААИК има смисъл да си спомним ентусиазма и устрема, с които строихме фундамента и регламентирането на
консултантската дейност във всичките три точки на чл.166, ал.1 от ЗУТ.
Животът ни учи че, за да постигаме целите си като общност, трябва да
бъдем верни на общата идея, която обединява всички браншови организации
в строително-инвестиционния процес, а именно:
- Разделение на функциите и отговорностите на всички участници в инвестиционния процес;
- Недопускане по законодателен път на дублиране на отговорностите на
участниците в строително-инвестиционния процес, или въвеждане на солидарна отговорност;
- Въвеждане на консултантската дейност, като алтернатива на процедурата по съгласуване и одобряване, чрез ясно и конкретно регламентиране на
регистрационния режим на инвестиционните проекти.
Сега е време за равносметка и преосмисляне на дейността ни. Нужен ни е
нов импулс и енергия, за да продължим да работим успешно за каузата, която
ни сплотява. И най-важното – с оптимизъм да очертаем перспективите за
бъдещето.

Инж. Мирослав Йорданов, председател на БААИК от 2011 до 2017 г.
Компаниите, които ще продължат да извършват консултантски услуги в
строителството, трябва да включат в дейността си освен упражняване на
строителен надзор, така също и предпроектно проучване на инвестиционното намерение, проектиране и авторски надзор, както и въвеждане в експлоатация на обекти от 4-та, 5-та и 6-та категории.
Това ще се случи тогава, когато консултантският бизнес се договори със
застрахователите да поемат риска до 100% за изпълнението на посочените
дейности.
За да бъде полезна за своите членове, а и на консултантския сектор като
цяло, БААИК трябва да има правомощията да:
- издава удостоверения за правоспособност на консултантските фирми
след становище на съответния застраховател;
- да води регистъра на консултантските фирми;
- да има етична комисия за отнемане на правоспособност при системни
нарушения;
- да има председател на заплата, който да не се занимава с консултантски
бизнес.

Инж. Атанас Ангелов, председател на БААИК от 2017 до момента
Консултантските фирми, извършващи оценка на съответствието на
проектите и строителен надзор, са основни участници и в инвестиционния
процес заедно с проектантите и строителите. В последните години ролята
на консултанта става все по-значима, изискванията към него все по-високи, а
отговорностите: все по-големи. Много компании извършват и предпроектни
проучвания, инвеститорски контрол и управление на проектите.
За да отговори на очакванията на обществото за високо качество и отговорност, дейността на консултанта трябва да бъде по-добре регламентирана:
- Членстото в професионална организция да бъде задължитено.
- Да отпаднат забраните по отношение на оценяване на проектите от
консултанти, в чийто списък фигурират автори на проекта.
- Застраховането да стане основен критерий за отговорността на консултанта.
- Да бъде регламентирана цената на консултантската услуга.
Тези проблеми могат да бъдат решени чрез приемане на закон за консултантската дейност или чрез законово оправомощаване на БААИК да отговаря за консултантската дейност.
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СТАНЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БААИК
Членувайки при нас Вие ставате членове и на Международната федерация на
инженерите – консултанти (FIDIC) и на Европейската федерация на консултантските
асоциации (EFCA).
ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО:
- Участие в обучения, семинари, дискусии, професионални курсове на преференциални цени.
- Сертификати и документи за участие в търгове, удостоверяващи членството
и принадлежността Ви към FIDIC и EFCA.
- Консултации по прилагане на международните договорни форми на FIDIC.
- Възможности за участие в работни групи и комисии за промяна на нормативните актове, свързани със строителния надзор у нас.
- Ежедневна информация за обществени поръчки, търгове в строително – инвестиционния процес, както и актуални новинарски акценти от бранша.
- Възможност за участие в международни проучвания и анкети, насочени към
развитието на консултантската индустрия в световен мащаб.
Членове на БААИК са юридически и физически лица - консултанти по
смисъла на ЗУТ и FIDIC.
Годишният членски внос е както следва:
ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /ЮЛ/
- 750 ЛЕВА
ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЧЛЕНОВЕ /ФЛ/
- 250 ЛЕВА
Заплаща се и еднократна встъпителна вноска при подаване на документите:
ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА		
- 250 ЛЕВА
ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА		
- 100 ЛЕВА
Банковата сметка на БААИК е:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG47UNCR96601087804103
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО СА:
• Молба в свободен текст до УС на БААИК
• Копие от лиценза на фирмата, ако е оправомощена да извършва строителен
надзор
• Презентация на фирмата /или професионална автобиография на физическото лице, ако кандидатът е такъв/.

За информация:
0878 111 085, 0878 111 086
/Красимира Петрова, Виктория Янчова - Секретариат на БААИК/
e-mail: bacea@techno-link.com, www.bacea-bg.org
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„КОНТРОЛ - ИНВЕСТ“ ЕООД
адрес: гр. Пловдив‚ ул. “Булаир“ № 26
офис: гр. София, кв. „Изток“, ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 19, бл. 1, ет. 2, ап. 2
тел. за контакт: 0888 708 251 - инж. Атанас Ангелов – Управител
електронна поща: office@kontrol-invest.com; уеб сайт: https://kontrol-invest.com/
„Контрол-Инвест“ ЕООД е лицензиран консултант, вписан в регистъра на ДНСК, за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за всички
видове строежи, съгласно българското законодателство. Разполага с висококвалифицирани специалисти от различни специалности с богат професионален опит за всички сгради и съоръжения.
Дружеството е вписано в поддържания регистър на АУЕР на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка на съответствие на
инвестиционните проекти по част „Енергийна ефективност“ и изготвяне на оценки за енергийни
спестявания.
„Контрол-Инвест“ ЕООД разполага и със специалисти независими оценители и притежава Сертификат на Дружество на независим оценител за оценка на недвижими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания от Камара на независимите оценители в България.
Фирмата извършва следните дейности: оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите; строителен надзор по време на строителството; инвеститорски контрол; изпълняване на функцията координатор по безопасност и здраве; обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради; обследване на техническите характеристики на
сгради и изготвяне на технически паспорти; оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия и вземания, други консултантски услуги в областта на строителството.
„Контрол-Инвест“ ЕООД е сертифицирана по Система за управление на качеството ISO
9001:2015, Система за управление на околната среда ISO 14001:2015 и Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.
От своето създаване до сега фирмата е осъществила консултанска дейност на над 1000  разнородни обекта на територията на страната.

Изготвяне на оценка на съответствието и
извършване на строителен надзор на обект:
Предприятие за производство на електрокомпоненти ниско и средно напрежение
на АББ 1 и 2, с. Стряма, Индустриална зона
Раковски, Област Пловдив

Изготвяне на оценка на съответствието и
строителен надзор на обект: Частичен ремонт и
преустройство на „Интерхотел гранд-хотел София
в хотел „ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ“, гр. София, пл.
„Народно събрание“ № 4
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Извършване строителен надзор и инвеститорски контрол, изготвяне на сертификат за проектни
енергийни характеристики на обект: Предприятие за преработка на мляко и производство на
млечни продукти на „НОМАН АЛДЖУНЕЙДИ КЪМПАНИ“, в землището на с. Желязно, община
„Марица”, област Пловдив

Изготвяне на оценка на съответствието и извършване строителен надзор, изготвяне на сертификат
за проектни енергийни характеристики на обект: Цех за безвредни производствени дейности и
печат на рекламни материали, административни, търговски и обслужващи сгради на „ПАК ЕСТ“,
в гр. Сливница, област София

Изготвяне на оценка на съответствието и извършване на строителен надзор на обект: Прилагане
на мерките за подобряване енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни
сгради на територията на община Пловдив за многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив,
район „Южен“, ул. „Даме Груев“ № 50, 52, 54, 56, финансирана по Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
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		“Русенска Строителна Борса” ООД /”РСБ” ООД/ е регистрирана през 1999 год. с основен предмет на дейност - супервайзорски услуги в строителството - строителен надзор в проектирането и
строителството, технически и инвеститорски контрол, експертно - консултантски услуги, организиране на
търгове и конкурси, сделки с недвижими имоти и др.
“РСБ” ООД е оправомощена от МРРБ още през м. август 1999 г. за упражняване на Независим строителен
надзор по действащия тогава ПОФЗЛУНСНПС, после след влизането в сила на ЗУТ - ДВ бр. 1 / 2001 г. е издаден Лиценз, а след последните промени вече е Удостоверение от ДНСК при МРРБ – за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор.
“РСБ” ООД притежава и Удостоверение за вписване в публичен регистър, издадено от Агенцията за устойчиво
енергийно развитие – за „обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяна на оценка за съответствие на инвестиционни проекти”.

Eкипът в офиса в БПР

“РСБ” ООД е сертифицирана и е въвела през 2012 г. Система за управление на качеството по изискванията на стандарт ISO 9001 : 2008,
Система за управление на здравето и безопасност при работа по
изискванията на стандарт BS OHSAS 18001 : 2007, както и Система
за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 : 2004 +
Cor 1 : 2009, а от 2018 г. и Система за управление на качеството по
изискванията на стандарт ISO 9001 : 2015, за обхват: „Строителен
надзор и инвеститорски контрол, в т.ч. на стратегически обекти и
обекти – паметници на културата, управление на търгове и конкурси, експертно – консултантски и информационни услуги в строителството, експертни оценки, обследване и сертифициране на сгради
за енергийна ефективност”

Съвместно с упражняване на задълженията ни като Строителния надзор – подробно описани в чл. 168 от ЗУТ, извършваме и следните консултантски дейности включени и в обхвата на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ, а именно:
- предпроектни проучвания
- изготвяне на тръжни книжа, подготовка и провеждане на конкурси за проектиране
- изготвяне на тръжни книжа, подготовка и провеждане на търгове за избор на изпълнител на СМР на обектите
- контрол по ценообразуването и отчитането на вида, количествата и качеството на извършваните СМР
- пълен инвеститорски контрол на строителния процес
- одиторски /повторен/ контрол за извършеното и отчетено строителство
- подготовка на КСС с цел отпускане на инвестиционни кредити за СМР или разширяване на дейността
- контрол по изпълнението на инвестиционни и евро проекти по програми
- експертни оценки на пазарната стойност на терени, строежи и машини и съоръжения
- други консултантски услуги в областта на строителството
По-големи обекти и значими инвеститори за които сме работили през последните години и за които продължваме да работим са:

Бизнес парк Русе – „Ирис” АД

„Мегахим” АД – Русе – административна сграда

- “Мегахим” АД, гр. Русе – лидер в областта на производството на лаково - бояджийски материали – реално сме били консултанти
на всички техни строежи – производствени сгради, складове, административни сгради
- “Приста ойл” АД, гр. София - лидер в областта на производството на масла и смазочни материали – за всичките им обекти в
Русе, Монтана и Варна
- „Монбат” АД, гр. Монтана – лидер в производството на акумулаторни батерии – за строежите им в гр. Монтана, Букурещ, Варна
- „ПЧМВ” АД, гр. Варна, “Каолин” АД, гр. Сеново, „Булмаркет ДМ” ООД, гр. Русе, „Спарки”, АД, гр. Русе, „Свободна зона” ЕАД, гр.
Русе, “Стилмет” АД, “Прециз Ал” ООД, гр. Русе, „М Газ” ООД, „Джи Ти Ей Петролиум” ООД, „Доминекс про” ЕООД, гр. Русе
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- „Ирис” АД, гр. Русе - Бизнес парк Русе на 8 етажа с РЗП 32 000 м2
- „Мегамол” АД, гр. Русе - Търговски център на 3 етажа с РЗП 43 519 м2
- Вериги магазини и хипермаркети – „К&K Електроникс - Техномаркет Европа”, “Практикер”, „Баумакс”, „Билла”, „Техномаркет”,
„Лидл”, „Плюс”, „СБА”, „Домко”, „Карпетмакс” в градовете Русе, В. Търново, Силистра, Разград, Шумен, Варна, Габрово и др.
- Строежи на инвеститори с чуждестранно участие - „Фибран България” ЕАД, “Delta Tekstil – Bulgaria” Ltd – Israel, “Septona” PLC
– Greece, “Europian Faundries” Ltd – Greece, „Ново стъкло” ЕАД, „Атлас Копко Лифтън - Хускварна” ЕООД – Швеция и други.

„ПЧМВ” АД, гр. Варна – Терминал с пристан

„Husqvarna”, гр. Русе

Покрив на „Мегамол” АД, гр. Русе

„Приста ойл” АД, гр. Русе

Обекти на Държавни учреждения, организации и министерства:
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството – строежи по програма ЕОБД - „Енергийно обновяване
на български домове” - по ОПРР - с оценка на съответствието на 46 жилищни сгради и строителен и инвеститорски контрол на 28
сгради в градовете Русе, Шумен, Добрич, Варна и В. Търново
- Министерство на транспорта и съобщенията - „Реконструкция вертикална кейова стена на кораборемонтна база АППД
– гр. Русе при дунавски километър № 491”
- Висш съдебен съвет - “Следствени арести” и “Съдебна палата” в гр. Русе и Бяла
- Министерство на правосъдието - “Следствени служби” и “Съдебна полиция” в гр. Бяла и гр. Русе
- Министерство на околната среда и Община Трявна – Пречиствателна станция ПСОВ и довеждащ колектор ф 800, реконструкция на мост и изграждане на ново мостово съоръжение
- основен ремонт и рехабилитация на улици и площади в общините Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и други
- реконструкции, подмяна и изграждане на нови водопроводи – за няколко населени места
- рекултивация на сгуроотвали – на „ТЕЦ Русе” АД, „ПЧМВ” АД
- рекултивация на клетка 1 на Регионално сметище, гр. Русе
- възстановяване на диги, аварийни обекти
		
Успоредно с гореизброените обекти, дружеството е упражнявало строителен надзор
и на други обекти: газстанции – в т.ч. пълначни станции за компресиран газ, бензиностанции,
петролни бази, газови стопанства, производствени цехове, шивашки цехове, селскостопански
сгради, множество жилищни и административни сгради, магазини, търговски сгради, благоустройствени и инфраструктурни обекти, както и обекти по оперативните програми – ОПОС,
ОПРР, ПРСР и други.
		
Основно предимство на фирмата ни е екипната работа, мобилността, коректността, квалификацията и професионализма на всеки един член на екипа ни.
		
Дружеството НЕ извършва дейности по проектиране, строителство, дистрибуция на
строителни материали и изделия, както и дейности свързани с т.н. „узаконяване”.

КОНТАКТИ
„РСБ” ООД е със седалище и адрес на управление в гр. Русе,
бул. “Липник”, № 123, Бизнес Парк Русе, блок А, ет. 2
Телефони за контакти - тел. 082 / 82 17 25, факс 082 / 82 17 24
E-mail: rsb_ruse@abv.bg
Управител - инж. Велизар Благоев Ранев - GSM 0885252555
Технически сътрудници - GSM 0887982145
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„Васстрой – консулт” ООД – гр.Бургас упражнява строителен надзор при проектирането и строителството от 1999 г. Притежава лиценз за консултант от 2004 г., удължен десет години по-късно и
валиден до 2019 г. Дружеството е сертифицирано и има внедрени Система за управление на качеството
съгласно ISO 9001 – 2015 и Система за опазване на околната среда в съответствие с ISO 14001:2015.
В компанията работят 39 високо-квалифицирани специалисти от всички инженерни специалности в
България.
Фирмата е сред учредителите на Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/, а управителят – инж. Илия Василев е в ръководството на асоциацията повече от
десет години. Чрез БААИК „Васстрой – консулт“ ООД членува и в Европейската и Международната
федерации на консултантите – инженери: EFCA и FIDIC и работи съгласно етичните и професионални
норми на двете световни организации.
От създаването си досега компанията е осъществила контролна дейност на над 650 обекта на
територията на цялата страна.

„Многофункционална спортна зала Арена Бургас“,
гр. Бургас – в строеж

Спортен комплекс със закрит плувен басейн
„Парк Арена ОЗК”, гр. Бургас

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
† Изготвяне оценка на съответствието на проектната документация към основните изисквания на строежа;
† Изпълнение на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт;
† Инвеститорски контрол;
† Обследване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорт.

Хотелски комплекс „Приморец” – гр. Бургас

„Представителна сграда с апартаменти за сезонно
ползване”, м.„Ачмалъци”, в землището на гр. Созопол

ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ОТ „ВАССТРОЙ – КОНСУЛТ” ООД СА:
 ИНФРАСТРУКТУРА: ВиК, ЕЛ проводи и захранвания, трафопостове и пътни строежи на територията на Общини Бургас, Несебър, Созопол, Карнобат, Поморие, Айтос, Царево и др.
 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: Над 60 на територията на страната.
 ВАКАНЦИОННИ СЕЛИЩА, ХОТЕЛИ И КУРОРТНИ СГРАДИ.
 ОБЩЕСТВЕНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, СКЛАДОВИ БАЗИ
 БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ
 БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПАРКОУСТРОЙСТВО, БАСЕЙНИ И РЕДИЦА ДРУГИ

Към края на 2019 г. „Васстрой – Консулт“ ООД контролира изпълнението на
над 35БААИК
обекта53 в
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цялата страна. Едни от по-мащабните са: „Многофункционална спортна зала Арена Бургас” с РЗП
над 53000 м2; „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в
Дома на нефтохимика”, гр. Бургас с РЗП над 8600 м2; „Реконструкция на сградата на Концертна зала
„Проф. Иван Вульпе”, гр. Бургас”; „Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на
риболовни дейности - ”Място за временно укритие на риболовните кораби” /„защитена лодкостоянка”/,
кв. Крайморие, гр. Бургас, с пристан за 54 бр. рибарски лодки; „Ваканционно селище” в местност „Кладери” с. Емона, Община Несебър и др.

Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения
и експозиция за цветя, строителство, техника и др. –
Приморски парк, гр. Бургас

Жилищна сграда в к – с „Лазур”, гр.Бургас
Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“,
гр.Бургас

„Консервация и реставрация на църква
„Св. Йоан Алитургетос“, гр.Несебър;

Детска градина „Пинокио”, гр. Бургас

Специализиран пристанищен обект за
обслужване на риболовни дейности /защитена  
лодкостоянка”/, кв. Крайморие, гр. Бургас
НАШИТЕ КЛИЕНТИ:
Общините Бургас, Варна, Карнобат, Айтос, Несебър, Созопол, Средец, Сунгурларе,   Поморие, Руен и
други;
Министерство на правосъдието и Министерство
на транспорта;
Летище Варна и Летище Бургас в лицето на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД;
„Райфайзен Банк България” ЕАД, „Уникредит Булбанк”
АД, както и многобройни частни възложители.

s
„Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Дома на нефтохимика”, гр. Бургас в строеж

Не се колебайте да ни потърсите:
056/801 712, 0888/240 375
vasstroy_consult@abv.bg
http://vasstroy-consult.com

s
s
s

Основният принцип в работата на „Васстрой
– консулт” ООД е лоялност и коректност, изпълнение
на договорите в срок, безкомпромисно качество, спазване на всички норми и правила на законовата уредба
в страната.
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Central West Hotel е най-новият бутиков хотел в центъра
на София на бул. „Тодор Александров“ 135, разположен в
модерна сграда, около която
има множество ресторанти, заведения и магазини. С чудестна дестинация е – на 1.3 км от
Ларгото, 10-минутен автомобилен достъп от центъра, на 50
м от метростанция „Константин Величков“, а от летището
до него се стига директно само
за 20 минути с метрото.

Central West Hotel е комбинация от изискан вкус и
елегантност. Тук няма излишна екстравагнтност, а само хармония и перфектно сливане на дизайн и функционалност.
Цялостното му излъчване зарежда с позитивна енергия.
Интериорът е умерен, без прекалена строгост, с
внимание към детайла и преди всичко- комфортен. Професионалният подход при избора на цветове и материали създава топлина и уют. Той разполага с 4 студия и 12 двойни стаи от над 35 кв. м,
които се състоят от дневна, спалня и просторна самостоятелна баня. Дизайнерският почерк е с послание за категоричен личен стил. Използвани са
само естествени материали, доминира дървото,
мебелите са красиво резбовани. Цветовата гама
е подбрана в пастелни тонове и по неповторим
начин излъчва хармония и спокойствие, а висококачествената дограма миминизира външните
шумове. Акцентът върху детайлите е подчертан,
което придава цялостен и завършен вид на интериора. Свежест и дискретнист излъчват баните. И
тук цветовата хармония внася спокойна елегантност и усещане за релакс, простор и лекота.
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Лоби барът е идеално място за делови
контакти и провеждане на срещи. Конферентната зала с до 45 места е подходяща за организиране на обучения,
семинари и други събития. Високоскоростният безжичен интернет е с отлично покритие на цялата територия на
хотела. Откритият и закрит паркинг са
много удобни за личните автомобили
на гостите.

Central West Hotel осигурява на гостите си чудестни условия за почивка и атмосфера, изпълнена с наслада за сетивата след напрегнатото
делово ежедневие и суетата на столичния град.
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УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ” /БААИК/
Приет на Учредителното събрание, състояло се на
27.10.1999 г. в гр. София от 57 фирми учредителки, изменен с решение на Общото събрание, проведено на
7.02.2006 г., изменен с решение на Общото събрание,
проведено на 14.09.2010г., изменен с решение на Общото събрание, проведено на 31 октомври, 2013 г., ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА
20 НОЕМВРИ, 2014 Г.
Глава първа
ИМЕ, СТАТУТ И СЕДАЛИЩЕ
Чл. 1. /1/ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И
ИНЖЕНЕРИТЕ - КОНСУЛТАНТИ (БААИК), наричана по-долу за краткост “Асоциацията”, е сдружение - юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза, по смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
/2/ Наименованието на Асоциацията ще се изписва и
на латиница по следния начин: Bulgarian Association of
Consulting Engineers and Architects (BACEA).
/3/ Асоциацията е национално, независимо, доброволно,
професионално сдружение на юридически и физически
лица, упражняващи консултантска дейност, включително и строителен надзор в строително-инвестиционния
процес. В нея могат да членуват като асоциирани членове и други сдружения с нестопанска цел.
/4/ Асоциацията не може да се намесва в дейността на
своите членове и не може да нарушава тяхната самостоятелност.
Чл. 2. /1/ Седалището на Асоциацията е Република България, гр. София. Район “Оборище”.
/2/ Адресът на управление е: гр. София, район “Оборище”, ул. “Струма” № 2а, ет. 2.
Чл. 3. Като сдружение - юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза Асоциацията не се ограничава със срок на съществуване.
Чл. 4. Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти ще осъществява своята дейност в
съответствие с конституцията и законите на Република
България и този устав.
Глава втора
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл. 5. Целите на Асоциацията са:
1. Развитие и регламентиране на консултантската професия в строително-инвестиционния процес, включително
строителен надзор, за доброто на клиентите и обществото като цяло, регламентиране на консултантската
дейност със закон;
2. Защита на правата и законните интереси на лицата,
упражняващи консултантска дейност и строителен надзор, както и издигане на професионалния престиж на
специалистите, наети от тях;

3. Подпомагане процеса на адаптиране на строителната
практика към общоприетите международни правила и
усъвършенстване на инвестиционния процес като цяло;
4. Подпомагане на взаимния обмен на професионален,
управленчески и стопански опит и информация между
членовете й, както и връзките със сродни организации
от други страни.
Чл. 6. /1/ В съответствие със своите цели Асоциацията
има следния основен предмет на дейност:
1. Популяризира консултантската професия, включително и строителен надзор в практиката и в полза на обществото.
2. Предприема инициативи и участвува в разработването на нормативни документи за инвестиционното проектиране и строителство, касаещи осъществяването на
консултантската дейност, включително и строителния
надзор и привеждането им в съответствие с тези на Европейския съюз.
3. Поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни органи за защита на правата и интересите на членовете си, като:
а/ изразява становища по проекти за закони и подзаконови актове, отнасящи се до дейността на лицата, упражняващи консултантска дейност, включително и строителен надзор; изисква разяснения и тълкувания по тях;
б/ по своя инициатива или при поискване дава мнения
по въпроси, засягащи интересите на сдружението, както
и предприема законоустановени мерки за защита правата на своите членове при неправомерни действия от
страна на трети лица;
4. Популяризира функциите и ползата от дейността на
консултанта, включително и лицата, упражняващи строителен надзор, както и системата от услуги, които те
предлагат;
5. Провежда и поддържа еднаква линия на поведение
по отношение на държавните и недържавните организации;
6. Утвърждава изискванията на професионалната етика,
отстоява и осигурява тяхното спазване;
7. Съблюдава и съхранява критериите за членство, заложени в този Устав;
8. Развива професионалната и техническата компетентност на членовете си, както и на специалистите, наети от
тях.
9. Сътрудничи със сродни организации в страната и чужбина, както и участие в дейността на европейски и други
международни органи и организации (ФИДИК и ЕФКА).
/2/ Своите цели Асоциацията постига със следните средства:.
• а/Създава контакти между лицата, упражняващи консултантска дейност, включително и строителен надзор,
и други сдружения и организации, както и осигурява
възможност на членовете си за международни контакти;
• б/организира обучението, свързано с повишаване на
квалификацията на специалистите, наети от членове на
Асоциацията, както и подпомага изготвянето на учебните програми на студентите от професията;
• в/събира и поддържа информационни банки от правна,
икономическа, научно-техническа и друга информация
от страната и чужбина, полезна за дейността на своите
членове, издава информационни материали и специализирана литература;
• г/осигурява на членовете си компетентни юридически
и професионални консултации;
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• д/привлича експерти и възлага експертизи по важни за
дейността на Асоциацията въпроси или при спорове от
професионално, юридическо или друго естество;
• е/чрез средствата за масова информация популяризира своята дейност и съдейства за изграждане на правдив
и привлекателен за обществото образ на своите членове
и на наетите от тях по трудово или друго правоотношение специалисти;
1. ж/ съдейства за разрешаване на спорове, възникнали
в практиката на своите членове или между тях и ведомства респ. институции по повод консултантската дейност
или строително-инвестиционния процес.
/3/ Във връзка с упражняването на предмета на основната си дейност по ал.1. Асоциацията извършва следната допълнителна стопанска дейност:
1. Издателска дейност на специализирана литература;
2. Организиране на семинари за повишаване на квалификацията на специалистите, наети от членове на Асоциацията, делови срещи, форуми, изложби;
3. Друга дейност, непротиворечаща на чл. 3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 7. Финансовите средства на Асоциацията се формират от:
1. Встъпителни вноски;
2. Членски внос;
3. Дарения;
4. Спонсорство;
5. Завещания;
6. Постъпления от допълнителна стопанска дейност по
чл. 6, ал.3.
Чл. 8. /1/ Асоциацията може да бъде собственик на движимо и недвижимо имущество и да управлява това имущество само за постигане на целите си.
/2/ Имуществото на Асоциацията включва право на
собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху интелектуална собственост, ноу-хау, вземания, пари и други права, регламентирани от закона.
/3/ Асоциацията съхранява финансовите си средства в
самостоятелни банкови сметки.
/4/ Асоциацията притежава кръгъл печат и има свой
знак, регистриран по съответния начин.
Глава трета
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 9. Членството в Асоциацията е доброволно.
Чл. 10 /1/ Членове на Асоциацията са физически и юридически лица - търговци, упражняващи консултантска дейност в строително-инвестиционния процес. Членове на
Асоциацията могат да бъдат и сдружения с нестопанска
цел, обединяващи лица, които упражняват технически
контрол в проектирането и/или строителството, подкрепящи осъществяването на целите на Асоциацията.
/2/ За членове на Асоциацията не могат да бъдат приемани политически партии, синдикални организации, както
и религиозни общности, регистрирани съгласно Закона
за вероизповеданията.
/3/ Асоциацията поддържа Регистър на членовете на БААИК И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХ, КОЯТО СЕ АКТУАЛИЗИРА ЕЖЕГОДНО.
Чл.11. /1/ Като асоциирани членове могат да членуват в
Асоциацията: физически и юридически лица, упражняващи консултантска дейност, както и други сдружения с нестопанска цел, подкрепящи дейността на Асоциацията.
/2/ Сдруженията с нестопанска цел, приети по реда на

този Устав, придобиват качество на асоциирани членове
на БААИК.
Чл. 12. /1/ Приемането на членове на Асоциацията става
по писмена молба на кандидата отправена до Управителния съвет.
/2/ МОЛБАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ФИРМАТА, СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАНДИДАТА, ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ЖЕЛАЕ И ПРИЕМА ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ УСТАВ.
/3/ Управителният съвет разглежда молбата на кандидата в 30-дневен срок от постъпването й и взема решение
за приемане на нови членове с обикновено мнозинство.
Отказът за приемане може да се обжалва в едномесечен
срок от получаването му пред Контролния съвет, чието
решение е окончателно.
ЧЛ. 13 /1/ АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, В ТОВА ЧИСЛО И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (СДРУЖЕНИЯТА), ПРИЕТИ ПО РЕДА НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, СЕ ПРИЕМАТ ПО РЕДА НА ЧЛ.12, АЛ.1 И 3 ОТ ТОЗИ УСТАВ, КАТО
КЪМ МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО СЕ ПРИЛАГА ДЕКЛАРАЦИЯ,
ЧЕ ЖЕЛАЕ И ПРИЕМА ДА БЪДЕ АСОЦИИРАН ЧЛЕН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ УСТАВ.
/2/ За новоприетите асоциирани членове - юридически лица с нестопанска цел (сдружения) декларацията
по предходната алинея се подписва от надлежно упълномощено лице съгласно Устава на сдружението.
Чл. 14. Членството в Асоциацията се прекратява:
1. При прекратяване дейността на член - юридическо
лице, удостоверено чрез заличаването му в Агенцията
по вписванията по седалището му;
2. При груби нарушения на правилата при извършване
на консултантска дейност, настоящия устав и /или етичния кодекс на консултанта.
3. При прекратяване дейността на Асоциацията;
4. При изключване;
5. При отпадане съгласно чл.22, ал.4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 15. /1/ Член на Асоциацията се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.
/2/ Член на Асоциацията се изключва:
1. При системни нарушения на този Устав и на Правилника за дейността на Асоциацията;
2. ПРИ НЕВНАСЯНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА БААИК ЧЛЕНСКИ ВНОС ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ
КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ”
3. При неизпълнение на решенията на Общото събрание
и на Управителния съвет;
4. Когато с действията си и поведението си уронва престижа и уврежда интересите на Асоциацията.
/3/ Решението на Управителния съвет за изключване
може да се обжалва пред Контролния съвет в 7-дневен
срок от уведомяването.
/4/ Жалбата се подава чрез Управителния съвет, който е
длъжен да я внесе за разглеждане на първото заседание
на Контролния съвет. Контролния съвет се произнася
по жалбата с обикновено мнозинство и това решение е
окончателно.
Чл. 16. /1/ Членовете на Асоциацията имат следните права:
1. Да се ползуват от организационните и социалните
придобивки, осигурявани от Асоциацията;
2. Да бъдат информирани за решенията на Общото
събрание и на Управителния съвет;
3. Да внасят в Управителния съвет предложения, препоръки и жалби, касаещи дейността на Асоциацията,
нейни членове или общозначими дейности по строително-инвестиционния процес;
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4. Да напускат доброволно Асоциацията;
5. Да избират и да бъдат избирани /лично-за ЕТ или чрез
свои представители - за членовете юридически лица/ в
ръководните и помощните органи;
6. Да участвуват в Общото събрание и в провеждането на
мероприятия на Асоциацията с право на глас;
7. Да получават съдействие при подготовката и осъществяване на консултантската дейност и при упражняване
на строителния надзор.
/2/ Асоциираните членове имат право:
1. Да бъдат информирани за решенията на Общото
събрание и на Управителния съвет;
2. Да внасят в Управителния съвет предложения, препоръки и жалби, касаещи дейността на Асоциацията,
нейни членове или общозначими дейности по строително-инвестиционния процес;
3. Да напускат доброволно Асоциацията;
4. Да участвуват в Общото събрание и в провеждането
на мероприятия на Асоциацията с право на съвещателен
глас;
5. Да получават съдействие при подготовката и осъществяване на дейността си.
/3/ Асоциираните членове - юридически лица с нестопанска цел (сдружения) нямат статут на пълноправни
членове на Асоциацията и не могат да участват лично
или чрез свои представители в ръководните органи на
Асоциацията.
/4/ Асоциираните членове - юридически лица с нестопанска цел (сдружения) се ползват с правата по ал.2.
от този член.
/5/ Членовете на приетите като асоциирани членове на
БААИК юридически лица с нестопанска цел (сдружения)
не придобиват статут на членове на Асоциацията, освен
ако те самите не са преминали процедурата по приемане по реда на чл.12, респ. чл.13 от Устава.
Чл. 17. /1/ Членовете на Асоциацията са длъжни:
1. Да спазват Устава и решенията на Общото събрание и
на Управителния съвет, както и Правилника за дейността
на Асоциацията;
2. Да работят за постигане целите на Асоциацията;
3. Да внесат при постъпването си встъпителна вноска и
редовно да заплащат определените от Общото събрание
ЧЛЕНСКИ ВНОС;
4. Да съдействуват за организационното и финансово
укрепване на Асоциацията;
5. Да не използуват по какъвто и да е начин Асоциацията
за цели, противоречащи на Устава, на професионалната
етика и гражданския морал.
6. ДА ПОДАВАТ ПЕРИОДИЧНО АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА СИ, КОЯТО ДА СЕ ПОЛЗВА ЗА РЕГИСТЪРА
ПО ЧЛ. 10, АЛ. 3.
/2/ За задълженията на Асоциацията всеки член отговаря до размера на предвидените от Общото събрание
имуществени вноски.
/3/ Всички членове на Асоциацията имат права и задължения съгласно този Устав.
Глава четвърта
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И
КОНТРОЛ
Чл. 18. /1/ Органи на управление на Асоциацията са:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
3. Председател на Управителния съвет.
4. Контролен съвет.

/2/ Асоциацията се представлява пред трети лица от
Председателя, а в негово отсъствие от упълномощен
писмено за това член на Управителния съвет.
Чл.19. /1/ Асоциацията може да има регионални структури - клонове.
/2/ Седалището, адресът на управление и управителят на
клона се утвърждават от Управителния съвет на Асоциацията.
Чл. 20. /1/ Висш орган на Асоциацията е Общото събрание.
/2/ Общото събрание включва всички членове на Асоциацията.
/3/ Правомощия на Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема Правилник за дейността на Асоциацията;
3. Утвърждава структурата на Асоциацията;
4. Избира и освобождава членовете на Управителния
съвет и Контролния съвет;
5. Избира и освобождава Председателя на Управителния съвет и Председателя на Контролния съвет;
6. Взема решения за преобразуване или прекратяване
на Асоциацията като юридическо лице;
7. Определя размера на встъпителните, годишните и
другите имуществени вноски;
8. Утвърждава бюджета на Асоциацията и приема отчета
по неговото изпълнение;
9. Взема решения за участие в други сдружения;
10. Определя стратегията и приема програма за основните задачи на Асоциацията;
11. Изслушва и приема доклади и отчети за работата на
Асоциацията и нейните ръководни органи;
12. Разглежда и решава жалби против решенията на
Управителния съвет;
13. Решава всички въпроси от особено значение за Асоциацията, по които според Управителния съвет следва
да се произнесе Общото събрание;
14. Контролира дейността на Управителния съвет;
/4/ Всеки член има право на един глас в Общото събрание.
Чл.21. Общото събрание се свиква по инициатива на
Управителния съвет.
/2/ Общото събрание може да бъде свикано и по искане
на 1/3 от всички редовни членове, отправено до Управителния съвет. Ако Управителният съвет в месечен
срок не отправи писмено покана за свикване на общото
събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове
или натоварено от тях лице.
/3/ Не могат да участват в работата на Общото събрание,
както и не могат да бъдат избирани представители в ръководните органи на Асоциацията членове, които към
датата на събранието не са заплатили дължимите вноски
по този Устав.
Чл.22. /1/ Общите събрания на БААИК могат да бъдат редовни или извънредни.
/2/ Редовно събрание се свиква един път годишно.
/3/ Извънредни събрания се свикват по инициатива на
Управителния съвет или по писмено искане на 1/3 част
от членовете на Асоциацията.
/4/ За свикването на Общото събрание, Управителният
съвет обнародва в “Държавен вестник” поканата, която
се поставя и на мястото за обявления в сградата, където
е управлението на сдружението, най-малко един месец
преди насрочения ден.
/5/ Поканата за Общото събрание съдържа:
1. Датата, часа и мястото на провеждане на Общото
събрание;
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2. Дневния ред;
3. По чия инициатива се свиква;
4. Информация за неплатени задължения към касата.
/6/ Дневният ред, датата, часът и мястото на Общото
събрание се вписват в писмена покана, която се изпраща
до всеки клон в срок най-малко един месец преди датата
на провеждането му.
/7/ По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се
вземат решения.
Чл. 23. /1/ Общото събрание се провежда при кворум
50 % плюс 1 от всички членове на Асоциацията. Ако не
се яви нужното число, събранието се отлага за един час
по-късно при същия дневен ред и се счита за законно,
колкото и членове да се явят.
/2/ Заседанията на Общото събрание са публични и се
ръководят от председателя на Управителния съвет. При
отсъствие на председателя заседанията се ръководят
от упълномощен писмено за това член на Управителния
съвет.
/3/ Заседанието на ОС се открива от Председателя на
Асоциацията и под негово ръководство се избират протоколчик и съответни комисии.
Чл. 24. /1/ Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите, с изключение на Решенията по т.1 и 6 от чл. 20, ал.3 от този
Устав, за които се изисква квалифицирано мнозинство от
2/3 от присъстващите.
/2/ Правата по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 и 12 от ал.3 на чл. 20 на
настоящия Устав не могат да бъдат възлагани на други
органи на Асоциацията.
/3/ Гласуването е явно.
Чл. 25. За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се отразяват всички решения и изборни
резултати. Протоколите се подписват от председателствуващия Общото събрание и от лицето, водило протокола (секретаря).
Чл. 26. /1/ Управителният съвет е изпълнителен орган,
който ръководи дейността на Асоциацията между заседанията на Общото събрание.
/2/ Управителният съвет се състои от 11 членове, единият от които е председател, и се избира за срок от 3 (три)
години и за не повече от два последователни мандата.
/3/ В управителния съвет участват с право на съвещателен глас управителите на регистрираните по съответния
ред клонове на Асоциацията.
/4/. Едновременното участие на свързани лица по смисъла на закона в УС е недопустимо.
/5/ Управителният съвет:
1. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията в съответствие с този Устав и
решенията на Общото събрание и носи отговорност за
това;
2. Приема решения и осъществява допълнителната стопанска дейност на Асоциацията;
3. Изпълнява решенията на Общото събрание;
4. Назначава и освобождава работни комисии в помощ
на своята работа;
5. Приема, освобождава и изключва членове на Асоциацията;
6. Управлява и се разпорежда с имуществото на Асоциацията;
7. Участвува съвместно с други организации в мероприятия, съобразно целите и задачите на Асоциацията;
8. Подпомага дейността на членовете на Асоциацията;
9. Свиква Общото събрание;
10. Подготвя и предлага бюджета на Асоциацията на Общото събрание;

11. Отчита дейността си пред Общото събрание;
12. Извършва ликвидацията при прекратяване на Асоциацията;
13. Решава всички въпроси от дейността на Асоциацията, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;
14. Предлага размера на членския внос;
15. Избира от своя състав заместник председател и представители на Асоциацията в други организации и определя правомощията им;
16. Взема решения за създаване на клонове, адресът на управление и определя управителя на съответния
клон;
17. Взема решения и утвърждава разходите по дейността, включени в бюджета.
/6/ Управителният съвет заседава най-малко веднъж
в месеца. За заседанията се водят протоколи, които се
подписват от членовете на съвета и се съхраняват в протоколна книга.
/7/ Управителният съвет се свиква от Председателя или
по писмено искане на една трета от членовете му.
/8/ Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако
на него присъствуват повече от половината от неговите
членове.
/9/ Управителният съвет взема решения с мнозинство
от присъстващите, с изключение на решенията по ал.4,
точки 1, 6 и 12, които се вземат с мнозинство от всички
членове.
/10/ Решенията на Управителния съвет могат да се вземат и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това
от всички членове на управителния съвет.
/11/ До избирането на нов Управителен съвет старият
продължава да изпълнява функциите си.
Чл. 27. /1/ Председателят на УС се избира от Общото
събрание за срок от три години, но не повече от два последователни мандата.
/2/ Председателят на УС:
1. Представлява Асоциацията пред трети лица в страната и чужбина;
2. Организира, ръководи и контролира в съответствие с
Устава изпълнението на решенията на Общото събрание
и на Управителния съвет;
3. Ръководи Общите събрания на Асоциацията и заседанията на Управителния съвет;
4. Назначава и освобождава от длъжност служителите
на Асоциацията;
5. Привлича хонорувани специалисти за определени
дейности;
6. Разпорежда се със средствата на Асоциацията по решение на Управителния съвет;
7. Подписва официалната документация и кореспонденция на Асоциацията;
8. Назначава главен секретар и определя неговите
задължения и отговорности.
/3/ Действията по точки 4, 5 и 8 на предходната алинея се
съгласуват предварително с УС.
Чл27а.(1).Контролният съвет се избира от Общото събрание за срок от четири години и се състои от Председател
и двама члена. Членовете на Контролния съвет могат да
се избират за не повече от два последователни мандата.
(2).Не може да бъде член на Контролния съвет физическо лице, което е в трудово-правни отношения с Асоциацията, или е член на УС.
(3).Контролният съвет се събира на редовно заседание
не по-малко от един път на три месеца, а на извънредно
заседание - по решение на председателя му, по искане
на някой от членовете му или по искане на Управителния
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съвет. Заседанието е редовно, ако на него присъстват
двама от членовете.
Чл.27б.(1).Контролният съвет:
1.контролира изпълнението на решенията на Общото
събрание и законосъобразността на решенията на Управителния съвет.
2.следи за законосъобразността и уставосъобразността
на приеманите от Управителния съвет решения и предлага отмяната им при констатирани нарушения.
3.Предлага на Общото събрание освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет.
4.Осъществява контрол за правилното стопанисване на
имуществото и разходване на финансовите средства на
Асоциацията, като при констатирани нарушения сезира
компетентните органи.
5.Представя отчет за дейността си пред Общото събрание.
6.Проверява и дава мнение по баланса и отчета за приходи и разходи на Асоциацията.
7.Извършва ревизии, инвентаризации и проверки по документите на Асоциацията и когато това е необходимо,
изисква назначаването на финансова ревизия.
8.Свиква Управителния съвет когато установи нарушения на Устава и закон.
9.Изпълнява и други функции, възложени от Общото
събрание.
(2).Председателят присъства на заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.
(3).Протоколите от годишните проверки и ревизии се публикуват в Интернет страницата на Асоциацията за сведение на нейните членове.
/4/ Ревизии могат да бъдат назначавани и по решение на
Управителния съвет.
Глава пета
ЗАПЛАЩАНЕ И ФОНДОВЕ
Чл. 28. /1/ Изборните органи на Асоциацията работят на
обществени начала.
/2/ Главният секретар, щатният персонал и привлечените
експерти получават възнаграждения, съгласно сключените договори и действуващите в страната разпоредби.
/3/ По решение на Общото събрание могат да се образуват
целеви фондове, като техните източници и начини на използуване се определят с решението за образуването им.
Глава шеста
ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ
Чл. 29. Имуществените вноски на членовете са встъпителна, годишна и допълнителни.
Чл.30 Асоциираните членове заплащат 1/5 от встъпителната вноска. Асоциираните членове заплащат 1/10 от годишната вноска и не дължат допълнителни вноски.
Чл. 31. Размерът и начинът на внасяне на вноските се
определя за всяка конкретна година с решение на Общото събрание.
Глава седма
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 32. Асоциацията се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. По решение на Окръжния съд по седалището на сдру-

жението, в предвидените от закона случаи.
Чл. 33. /1/ При прекратяване на Асоциацията, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
/2/ Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на чл.32, т.2 от Устава, той
се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
Чл.34. Въпросите за неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора ще се решава съобразно изискванията на Търговския закон.
Чл.35. /1/ Разпределянето на имуществото, останало
след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по
Решение на Общото събрание, взето до прекратяването.
/2/ Ако Общото събрание не се е произнесло до прекратяването на Асоциацията относно разпределението
на имуществото след ликвидацията, то това решение се
взема от ликвидатора.
/3/ В случаите на чл. 15, ал.2 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел имуществото, преминава върху
общината по седалището на Асоциацията.
/4/ Ликвидаторите нямат право да придобиват по какъвто и да е начин част от имуществото, с изключение на
дължимото им възнаграждение.
/5/ Лицата, придобили имущество в резултат на ликвидация отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.
Чл.36. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на
Асоциацията.
Глава осма
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 37. Въпросите, които не са уредени с настоящия
Устав, се решават от Общото събрание съобразно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и останалото
законодателство на Република България.
Глава девета
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. БААИК е член на ФИДИК (FIDIC) Международната федерация на инженерите-консултанти от 2000г. и Европейската федерация на асоциациите на консултантите
ЕФКА (ЕFCA) от 2001г.
ФИДИК (FIDIC) е Международната федерация на инженерите-консултанти, на която БААИК е член от 2000 г.
ЕФКА (ЕFCA) е Европейската федерация на асоциациите
на консултантите на която БААИК е член от от 2001г.
Уставът се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, от
които един за Софийски градски съд и един за Асоциацията.
Настоящият Устав е приет от Общото събрание, състояло
се на 27.10.1999г. в гр. София от 57 фирми учредителки,
изменен с Решение на Общото събрание, проведено на
07.02.2006г., изменен с Решение на Общото събрание,
проведено на 14.09.2010г. изменен с решение на Общото
събрание, проведено на 31 октомври, 2013 г., ИЗМЕНЕН
С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 20
НОЕМВРИ, 2014 Г.

