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		БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И 		
		 ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ – БААИК
Българската Асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/
е учредена през 1999 година и е единствената в България браншова организация
на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в
строителството.
Обществената ангажираност на БААИК през всичките тези години я наложи
като важен фактор в публичното пространство заедно с останалите браншови
организации в областта на проектирането и строителството: КИИП, КСБ, КАБ и САБ.
От месец септември 2000 г. БААИК е пълноправен член и представител на
Международната Федерация на инженерите - консултанти /FIDIC/ за България, а
от месец май 2001г. - на Европейската Федерация на консултантските асоциации /
EFCA/.
БААИК участва активно в международните инициативи на двете организации.
Чуждите партньори оказват целенасочена помощ и съдействие за утвърждаване
дейността на БААИК, както и за повишаване квалификацията на нейните членове.
Асоциацията притежава официалните права за превод и разпространение на
договорните условия на FIDIC, с които работят световните и европейски финансови
институции (Европейски съюз, Световна банка, Европейската инвестиционна банка
и др.) и които се ползват при подготовка на тръжните документи за редица мащабни
проекти и в България.
За последните 20 години БААИК е обучила по правилата на FIDIC над 800
служители от следните институции и компании: ИА „Одит на средствата от ЕС”,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство
на околната среда и водите, Министерство на финансите, Министерство на
транспорта, Сметна палата, Летище София, Ръководство „Въздушно движение”,
Национална агенция за приходите, АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица Изток 2”, НК „ЖП
инфраструктура”, „Булгартрансгаз” ЕАД и др.
Ръководството на БААИК се състои от 11- членен Управителен съвет,
Контролен съвет от трима членове и Председател, избирани от Общото събрание
на асоциацията.
От края на 2017 г. председател на БААИК е инж. Атанас Ангелов, управител на
фирма „Контрол – Инвест“ ЕООД.  
Към края на 2018 г. в БААИК членуват 71 юридически лица, оправомощени да
упражняват строителен надзор и консултантска дейност в строителството.
Контакти:
1202 София, ул. „Струма“ 2 А, ет. 2
+359 2983 90 41, bacea@techno-link.com, www.bacea-bg.org
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		УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БААИК

№

ИМЕ

ФИРМА

КОНТАКТИ

1

Инж. Атанас АНГЕЛОВ,
Председател на УС на БААИК

2

Инж. Светлана ГЮРДЖЕКЛИЕВА
/заместник - председател на
Строй Контрол Корект ЕООД
УС на БААИК/

gyurdzheklieva@abv.bg

3

Инж. Емил ТОДОРОВ
/заместник - председател на
УС на БААИК/

Строителен стандарт ЕООД

strstand@abv.bg
strstand@tradel.net

4

Инж. Петя НАЙДЕНОВА

Трансконсулт БГ ООД

petia.naidenova@transconsultgroup.com

5

Инж. Николай НИКОЛОВ

Стрикт ООД

strikt@abv.bg

6

Васил ВУТОВ

БСК Инженеринг АД

bskeng@mbox.contact.bg

7

Арх. Богдана ПАНАЙОТОВА

ЕН АР Консулт ЕООД

bogdana.panayotova@gmail.com  

8

Инж. Сава ТАЧЕВ

Стройнорм ЕООД

stroynorm@abv.bg

9

Инж. Пламен ВЛАДИМИРОВ

Икар консулт АД

ikar_consult@yahoo.com
p_vladimirov@ikarconsult.com

10

Инж. Стефка СЛАВОВА

Стеки консулт ЕООД

steki_s@abv.bg

11

Инж. Надя ПЕТКОВА

Екоинженеринг ЕООД

nadia_petkova@abv.bg

Контрол - Инвест ЕООД

angelov@kontrol-invest.com  
aivab@abv.bg  
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АКТУАЛЕН СПИСЪК НА
ПЪЛНОПРАВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БААИК 2019
ФИРМА

УПРАВИТЕЛ

КОНТАКТИ

А три - архитектура и
изпълнения ООД

Георги Савов,
Николай Симеонов

www.a-3.bg

Агроводинвест ЕАД

Ангел Ангелов

www.agrovodinvest.com

Армстройинвест ЕООД

Павел Грозданов

armstroy@abv.bg

Бомбов Консулт ЕООД

Мирослав Йорданов

www.bombovconsult.com

БТ Инженеринг ЕООД

Ботьо Табаков

www.bteng.bg

Бул Строй Контрол
Инженеринг АД

Васил Вутов

www.bskeng-bg.com

Васстрой - Консулт ООД

Илия Василев

vasstroy-consult.com

Вектор - 2000 ЕООД

Борислав Влахов

vector_2000@abv.bg

Д - Консулт ООД

Златка Коджабашева

dconsult.ltd@abv.bg

Дарис ООД

Снежана Давидова

www.daris.info

Дейта Груп ЕООД

Валентин Пенев

www.datagroup.bg
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ДЖИ СИ АР ЕООД

Богомил Манчев

www.gcr.bg

Джингов, Гугински, Кючуков
и Величков - адвокатско
Асен Джингов
др-во

www.dgkv.com

Диалекс ЕООД

Даниела Аджемова

www.dialexbg.com

Евро Билд Консулт ООД

Гинка Петрова

e_b_consult@mail.bg  

Евробилд ЕООД

Георги Терзийски

eurobuild@mail.bg

Екип 123 ЕООД

Костадин Кацков

ekip123@abv.bg

Екоинженеринг ЕООД

Надя Петкова

www.ecoengineeringbg.com

ЕКСА АД

Константин Пеев

www.eksa.org

Ен Ар Консулт ЕООД

Богдана Панайотова

www.enarconsult.com

ЕТ Интерстрой - МК

Милчо Кръстев

interstroy@abv.bg

ЕТ Камен Гоцев - КОЛЪМ

Камен Гоцев

www.informator.bg

ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ
КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС Константин Жипонов
ЕООД

www.ekj.bg

Икар Консулт АД

Пламен Владимиров

www.ikarconsult.com

ИКюИ Контрол ООД

Валери Мътнешлиев

www.eqe-bg.com
www.eqecontrol.com
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Инекс Консулт ЕООД

Валентин Пенчев

www.inexconsult.com

Инжконсултпроект ООД

Иван Колелиев

www.ecp.bg

Кастрой З.Г. ЕООД

Зоя Георгиева

www.kastroyzg.com

Консултантска инженерна
Албена Маркова
група ООД

www.ceg.bg

Контрол - Инвест ЕООД

Атанас Ангелов

www.kontrol-invest.com

Контрол 21 ООД

Сенко Георгиев

control21@abv.bg

Мактер Консулт ЕООД

Марин Бакалов

www.makterconsult.bg

ММВ Инженеринг ЕООД

Юлиана Вълчанова,
Михаил Вълчанов

www.mmv.eu.com

НБС - Инженеринг ООД

Блага Пеева, Стефан
Георгиев

www.nbs-bg.com

НЕТ Инженеринг ЕООД

Павлина Димитрова,
Николай Измиров

www.net-international.com

Паладин Пропърти
Дивелъпмънт ООД

Александър Гебов

www.paladin.bg

Пловдивинвест АД

Петър Ангелов

www.plovdivinvest.bg

Приста Консулт ООД

Виктория Тодорова

prista_konsult@abv.bg

Пътинвест инженеринг АД

Валентин Зарев

www.pie.bg

7

Пътконсулт 2000 ЕООД

Свобода Николова

www.patconsult.net

Риск Инженеринг АД

Нели Беширова

www.riskeng.bg

Рубикон Инженеринг АД

Пламена Вълнарова

www.rubiconbg.com

Русенска строителна
борса ООД

Велизар Ранев

rsb_ruse@abv.bg

Рутекс ООД

Петър Стефанов

www.rutex.biz

С Консулт ЕООД

Светослав Разнованов

www.sconsultbg.com

Свеко - Енергопроект АД

Димитър Попов

www.sweco.bg

Сдружение на пътните
инженери и консултанти /
СПИК/

Тодор Тодоров

www.spik-bg.org  

Сидирама ООД

Симеон Александров

www.sidirama.com

Софинвест ЕООД

Чавдар Гигов

www.sofinvest.org

СС - Консулт ЕООД

Стоян Стоянов

www.ss-consult.com

Стеки Консулт ЕООД

Стефка Славова

steki_r@abv.bg

Стрикт ООД

Николай Николов

strikt@abv.bg

Строй Контрол Корект
ЕООД

Светлана
Гюрджеклиева

gyurdzheklieva@abv.bg
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Строй Надзор ООД

Милка Георгиева
Хаджитодорова

office@stroynadzor.com

Стройконсулт ГН - 99 ЕООД Светла Христова

www.strconsult99.com

Стройконсулт ЕООД

Богдана Терзийска

stroykonsult2005@abv.bg  

Стройконтрол - Ян 99
ЕООД

Янка Янкова

www.stroi99.com

Стройконтрол ООД

Стойчо Проданов

stroycontrol.tripod.com

Стройнорм ЕООД

Сава Тачев

www.stroynorm.com

Строителен стандарт
ЕООД

Емил Тодоров

www.stroitelen-standart.com

Супервайзер ЕООД

Цвятко Тужаров

supervisor.gmbh@gmail.com

Т 7 Консулт ЕООД

Живко Тенев

www.t7-consult.com

Телеконтрол 99 ЕООД

Каню Канев

www.telekontrol.com

Тест Билдинг ООД

Ваня Съйнова

testbuildingood@gmail.com

Трансконсулт - БГ ООД

Петя Найденова

www.tkbg.bg

Трансконтинентал Бизнес
Консултинг ЕООД

Галин Петров

www.transcontinental.bg
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инж. Атанас Ангелов
председател на УС на БААИК

1. Инж. Ангелов, измина една година, откакто сте председател на БААИК. Как оценявате дейността на асоциацията през този
период от време?
През тази година ръководството на БААИК започна да работи активно за промяна в нормативната база, касаеща строителния
надзор в България. Наши колеги участваха в сформираните работни групи от представители на браншовите организации /КСБ, КИИП,
КАБ, САБ и други/, които се обединиха, за да предложат обща Концепция за промяна на строителното законодателство в България.
Обособихме три работни групи:
І-ва група - за изработване на нов Закон за устройственото
планиране и градоустройственото развитие.
ІІ-ра работна група за изработване на нов Закон за строителството със следните подгрупи:
- Работна група за проектиране, надзор и строителство на
сгради – високо строителство.
- Работна група за проектиране, надзор и строителство на
сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на техническата
инфраструктура, в това число на транспорта, ВиК и канализация,
електро- и топлоснабдяване, газоснабдяване, електронни съобщения, хидромелиорация, третиране на отпадъци и геозащита.
ІІІ-та работна група за промяна на ЗОП.
На базата на редица проведени заседания бяха внесени общи
предложения за изменения в ЗУТ и ЗОП, касаещи основно облекчаване на процедурите по съгласуване и одобряване на строителството.
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През юни УС на БААИК, в резултат на работата на тези групи,
направи предложения пред МРРБ за промяна в категоризацията в
чл.137 от ЗУТ и  Наредба №1/2003г., а именно:
- Преминаване на строежи от пета към четвърта категория производствените и складовите сгради, инсталации, съоръжения,
прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях, както и  недвижимите културни ценности с „ансамблово значение“ и „за сведение“, определени по реда на Закона културното наследство.
- Строежите от пета категория да бъдат изпълнявани чрез
упражняване на строителен надзор. Сега строежите от четвърта и
пета категория се въвеждат в експлоатация по един и същи начин –
почти еднакъв брой документи, които се представят на органа издал
разрешението за строеж.
- Въвеждане на етапност в изпълнението на строителството да
не се процедира по реда на чл.154 и чл.152 от ЗУТ с издаване на заповед за допълване на издаденото вече РС а да се реализира по искане на възложителя чрез съставяне на протокол за етапност, подписан
от възложителя, строителя, проектанта и лицето, упражняващо строителен надзор. Протоколът   да се депозира пред органа, издал разрешение за
строеж, придружен, при необходимост,
от графичен материал изясняващ отделните етапи. Органа, издал разрешение
за строеж писмено да уведомява възложителя в за приемането или неприемането на протокола.
- Редуциране на допустимите съществените отклонения по смисъла на
чл.154, ал.2 при:
а/ промяна на външните очертания на
разрешения строеж, вкл. на подземната
му част или при промяна предназначението на строежа или част от него и
б/ При промяна трасето и/или сервитута на линейна инженерна инфраструктура, налагащо преминаване в (или засягане на) друг имот/и, различни от тези,
в които се разполага по одобрен проект.
За всички останали случаи, попадащи
в хипотезите на чл.154 ал.2, строителството да се изпълнява след заповед на проектанта в заповедната книга, придружена при необходимост от допълнителни
детайли, схеми или проектни разработки, заверени от консултанта, без да се
Инж. Атанас Ангелов със зам.
министъра на регионалното развитие и
благоустройството Деница Николова
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Инж. Атанас Ангелов с г-н Никола Матич, член на Борда на директорите
на Европейската федерация на консултантските асоциации /ЕFCA/

прилага процедурата по одобряване и издаване на заповед към издаденото Разрешение за строеж.
- разрешението за строеж да се издава по идеен инвестиционен проект /ИП/, като следва да се прецизира обхвата и съдържанието на идейния проект така, че да е възможно той да може да бъде
оценен за съответствие с основните изисквания към строежите. По
преценка на възложителя, инвестиционният проект може да се внася
във фаза технически /ТП/ или работен проект /РП/
Освен тези предложения, наши представители участваха в експертните съвети към МРРБ, а председателят – и в работата на Консултативния съвет към тогавашния министър на регионалното развитие
Николай Нанков.
Ръководството на асоциацията внесе и официално предложение до бюджетната парламентарна комисия за промяна на Закона
за местните данъци и такси, а наш представител от Контролния съвет
– инж. Адриана Спасова - се включи активно в работата на създадена експерта група към финансовото министерство, която утвърди
стандартизирани договори за проектиране, строителство и консултантски услуги, базирани на договорните условия на ФИДИК.
За да бъдат поставени казуси от практиката на фирмите за
строителен надзор и да се търсят техни решения, организирахме
две срещи с ръководството на ДНСК – през януари и през ноември,
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тази година. Ще продължим с подобни дискусии, тъй като тези инициативи са пряко свързани с нашата работа.
Също по наше предложение представители на браншовите
организации в строителството се срещнаха и с министъра на културата Боил Банов. С него обсъждахме облекчаване на съгласувателните процедури от страна на Националния институт за недвижимо
културно наследство /НИНКН/ като сроковете се намалят от четири
месеца, както е до момента, на месец и пет дена. Министър Банов
обеща още, че издаването на становища по проекти, подлежащи
на съгласуване по реда на ЗКН, ще се облекчи и за това ще спомогне преместването на НИНКН в сградата на Министерството на
културата на бул. „Александър Стамболийски“ 17.
2. Какви са целите на ръководството на БААИК през 2019 г.?
Ръководството на асоциацията ще продължи упорито и последователно да работи за постигане на следните поставени задачи
през тази година:
- Промяната на законодателството в инвестиционния процес
да става с активното участие на представители на БААИК.  
- Регистъра на консултантите да се поддържа и води от БАИИК.
- Приемане на Закон за консултантите.
3. Как БААИК работи за защита интересите на своите членове?
Откакто е учредена
нашата организация тя
работи за защита правата на инженерно-консултантската професия
в България.
Така например не
останахме безучастни,
когато в общественото и медийното пространство
зачестиха
неоснователните критики срещу фирмите,
упражняващи
строителен надзор. Със
специална Декларация
(отворено писмо) категорично се обявихме
против
прибързаните
заключения на база няколко частни случая,
огласени в медийното
пространство. ЗаявихИнж. Атанас Ангелов приветства делегатите на Балканския
инженерен форум, който се състоя в НДК през май, 2018 г.
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ме публично и несъгласието си с прибързаните административни
санкции, наложени на наши фирми, доказали във времето своя
професионализъм.
За да бъдат поставени казуси от практиката на фирмите за
строителен надзор и да се търсят техни решения, организирахме
две срещи с ръководството на ДНСК – през януари и през ноември,
2018 г. Ще продължим с подобни дискусии, тъй като тези инициативи
са пряко свързани с нашата работа.
На членовете на асоциацията предоставяме ежедневно полезна информация, свързана с предстоящи промени на нормативни
документи, касаещи тяхната дейност, търгове за консултантски услуги и строителен надзор, полезна информация от работата на нашите международни партньори от FIDIC и EFCA, както и периодично
организиране на професионални курсове и семинари, които целят
подобряване на квалификацията на специалистите, наети в нашите
фирми.
С цел по-гъвкав начин за информиране на членовете на асоциацията, Секретариатът инициира разпространението на електронни Бюлетини, които са с периодичност през месец – два. Те се
разпространяват освен до членуващите в БААИК, така също до партньорите ни от останалите браншови организации, както и до КРИБ,
Стопанска камара, търговските представителства на различни посолства у нас, ДНСК, МРРБ, МОСВ, общини, медии. Някои от Бюлетините са публикувани в електронното издание ГРАДЪТ, който е медиен
партньор на редица наши инициативи, а всички до сега броеве можете да намерите в сайта на асоциацията.
4. Как бихте провокирали желанието и на други надзорни
фирми да станат членове на асоциацията?
На последното Годишно общо събрание на БААИК, което се
проведе в началото на декември, 2018 г., бяха гласувани и одобрени
по-ниски встъпителни вноски за членство в асоциацията.
За юридическите лица еднократната встъпителна такса от 1500
лева бе редуцирана на 250 лева, а за физическите лица тази такса
бе намалена от 350 лв. на 100 лева.
Надявам се, че с постигане на поставените ни приоритети
през тази година и най-вече БААИК да води регистъра на фирмите,
упражняващи строителен надзор, ще привлечем и повече членове в
асоциацията, особено такива, които реално работят на пазара на
консултантските услуги.
И да не забравяме, че членувайки в БААИК, всяка една фирма
или физическо лице чрез нас се явява пълноправен член на FIDIC и
EFCA.
Винаги сме отворени за всякакви предложения, коментари и
въпроси от колегите като ще продължим да работим в посока на
издигане имиджа на тази изключително отговорна професия у нас.
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Секретариат на БААИК

Красимира Петрова и Виктория Янчова

17

Председатели на БААИК

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БААИК В
ПЕРИОДА 1999 Г. – 2011 Г.
Арх. Бакалов е основател на Българската асоциация на архитектите и
инженерите – консултанти и в продължение 12 години оглавява Управителния съвет на организация.

ИНЖ. МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БААИК В
ПЕРИОДА 2011 – 2017
Инж. Йорданов оглавява УС на БААИК два последователни мандата.
През 2017 г. след изтичане на втория му мандат е избран за почетен
председател на БААИК.

ИНЖ. АТАНАС АНГЕЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БААИК ОТ 2017 Г.
ДО СЕГА
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СЕКЦИЯ КЪМ БААИК “МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ”
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СПИСЪК НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БААИК
ЗА 2019 Г. /ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА/

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

Е-MAIL

Алекси Алексиев

0882 010 888

aaleksiev@mail.bg

Атанас Давчев

0878 187 144

at.davchev@abv.bg

Евгени Тошев

0896 777 779

tosheff@abv.bg

Иван Алексиев

0895 685 472

kodas@mail.bg

Иван Тодоров

0899 696 024

burdjan@mail.bg

Кирил Кърлиев

0888 640 357

k.karliev@k-eng.eu

Фантина Рангелова

0886 882 592

fantina_frp@abv.bg

Цветелин Захариев

0888 596 239

zaharts@yahoo.com

Бояна Милчева

0885 122 449

boyana.milcheva@dpc.bg
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СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА БААИК

Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) е единственото браншово сдружение
в България на фирмите, упражняващи строителен надзор и
консултантска дейност в строителството.
Чрез нас всяка фирма /юридическо лице/, както и всеки
асоцииран член /като физическо лице/ членува и в двете
международни организации: Международната федерация на
инженерите – консултанти /FIDIC/ и Европейската федерация
на консултантските асоциации /EFCA/.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В БААИК?
•
Участие в обучения, семинари, дискусии и професионални курсове на преференциални цени.
•
Сертификати и документи за участие в търгове, удостоверяващ членството и принадлежността ви  към FIDIC и EFCA.
•
Съдействие за   консултации и помощ по прилагане на
международните договори по  FIDIC.
•
Възможности за пряко участие в работни групи и комисии за промяна на нормативните актове, свързани със строителния надзор у нас.
•
Ежедневна информация за всички обществени поръчки
и търгове в строително-инвестиционния процес, както и актуални новинарски акценти от бранша.
•
Прессъобщения и реклама на консултантската дейност
в общественото  пространство, включително и в специализираните медии.
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Годишният членският внос е както следва:
ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА   -   750 ЛЕВА
ЗА ФИЗИЧЕСКИ /АСОЦИИРАНИ/ ЧЛЕНОВЕ - 250 ЛЕВА
При подаване на документите за членство се заплаща и
ЕДНОКРАТНА ВСТЪПИТЕЛНА ВНОСКА:
ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - 250 лева
ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - 100 лева
Банковата сметка на БААИК е:
УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG47UNCR96601087804103
КАКВИ ДОКУМЕНТИ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАДЕТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В БААИК?
• 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/.
Ако имате въпроси към нас, не се колебайте да ни позвъните:
Красимира Петрова, Виктория Янчова - Секретариат на БААИК
Тел. 02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086
  e-mail: bacea@techno-link.com
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КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА БААИК

инж. Живко Тенев

Т 7 Консулт ЕООД

t_7@consultant.bg

инж. Илия ВАСИЛЕВ

Васстрой - консулт ООД

vasstroy_consult@abv.bg

инж. Адриана СПАСОВА

И КЮ И Контрол ООД

aks@eqe.bg

Председател на КС на БААИК
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УТВЪРДЕНА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БААИК
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МЕТОДИКА ЗА МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
ПРИ ДОГОВАРЯНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО РЕДА НА
ЧЛ. 168 (1) ОТ ЗУТ
СТОЙНОСТ НА СМР НА СТРОЕЖА:
До 50 000 лв.

5% от стойността на СМР,
но не по-малко от 800 лв.

От 50 000, 01 до 100 000

2 500 лв. +
4% от разликата над 50 000, 01 лв.

От 100 000,01 до 250 000

4 500 лв. +
3,5% от разликата над 100 000,01 лв.

От 250 000,01 до 500 000

9 750 лв. +
3% от разликата над 250 000,01 лв.

От 500 000, 01 до 1 000 000 лв.

17 250 лв.+
2% от разликата над 500 000, 01 лв.

Над 1 000 000, 01 лв.

27 250 лв. +
1,5% от разликата над 1 000 000, 01 лв.

Докладът за оценка на съответствието е 15% от стойността на проекта!
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички други консултантски услуги се заплащат отделно.
Имат се предвид текстовете в ЗУТ, съгласно:
- чл. 166 (1), т.1
- чл. 166 (1), т. 2
- дейности, свързани с получаване на “Разрешение за строеж”, въвеждане на
обекта в експлоатация, инвеститорски контрол и други.
2. Посочените цени са при продължителност на договора от 12 месеца и
минимален размер на застраховка “Професионална отговорност” в съответствие
с действащата Наредба.
3. Цените не важат за обекти, финансирани частично или изцяло по
европейските програми.
4. Стойността на СМР се определя на базата на месечните бюлетини на СЕК.
Предстои методиката за препоръчителните цени за строителен надзор да
бъде актуализирана.
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НАЦИОНАЛНА ЛИСТА НА
ФИДИК АДЖУДИКАТОРИТЕ

35

ИМЕ

КОНТАКТИ

ИНЖ. АДРИАНА КОЛЕВА СПАСОВА

+359 888 46 49 28
aks@eqe.bg

АДВ. ЛЮБИМКА ВЛАДИМИРОВА ДЮЛГЕРОВА

+359 2 986 79 07
l_dyulgerova@law-dp.com

АДВ. ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕНКОВА - ТОМОВА

+359 2 986 79 07
vpenkova@law-dp.com

ИНЖ. МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

+359 887 243 109
m.vasileva@tkg.bg

ИНЖ. РОСИЦА ИВАНОВА СПАСОВА

+359 887 595 288
r.spasova@transconsultgroup.com

АДВ. ДИМИТЪР ХРИСТОФОРОВ КОНДЕВ

dkondev@whitecase.com (office e-mail address)
d_kondev@mail.bg (personal e-mail address)
+33 6 26 58 23 68; +359 888 88 65 00
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СЕКЦИЯ КЪМ БААИК
«МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ»

Фирма

Име на специалиста

Контакти

„Икар Консулт“ АД

Лилия Божидарова Аткова

lilishtereva@gmail.com

„Икар Консулт“ АД

Габриела Иванова
Орфеева-Соколова

Gabriela_orfeeva@abv.bg

„Строителен стандарт“
ЕООД

Георги Емилов Тодоров

george30@abv.bg

„Строителен стандарт“
ЕООД

Людмила Маринова
Маринова

liusi.m.m@abv.bg

„Строителен стандарт“
ЕООД

Надежда Миленова Лилова nadezhda.lilova@gmail.com

„Т 7 Консулт“ ЕООД

Любомир Цветанов Попов

lubomirpopovuasg@gmail.com

„Т 7 Консулт“ ЕООД

Росица Христова Стоянова

r_o_s_i_t_s_a@abv.bg

„Трансконсулт – БГ“ ООД

Диляна Тюфекчиева Христова

D.tyufekchieva@transconsultgroup.com
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„Трансконсулт – БГ“ ООД

Десислава Атанасова

Dessy.atanasova@transconsultgroup.com

„ИКюИ Контрол“ ООД

Любомир Петров

lgp@eqe.bg

„Ен Ар Консулт“ ЕООД

Анета Пекалиева

anetakrasteva@mail.bg

„Ен Ар Консулт“ ЕООД

Бистра Манолова

bistra.i.dimitrova@gmail.com

„Ен Ар Консулт“ ЕООД

Деян Дончев

deqndonchev@abv.bg

„Ен Ар Консулт“ ЕООД

Николина Ангелова

nikolina.angelova.94@gmail.com

„Контрол Инвест“ ЕООД

Александър Чаушев

a_chaushev@abv.bg

„Контрол Инвест“ ЕООД

Златка Коджабашева

zaranm@gmail.com

„Контрол Инвест“ ЕООД

Йордан Ангелов

angelov.yordan@yahoo.com

„ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ
БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ
ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД

Александър Жипонов

AKJ@ekj.dk

„ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ
БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ
ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД

Калин Калинков

KAK@ekj.dk
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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;
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;
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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 определения 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;
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
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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 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.
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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 сдружението, 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.  

