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”БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В 
СТРОИТЕЛСТВОТО” 

(БАУПС) 
 

„BULGARIAN ASSOCIATION OF CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT” 
(BACPM) 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА БАУПС 

2018 г. – 2019 г. 
 
 

БАУПС бе регистрирана на 04.05.2016 г. с фирмено дело № 217 на 

Софийски градски съд, Търговско отделение VI, 21 състав, след като бе 

учредена от 46 физически и 9 юридически лица.  

ЕИК 177028337,  

АДРЕС: гр. София, бул."Христо Смирненски" № 1, корпус Б, ет. 10, 

каб. 1038 

 

1. Администриране дейността на БАУПС 

През отчетния период УС на БАУПС се събира на 7 /седем/ 

заседания, на които е осъждало и ръководило развитието на 
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основните направления в дейността на Асоциацията, в съответствие с 

нейния Устав. 

 

През отчетния период са организирани 8 срещи и събития за 

членовете на БАУПС с представители на бизнеса и практиката в 

областта на управлението на проекти в строителството, на които са 

представени и обсъждани  различни теми и проблеми, както следва: 

 

o На 25.10.2018 г. с лектор ин Борис Кръстев, управител на „IPS 

България” на тема „Международни практики в Управлението на 

проекти в строителството”; 

o На 27-28 ноември 2018 г. в ИнтерЕкспоЦентър участие в „II-ра 

конференция „Предизвикателства пред развитието на 

публично-частните партньорства в югоизточна Европа“, 

съвместно с Юридическият факултет на Великотърновски 

университет„Св.Св. Кирил и Методий“ в партньорство със 

Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 

Строителния факултет на Университета по архитектура, 

строителство и геодезия, Дружество Европейско право, 

Българското общество по строително право,  Европейската 

асоциация за публично частни партньорства; 

o На 29.11.2018 г. с лектори Архитектурно студио „MIODESIGN” и 

инж.Станимир Парцалев на тема ”Хотел Aqua Paradise Resort в 

Несебър: предизвикателства и научени уроци при рекордно 
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бързото изграждане на един от най-мащабните ваканционни 

комплекси в България за 2018 г.”; 

o На 8.01.2019 г. с лектор Мирела Начева - Зам.-министър на МОСВ 

в служебното правителство на Огнян Герджиков, на тема 

"Законът за обществените поръчки в контекста на Управлението 

на проекти в строителството"; 

o На 22.01.2019 г. лекция на Г-н Матайс льо Рут, който оглавява 

представителството на Агенцията на ООН за бежанците – 

ВКБООН, в България от 2016 г.; 

o На 08.02.2019 г. съвместно събитие за членовете на БОСП и 

БАУПС на тема “Интегрирано управление на строителството с 

Рамковия договор на Алианса FAC-1” - лекция на проф. Дейвид 

Моузи, Директор на Центъра за строително право в King’s 

College London за интегрираното управление на проекти в 

строителството с Рамковия договор на Алианса FAC-1; 

o На 4.04.2019 г. адв. Бакалова изнесе лекция, последвана от 

дискусия, на тема “Актуални въпроси в ЗУТ, обнародвани в ДВ 

бр. 1 и 25 от 2019 г.” пред членовете на БОСП и БАУПС; 

o На 06.06.2019 г. с лектор д-р инж. Дочка Василева на тема 

„Финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството и 

градското развитие”. 

 

В съответствие с решение на Общото събрание от 11.05.2017 г. беше 

създадена web страница на Асоциацията, за чието създаване трябва да 

благодарим на нашите приятели и членове на Асоциацията - 
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Любомир Пейновски и Стоян Ставрев, и особено на старанието и 

усилията на нашите млади членове - инж. Ана Вълкова и инж.Ралица 

Кушева. Web страница на Асоциацията е отворена система и се 

развива и допълва, като стремежът е да представя Асоциацията с 

нейната дейност, цели и задачи; нейните членове, с техните интереси 

и работа в областта на управлението на проекти в строителството. 

През отчетния период страницата беше поддържана и обновявана със 

съдействието на инж.Ана Вълкова и инж.Ралица Кушева, като бяха 

отразявани събитията и инициативите на Асоциацията, за което 

изключително много им благодарим.  

 

2. Направления в развитието и дейността на БАУПС 

Сформираните комисии в Асоциацията, дейността на които 

представляват основните насоки за работа и развитие на БАУПС, а 

именно:  

1) Връзки със строителната индустрия в България с председател 

юр.Андрей Цеков;  

2) Популяризиране на добри практики с председател инж.Адриана 

Спасова;                           

3) Професионално развитие и образование с председател доц. д-р 

инж.Венцислав Стоянов;                    

4) Стандарти в управлението на проекти в строителството с 

председател гл. ас. д-р инж. Ангел Геренски; 

5) Разработване и участие в проекти в изпълнение на целите на 

Асоциацията с председател инж. Васил Танев;                                                                   
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6) Административна дейност и регистър с председател доц. д-р 

инж. Лъчезар Хрисчев;                          

7) Маркетинг, спонсорство и членство с председател инж. Диян 

Цветков; 

8) Международна дейност и сътрудничество с председател проф. 

д-р инж.Фантина Рангелова,     

 

и през отчетния период работиха активно в съответните направления. 

 

Изграждат се контакти с държавната администрация, браншовите 

организации, частни компания и сдружения, специалисти, работещи 

в областта на управлението на проекти в строителството за 

постигането на поставените цели на БАУПС, привлечени са нови 

членове на Асоциацията, осъществени са международни контакти с 

Европейското общество по строително право; проведени бяха 

съвместни срещи с Българското общество по строително право; 

представители на УС на БАУПС участват в работни групи на 

държавната администрация и браншовите организации по 

изработването на визия за ново законодателство в областта на 

инвестиционния процес в строителството в България и създаването на 

нормативни документи, обслужващи и регламентиращи дейностите в 

целия жизнен цикъл на строителния инвестиционен проект; в т.ч. 

проектирането и изпълнение на строителството; член на УС е член на 

ТК 106 „Управление на проекти” към БИС и участва в разработването 

на международни (ISO) и българските стандарти по управление на 
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проекти; поддържа се и се осъществява инициативата за провеждане 

на съвместни срещи с PMI Chapter Bulgaria (член на УС на БАУПС е 

активен член на PMI Chapter Bulgaria), към което ще се стремим и в 

бъдеще. 

 

През отчетния период БАУПС стана партньор на Иноцентър 

България - отворена общност, ориентирана към намирането на 

ефективни модели за реализация в подкрепа на дигитализацията на 

индустриалните предприятия в България и превръщането им в 

компании от типа Индустрия 4.0 чрез подобряване на техния 

капацитет за иновативни бизнес и производствени процеси, продукти 

или услуги. Представител на УС на БАУПС участва в работни срещи 

на Иноцентър България  

 

През отчетния период, член на УС на БАУПС стана член на УС на 

Българската Асоциация по Управление на проекти (БАУП), която се 

явява представител в България на Европейската Асоциация по 

управление на проекти, като предстои да бъде подписан меморандум 

между двете Асоциации за съвместна дейност, основно в областта на 

развитието на теорията и практиката по Управление на проекти в 

България, и за Европейското сертифициране на българските 

специалисти. Предстои през есента на 2019 г. да се организира и 

проведе съвместна международна конференция, която ще се яви като 

4-та конференция по УП в строителството.  
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3. Членство и членски внос. Банкова сметка. Годишен финансов отчет 

В съответствие с последните изменения за размера и начина на 

плащане на членския внос на БАУПС, членския внос за 2019 година 

ще бъде, както следва: 100 лева за физически лица, 200 лева за 

юридически лица, 30 лева за докторанти и пенсионери и 10 лева за 

ученици, навършили пълнолетие. Членския внос се внася по банков 

път до 31 декември за цялата текуща година, като сумата може да се 

разсрочи на две вноски. Физическите и юридическите лица, членове 

на БАУПС могат да внасят членският си внос на откритата банкова 

сметка на Асоциацията в ПИБ, както следва: BG85FINV91501216870774, 

BIC: FINVBGSF.  

 

През отчетния период БАУПС  има приходи само от членски внос и 

не е извършвала друга стопанска дейност.  ГФО е приет на заседание 

на УС през м. март 2019 г. 

 

Целта на БАУПС е с цялостната си дейност да утвърждава мястото на 

управлението на проекти в българската строителна практика, на 

неговите принципи и подходи, отстоявайки идеите и името на 

БАУПС пред лицето на държавните институции, браншовите 

организации и бизнеса на национално и международно ниво. Заедно 

ще постигнем това! 

Председател на УС на БАУПС:                                        

                                                …………………………………………………                                                     

                                                         (проф. д-р инж. Фантина Рангелова) 


