
ДОКЛАД 

ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ПО 
СТРОИТЕЛНО ПРАВО 

 

 

Уважаеми членове на УС на БОСП, 

На 23-24.10.2019 в гр. Хага се проведе ОС на членовете на ЕОСП, при предварително 
обявен дневен ред. 

Събранието на 23.10 бе ръководено от президента на ЕОСП, проф. Моника Чао, 
подпомагана от председателя Ричард Бейли, в присъствието на представители на 
държавите-членки. Накратко, бяха направени следните обсъждания и бяха взети 
следните решения по точките от дневния ред: 

1. Бе приет протокола от ОС, 
проведено в Букурещ през 2018 г. 
Не постъпиха възражение или 
коментари.   

2. Председателят докладва дейността 
на сдружението през изминалата 
година със следните акценти: 
приемане на нов устав, доклад за 
финансовото състояние, 
организиране на професионален 3-
дн. курс по строително право в 
Милано. По отношение на курса, Роберто Панета докладва за напредъка в 
организацията, за примерна цена от около 1000 евро, при записани минимум 15 
курсисти, за очаквано ниво на подготвеност на курсистите – начално до средно, 
срок за записване – до 31.07.2019.  
Изказаха се различни мнения и 
постъпиха предложения да бъде 
под формата на семинар, да бъде 
намален броят на обхванатите 
правни въпроси, за да се позволи 
по-задълбоченото им изследване в 
краткото време на провеждане на 
курса, да се направи по-детайлна 
програма и да бъде рекламирана по 
съответен начин до целевите групи 
за курса. 

3. Бе приет бюджет на ЕОСП в размер 
на 12 000 евро за следващите 3 години, като вноската на всеки член да бъде в 
размер на 1200 евро за този период. Разходите на сдружението, които ще бъдат 
покрити от тези приходи са за годишните награди и за поддържане на интернет 
страницата. Присъстващите членове потвърдиха готовност да заплащат вноската. 



4. Бе утвърден нов протокол за прием на членове, съдържащ изисквания към нови 
членове (организиране на 2-3 конференции на тема строително право през 
годината, спазване на устава на ЕОСП и др., съгласно приложен протокол). 

5. Обсъди се възможността за прием на индивидуални членове, поради заявено 
желание от лица, които не са членове на местни общества по строително право. 
Предложи се такива членове да заплащат членски внос в намален размер, да нямат 
право на глас и да могат да ползват отстъпки за участие на събития на ЕОСП. 

6. Бе представена кандидатурата на 
организация от Испания – Club de 
Derecho de la Construction – състояща се 
от 15 члена основатели и 75 нови члена 
за една година съществуване 
(www.cdci.es), организиране на 
интересни събития почти всеки месец в 
различни градове в Испания, някои с 
участието на организации от Латинска 
Америка. Единодушно бе приета за член 
на ЕОСП.   

7. За следващ президент на ЕОСП, съгласно ротационния принцип залегнал в устава 
на организацията, единодушно бе избрана Адриана Спасова – заместниците също 
се определят от устава – миналите президенти на организацията. Benoît Kohl и 
Ovidiu Ioan Dumitru се освобождават като членове на борда, вместо тях – Люк (от 
белгийското общество по стр. право) 

8. В последна точка се обсъдиха предложения за промяна на годишната награда 
(thesis prize): включване на допълнителни езици, формулиране на задачата като 
„есе“, вместо „thesis”, липсата 
на лекции по строително право, 
като част от учебния план в 
специалности „право“ и 
„архитектура“ в около 50% от 
държавите членки на ЕОСП. Бе 
предложено журито да даде 
предложения как да се разшири 
участието и да се включат 
повече държави и унивеститети, 
които да представят теми за 
участие в конкурса.   

 

Конференцията на 24.10 се състоя в обновена зала 
на университета в Делфт, в присъствието на до 
100 слушатели, като някои се включваха активно 
със задаване на въпроси. За самата конференция 
от холандския институт по строително право бяха 
събрали 50 проекта, демонстриращи „кръгова 
икономика“ и „устойчиво развитие“ в Холандия и 
бяха издали книга, която раздадоха безплатно на 



участниците в конференцията – книгата можете да изтеглите от следния линк: 
https://drive.google.com/open?id=16QP6f33Rp3b0xNFTzH_YqXfACC1opAts. В края на 
конференцията. Моника Чао бе наградена с Орден за граждански заслуги от зам.-кмет на 
гр. Делфт.   

Извън събранието и конференцията бяха организирани програма с посещение на музеи 
в Делфт, разходка в града за придружаващи членове на семействата – при цена 150 евро, 
две вечери – като на 24.10 бе официалната вечеря за членовете. 

 

С уважение, 

Александър Янкулов 

 

 


