БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛНО ПРАВО
София 1164, бул. „Христо Смирненски“ № 1 Корпус Б на УАСГ, ет. 10, каб. 1038
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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛНО ПРАВО
през периода септември 2020 г. - септември 2021 г.
д-р инж. Адриана Спасова, председател на УС на БОСП

1. Членове и УС
През 2021 г. БОСП има 41 члена, включително домакинът УАСГ, 4 адвокатски
дружества, 4 консултантски фирми, правното издателство СИБИ, 2 строителни фирми,
БААИК (в БААИК членуват 74 консултантски фирми).
БОСП информира редовно членовете си чрез имейли и уеб страницата за важни събития,
свързани със строителното право и законодателни промени.
Редовно се изпращат до членовете новини, информация за конференции, възможности
за научни публикации и казуси за публично-частни партньорства, предоставени от
Европейската асоциация по публично-частни партньорства, на която БОСП е член.
Организираха се срещи на членовете с тематични презентации:
ü 10 март уебинар на тема: „Коментар на последните изменения в ЗУТ“, с лектор
адв. Валентина Бакалова.
ü 13 май “Новини от FIDIC” онлайн, д-р инж. Адриана Спасова;
ü 6 юни представяне на Наръчника по строително право на Панаира на книгата;
ü 24 юни представяне на Наръчника по строително право онлайн.
БОСП кани членовете и БАУПС (Българска асоциация за управление на проекти в
строителството) на всички мероприятия.
Управителният съвет проведе 7 заседания.
2. ЕОСП
БОСП пое президентството на ЕОСП на конференцията в Делфт. Насрочената за 89.10.2020 г. конференцията в София бе отложена за 30.09-1.10.2021 г. и повторно за 1618.06.2022 г. поради ограниченията, свързани с пандемията. Темата на конференцията в
София е “Публично-частни партньорства: какво наистина има значение”.
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Организационният комитет с членове д-р инж. Спасова, адв. Милчева и адв. Пенкова
изпълни подготовката по график до края на януари 2020 г. и поддържа запазени зали и
ресторант за провеждане на конференцията, коктейла и вечеря след конференцията.
Конференцията ще се проведе в София хотел Балкан с работен език английски.
За съжаление, датското общество се съгласи заради нас да отложи конференцията в
Копенхаген за 2022 г. и сега за следващата 2023 г., а всъщност в Дания населението е
масово ваксинирано и мерките вече са вдигнати, така че конференцията насрочена
първоначално за 2021 г. щеше да бъде възможна, докато в България няма никаква
предвидимост. Засега ЕОСП проявява разбиране, но да се надяваме най-после да успеем.
През октомври 2020 г. се проведе Общото събрание на президентите на членовете на
ЕОСП онлайн, така ще се проведе и през 2021 г.
Председателят на УС в ролята на президент на ЕОСП е председател на журито за
наградите за дипломни работи за строително право. В съревнованието участваха 10
дипломни работи през 2020 г. и 8 през 2021 г. Обявени бяха за двете години по две втори
и една първа награда. Наградите се връчват тържествено по време на конференцията,
която отлагаме за втори път. За да се промотират постиженията на наградените
дипломанти и годишните награди на ЕОСП в повече университети, предложихме да
организираме уебинар с презентации по темите от победителите. Уебинарът ще се
проведе в Зум на 21.10.2021 г. На него ще може да се рекламират спонсорите на
конференцията, които вече за 3 бронзови и 1 сребърен спонсор. Имаме заявка и за златен
спонсор.
3. Книга на БОСП
Управителният съвет взе решение авторите на българската глава от Синята книга на
ЕОСП да бъдат поканени да преведат и актуализират своите теми от Синята книга, с цел
издание на български книга на БОСП от Издателство СИБИ. Управителният съвет
гласува организационен комитет с председател адв. Янкулов и членове адв. Милчева и
инж. Спасова за връзка с авторите, преценка на темите и подготовка за печат.
Наръчникът по строително право бе издаден през пролетта на 2021 г. в 500 броя и
промотиран на 6.06.2021 г. на Пролетния панаир на книгата със съдействието на СИБИ:
•
•
•

Представянето на книгата от 15 часа бе включено в програмата на Пролетното
изложение;
СИБИ направи интервю с авторите пред щанда. Линковете бяха достъпни на
сайта на СИБИ и в социалните мрежи;
Покана за представянето бе разпространена от БААИК, БАУПС, публикувана от
вестник Строител.

Получихме много поздравления, хиляди видяха постовете на авторите в ЛинкедИн. Това
е най-голямото постижение на БОСП, с което можем да се гордеем. Приканваме
членовете да купят книгата с отстъпка за новогодишни подаръци на клиенти, които се
занимават със строителство.
Адв. Янкулов продължава да работи по електронното издание, което искаме да се
разпространява от Амазон.
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4. Работна група на БОСП за превода на Жълтата книга на FIDIC издание
2017 г.
Работната група за превода на Жълтата книга на FIDIC се ръководи от адв. Виктория
Пенкова. Членове са адв. Бояна Милчева, адв. Бианка Велева, адв. Йордан Минков, адв.
Георги Владов и д-р инж. Адриана Спасова. Групата работи интензивно и безвъзмездно.
Срокът по споразумението за превода между FIDIC и БААИК е 1.11.2021 г. БААИК ще
рапространява хартиеното издание, а FIDIC електронното.

Председател на УС:

Инж. Адриана Спасова
Тел. 0888464928
Email aks@eqe.bg

Член на Европейското общество по строително право

http://www.escl.org

3

