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Регистрирай се

Покана

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/ 
единственото браншово обединение на фирмите, упражняващи строителен 
надзор и консултантска дейност в строителството, и пълноправен член на 
FIDIC и EFCA за България,  
 
има удоволствието да Ви покани на международна конференция 
 
„ПРЕДСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ, ПЪТНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ 
ПРОЕКТИ 2018 – 2020 Г. РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“ 
 
на 10 октомври 2018 г., в зала Мусала, хотел Хилтън. 

Събитието е насочено към български и чуждестранни компании:
• Ръководители на инвестиционни проекти
• Консултанти в областта на строителството
• Проектанти 
• Строително – инвестиционни дружества
• Търговски фирми

Целта на форума е да се информират участниците за проекти, които предстои 
да бъдат реализирани в България, както и да се споделят добри практики при 
управлението на текущи инвестиционни проекти у нас и на Балканите. 

http://events.cmebg.com/international-conference-bacea/158/


 9:00 – 9:30 Регистрация 
 9:30 – 9:45 Встъпителни думи 

на модератора и 
представяне на 
официалните гости.
Приветствия.

инж. Димитър Начев 
Вицепрезидент на Eвропейския 
Съвет на Строителните Инженери 
(ECCE)

9:45 – 10:15 Предстоящи социални 
и пътни проекти, 
финансирани по ОП 
„Региони в растеж“ – 
механизми за устойчиво 
развитие на българските 
градове.“

Деница Николова,  
Заместник – министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството

10:15 – 10:30 Кафе – пауза
10:30 – 11:00 Текущи и предстоящи 

проекти по ОП 
“Транспорт” и ОП 
“Транспорт и транспортна 
инфраструктура” 2014 –  
2020 и ролята на 
консултанта при тяхното 
управление

Инж. Галина Василева, 
Ръководител на Управляващия 
орган

11.00 – 11.30  Предстоящи пътни 
и железопътни 
инфраструктурни проекти 
в Албания

Инж. д-р Фарук Каба,  
Президент на Албанската 
асоциация на инженерите – 
консултанти

11.30 – 12.00 Предстоящи пътни 
и железопътни 
инфраструктурни проекти 
в Сърбия

Инж. Никола Матич,  
Член на Борда на директорите 
на Европейската федерация 
на консултантските асоциации 
(EFCA) и Заместник –  
председател на Сръбската 
асоциация на инженерите – 
консултанти

12.00 – 12.30 Предстоящи пътни 
и железопътни 
инфраструктурни проекти 
в Македония

Проф. Андрей Лепавцов,  
Член на Управителния съвет на 
Македонската пътна асоциация

Предварителна програма



12:30 – 13:00 Работен обяд
13:00 – 13:30 Предстоящи железопътни 

проекти като част от 
общоевропейските 
транспортни коридори

Инж. Мария Чакърова, Директор 
“Стратегическо развитие и 
инвестиционни проекти” в НК 
„Железопътна инфраструктура“

13:30 – 14:15 Условия за гарантиране 
на качествени 
консултантски услуги в 
инвестиционния процес

Инж. Илия Илиев, управител на 
Трансгео ЕООД

14:15 – 14:35 Добри практики при 
управление на проект 
за строителство на 
Пътека за рулиране “А” на 
летище Варна и Пътека за 
рулиране “А” на летище 
Бургас

Инж. Иван Колелиев, управител на 
„Инжконсултпроект“ ООД

14:35 – 15:00 Обходен път на гр. Габрово  
с дължина 20.121 км 
и етапна връзка с 
дължина 3.130 км - 
предизвикателства при 
изпълнението на големи 
инфраструктурни проекти

Фирма „Трансконсулт - БГ“ ООД, 
консултант на проекта

15:00 – 15:30 Предизвикателства 
пред българските 
проектанти, изпълнители 
и консултанти при 
изграждането на метрото 
в София

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, 
Изпълнителен директор на 
“Метрополитен” ЕАД

15:30 – 16:15 Добри практики 
и решения при 
упражняване на 
строителен надзор на 
метрото в София

арх. Богдана Панайотова, 
управител на  
“Ен Ар Консулт“ ЕООД

16:15 Закриване на 
конференцията

Предварителна програма

http://www.ecp.bg/bg/
http://tkbg.bg/?lang=bg&p=about
http://enarconsult.com/
http://www.transgeo-bg.com/


Модератор на конференцията

инж. Димитър Начев

Инж. Димитър Начев е Вицепрезидент на Eвропейския Съвет 
на Строителните Инженери (ECCE) от 2016 г. и член на борда 
на ECCE от 2014 г., Председател е на Съюза на Строителните 
Инженери в България. В периода 2009-2012 e Вицепрезидент 
на Eвропейския Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС). 
Съсътавител е на „Кодекс за поведение” и „Кодекс за качество 
на инженерните услуги” на европейско ниво.

Два мандата (2004–2012) е председател на Камара на 
Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП) София-град 
и член на УС на КИИП. 

От 2012 е Член на Управителен съвет на Български Институт за 
Стандартизация (БИС) и от 2013 e Председател на Технически 
Комитет ТК 101 „Устойчиво строителство”.

Инж. Димитър Начев е строителен инженер от 1980 г., и работи 
в областта на инвестиционното проектиране, притежава и богат 
опит в сферата на консултантска дейност, администрирането на 
договори, управлението на проекти, строителен надзор по ЗУТ.

Деница Николова

Деница Николова е магистър по икономика със специалност 
„Финанси”.

Има специализация по мениджмънт на Конфедерацията на 
холандската индустрия и работодатели, специализация в Rotary 
International – Ню Йорк, както и такива в сферата на финансовия 
контрол, докладването на нередности и сертифицирането на 
средства от фондовете на ЕС. 

Била е началник отдел в Министерството на финансите, 
Главен директор на Дирекция „Програмиране на регионалното 
развитие“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП 
„Региони в растеж“ и член на Съвета на директорите на Фонд 
„ФЛАГ“, заместник – министър на регионалното развитие и 
благоустройство през периодите: ноември 2014 г. –  
януари 2017 г. и от май 2017 г. до сега. 

Лектори



Лектори

Инж. Галина Василева

Инж. Галина Василева има повече от 15 години опит в областта 
на управлението, мониторинга и контрол на европейски 
инфраструктурни проекти. От 2010 г. работи в Министерство 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
като директор на дирекция „Координация на програми и 
проекти”, понастоящем е и Ръководител на Управляващия 
орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. 
Преди това инж. Галина Василева работи 13 години в Агенция 
„Пътна инфраструктура”, отговорна за програми и проекти, 
финансиране от пред – присъединителните фондове, тези 
на ЕС и МФИ. Инж. Галина Василева притежава диплом за 
магистър от Университета по архитектура, строителство и 
геодезия в София, специалност „Пътно строителство”.

Инж. Никола Матич

Инж. Никола Матич е понастоящем заместник председател 
на Сръбската асоциация на инженерите консултанти (ACES) и 
член на Борда на директорите на Европейската федерация на 
инженерите-консултанти (EFCA). Притежава над 25-годишен 
опит в управлението и  реализирането на инфраструктурни 
проекти, планирането на сухопътния транспорт и в строителния 
сектор.  Като главен изпълнителен директор на VMS d.o.o. 
Beograd, той отговаря за всички аспекти на надзора на 
строителството, за управлението на проекти съгласно PRAG и 
FIDIC. Инж. Матич притежава богат опит  
в администрирането на договори, управлението на искове  
и решаването на спорове съгласно договорните  
условия на FIDIC. 



Инж. д-р Фарук Каба                                                                                  

Инж. Фарук Каба е председател на Албанската асоциация на инженерите 
консултанти (AACE) от 2000 г., член на Борда на директорите на Албанската 
агенция по пътищата (ARA), заместник председател на Националния съвет 
на Комисията  
по управление на пътното проектиране и строителство.  
Инж. Каба има богат опит като лектор на редица международни 
симпозиуми и научни конференции в областта на строителството и 
инфраструктурните проекти. Автор е на редица публикации, лектор 
в Metropolitan University, Тирана, носител на множество награди за 
професионални заслуги.  

Проф. Андрей Лепавцов
Проф. д-р Андрей Лепавцов е посланик в македонското външно 
министерство, работил е като съветник и говорител на президента на 
Република Македония (2003-2004 г.), съветник по външната политика 
на министър-председателя (2007-2011 г.) и посланик и ръководител 
на македонската мисия в Европейския съюз (2011-2017 г.). Заместник-
директор на офиса Международния републикански институт в Скопие 
(2004-2007 г.) и основател и изпълнителен директор на Охридския 
институт за икономически стратегии и международни отношения (2006-
2007 г.). Той е генерален секретар на Паневропейския съюз на Македония, 
член на председателството на Международния пан-европейски съюз и 
основател на президента на македонския Евроатлантически младежки 
форум. Д-р Лепавцов е лектор в Американския колеж в Скопие, както и в 
Университета „Гоце Делчев“ в Щип. Той е и член на Управителния съвет на 
Македонската пътна асоциация.

Лектори



Регистрирай се

Инж. Мария Чакърова
Инж. Мария Чакърова е директор на Дирекция „Стратегическо развитие и 
инвестиционни проекти” (СРИП) в ДП „Национална компания Железопътна 
инфраструктура“ (ДПНКЖИ) от октомври 2014 г. Заемала е длъжността и в 
периода април 2003 - ноември 2009 г.  
Като директор на дирекция СРИП, г-жа Чакърова изготвя цялостната 
стратегия за развитие на железопътната инфраструктура и управлява 
инвестиционните проекти на предприятието, финансирани по ЕСИФ. 
Притежава магистърска степен от Университета за национално и световно 
стопанство със специалност „Инвестиционно проектиране“ както и 
„инженер-химик“ от Химико технологичния и  
металургичен университет.      

Проф. д-р инж. Стоян Братоев
Проф. д-р инж. Стоян Братоев е Изпълнителен директор на „Метрополитен” 
ЕАД (Софийско метро) от 1999 г. Генерален директор на Общинска фирма 
“Метрополитен” от 1992 до 1999 г. От 1998 г. ръководи изграждането и 
въвеждането в експлоатация на Линия 1 и Линия 2 на метрото в София, а 
от 2016 г. – на новоизгражданата Линия 3. 
В периода от 1996 г. до 2012 г. е хоноруван доцент по подземно 
строителство в Минногеоложкия университет, a от 2012 г. - професор. 
Проф. д-р инж. Стоян Братоев е строителен инженер със специалност 
„Тунели и метрополитени” от 1979 г., през 1985 г. защитава докторат по 
метростроителство, има 65 научни публикации в това число 6 книги, както 
и 2 изобретения в областта на подземното строителство. 
Участва в редица научни разработки, ръководства за проектиране и др.

Инж. Илия Илиев
Инж. Илия Илиев е собственик и управител на Трансгео ЕООД с над 25 
години опит при реализирането на инвестиционни проекти в областта на 
железопътната инфраструктура.
Като представител на работодателите и член на УС на ССИ участва в 
Наблюдаващия комитет на ОП „Транспорт“ в периода 2010 - 2014 г.
От 2003 до 2010 г. е Председател на Българска асоциация на 
консултантските фирми в железопътното строителство (БАКФЖС).
От 1992 г. е член на Национално сдружение “Общество на инженерите по 
железен път”.
Член на Ротари клуб „София“ и президент на клуба през 2017-2018 г.

Лектори

http://events.cmebg.com/international-conference-bacea/158/


Информация за конференцията

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ                                                                                  

Конференцията ще се състои в зала Мусала, х-л Хилтън София.  
Адрес: 1, бул. България, София 1421 
Тел.: 02 933 5000 Факс: 02 933 5111

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

Официални езици на конференцията са български и английски език.  
Ще бъде осигурен симултанен превод.     

ДОМАКИН 

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/ 
http://bacea-bg.org/en 
ул. Струма 2 А, ет. 2, София 1202

Лице за контакт при въпроси по програмата на конференцията: 
Виктория Янчова, Главен секретар на БААИК 

Тел.: 02 893 9041 Моб.: 0878 111 085, 0878 111 086     
E-mail: bacea@techno-link.com, vyanchova@bacea-bg.org

КОНГРЕСЕН ОРГАНИЗАТОР

Конгреси и събития ООД, 
www.cmebg.com                                                                                                         
София 1000 , ул. Цар Калоян 8, ет. 3, офис 19                                                                                                                    

Лица за контакт и съдействие при регистрация и необходимост от хотелско настаняване:                         
Даниела Радулова, Деница Йонкова                                                                                                

Тел.: 02 9877 422 Факс: 02 988 80 35                            
E-mail: daniela@cmebg.com, denitza@cmbg.com



Регистрирай се

РЕГИСТРАЦИЯ 

За потвърждение на участие в събитието, е необходимо да бъде извършена предварителна 
регистрация до 1 октомври 2018 г. чрез on-line регистрационната система:  
http://events.cmebg.com/international-conference-bacea/158/

Моля преди да започнете регистрация, прочетете внимателно подробната информация, 
която следва:

Такса правоучастие:  
Членове на БААИК       98 лв. с ДДС 
Нечленове на БААИК и чуждестранни участници 158 лв. с ДДС

Таксата правоучастие включва:

    • достъп до конференцията  
    • материали за конференцията, вкл. окончателна програма, чанта, химикалка и бадж 
    • кафе- пауза  
    • обяд 

Краен срок за регистрация: 1 октомври 2018 г.

На място заплащане на такси правоучастие няма да бъде възможно. 

Общи условия:

Такси правоучастие се заплащат към Конгреси и събития. Регистрацията се счита за 
валидна само при получено плащане към Конгреси и събития.

Заплащане на регистрацията е възможно онлайн чрез регистрационната система с 
кредитна/дебитна карта, по банков път или в брой, в офиса на Конгреси и събития: ул. Цар 
Калоян № 8, ет. 3, офис 19, София.

Банковите разходи по превода на дължимата сума са за сметка на наредителя. В случай 
на банков превод, моля отбележете Конференция на БААИК на платежното нареждане. 

Ако плащането е направено в рамките на 10 дни до датата на събитието по банков път, се 
изисква да представите копие от платежното нареждане на място на Бюро регистрация, за 
да удостоверите плащането.

Ако плащането Ви не бъде направено до 10 дни до датата на събитието, организаторът на 
събитието си запазва правото да анулира Вашата предварителна регистрация.

Информация за конференцията

http://events.cmebg.com/international-conference-bacea/158/
http://events.cmebg.com/international-conference-bacea/158/


Анулационна политика:

Анулации се приемат само в писмен вид, както следва:

→ преди 31 август – възстановяване на 80% от сумата на заплатената такса правоучастие

→ до 10 септември – възстановяване на 50%  от сумата на заплатената такса правоучастие 

→ след 10 септември – такси правоучастие не се възстановяват

При неявяване на конференцията, таксата правоучастие не се възстановява.  

Информация за анулации следва да бъдат изпратени по електронна поща до: 
Даниела Радулова на: daniela@cmebg.com

Потвърждение на участие: След получаване на заявката за регистрация и съответното 
плащане, Конгреси и събития ще Ви изпрати официално потвърдително писмо.

Информация за конференцията



За участниците в конференцията е осигурена възможност за хотелско настаняване  
на преференциални цени в х-л Хилтън София 5* /място на провеждане на събитието/  
и х-л Хемус 3*.

Резервации и заплащане на хотелско настаняване можете да извършите към Конгреси и 
събития чрез онлайн резервационната система:  
http://events.cmebg.com/international-conference-bacea/158/

Моля преди да направите своята резервация, прочетете внимателно подробната 
информация за хотелското настаняване, която следва: 

Хотел Хилтън София 

Хотел Хилтън София 5* се намира в центъра на София, в паркова 
среда, с изглед към Витоша. Хотелът разполага с 245 стаи, в това 
число 17 апартамента, 2 екзекютив етажа с достъп до екзекютив 
салон. Стаите предлагат: безжичен интернет, индивидуален сейф,  
мини-бар, машина за кафе и чай, ютия и дъска за гладене.

Хотелът разполага с: фризьорски салон, студио за 
масажи,спортен център със сауна, солариум, парна баня,  
фитнес и закрит басейн.

Хилтън София осигурява отлични условия за събития от  
всякакъв тип. 

Хотелско настаняване
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Хотел Хемус 

Хотел Хемус 3* се намира на 10 минути пешеходно 
разстояние от х-л Хилтън,в идеалния център на София. 
Уникалната локация осигурява на гостите бърз достъп  
до всички културни, търговски и административни 
сгради, както и до повечето туристически 
забележителности на столицата.

За гостите на събитието е осигурено  
настаняване в бизнес суити, разположени в новото 
бизнес крило на хотела. Бизнес суитът е просторен и модерно 
обзаведен с LED телевизор, мини бар, баня с вана, т.н. 
Разполага със: сешоар, климатик, безжичен високоскоростен интернет.

Закуските са организирани на блок-маса в елегантния  
и уютен ресторант на хотел Хемус.  

Общи условия: 

За участниците в събитието са осигурени резервации в горепосочените хотели при 
следните преференциални цени на база нощувка със закуска /ВВ/:

Хотел Единично настаняване Двойно настаняване
Хотел Хилтън 5 * 
/стандартна стая/ 313 лв. 358 лв.

Хотел Хемус 3 * 
/бизнес суит/ 120 лв. 134 лв.

Цените са в лева, на стая, на вечер и включват: нощувка и закуска. ДДС не се начислява.

Хотелската резервация е гарантирана само при резервация към Конгреси и събития и при 
пълно предплащане до 31 август 2018 г. След 31 август 2018 г. Конгреси и събития няма да 
може да гарантира възможност за настаняване при горепосочените условия.  

Анулационна политика:

Анулации на резервациите се приемат само в писмен вид и при следните условия: 

→ до 31 август – възстановяване на 50 % от заплатената сума

→ след 31 август - суми за хотелско настаняване не се възстановяват 

При неявяване суми за хотелско настаняване не се възстановяват.

Всяка промяна/анулация на резервацията следва да бъде изпратена на  
Конгреси и събития, Даниела Радулова, daniela@cmebg.com,  
а не директно на съответния хотел.

Хотелско настаняване


