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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) 
 

София 1164, бул. „Христо Смирненски” №1, корпус „А”, ет. 4, офис 5   
Тел./факс: +359 2 963 10 71; +359 886 372 236; bais.bg@gmail.com; www.bais.bg 

ПП   ОО   КК   АА   НН   АА   

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви 
покани да вземете участие в: 
 

Обучителен курс на тема:  

Мениджмънт на подизпълнителска фирма в областта на изолациите 

 
Обучителният курс  ще се проведе на 10.05.2018 г. от 13,30 ч., с регистрация от 13 часа, 
в УАСГ, заседателна зала №311 на „Строителен факултет“, ет. 3, корпус Б, бул. „Христо 
Смирненски“ №1, София. 
 
 
Обучителният курс се осъществява  
с любезното съдействие на Университет 
по архитектура, строителство и геодезия 
 
 
 
Цели на обучението: 
 
Да се придобият знания и умения за управление на малки строителни фирми, 
изпълняващи СМР като подизпълнители: 

 Планиране на работите, материалните ресурси, финансовите потоци и работната 
ръка. 

 Правилно и навременно съставяне на документацията на строителния обект. 

 Водене на преговори и подписване на договори за СМР. 

 Разпределяне на рисковете по време на строителството. 
 
Съдържание на обучението: 
 

 Предварителна оценка на обема работи, подготовка на количествено-
стойностна сметка и на оферта. 

 Документация по време на строителството, протоколи – съставяне и подписване. 
Изпълнение и приемане на СМР. Контрол при изпълнението.  

 Договор за изработка. Практически проблеми. 

 Планиране на работната ръка и подходящо звено.  

 Календарно планиране на строителството – линеен график. 

 Планиране на финансови потоци. 

 Рискове по време на строителството. Застраховки. 
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Лектори: 

гл. ас. д-р инж. Албена Апостолова  
гл. ас. д-р инж. Ангел Геренски 
доц. д-р инж. Жулиета Манчева 
Катедра „Организация и икономика на строителството“, УАСГ 

 
адв. Станислав Иванов 
Адвокатско дружество „Иванов и Нешев“ 
 
Такса участие: 96 лв. с ДДС  
 
Моля да се регистрирате за участие не по-късно от 19.04.2018 г., като попълните 
следната електронна форма и да заплатите участието си до 26.04.2018 г. по банков път: 
 
Данни за банков превод 
IBAN BG66UNCR75271000012019 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
Титуляр на сметка: БАИС 
Основание: Семинар „Топлинни мостове“ 
 
 
За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на 02/9631071 
или 0886386192. 
 
Лице за контакт: Надежда Николова 
БАИС 
 
 
 
 
 

Обучението се осъществява с подкрепата на: 
 

  
 
 
 

 
 

https://bais.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/

