ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА БААИК
25 ЯНУАРИ 2018 Г. /четвъртък/, София

Дневен ред на заседанието:
1. Анализ на срещата с ръководството на ДНСК.
2. Програма за обученията на БААИК.
3. Срещи с браншовите организации по повод промени в нормативната уредба,
касаеща бранша.
4. Разни.

Присъстват:
Ат. АНГЕЛОВ – председател на УС на БААИК
Св. ГЮРДЖЕКЛИЕВА, Н. ПЕТКОВА, П. НАЙДЕНОВА, В. ВУТОВ, Е.ТОДОРОВ, С.
ТАЧЕВ, Н. НИКОЛОВ, Пл. ВЛАДИМИРОВ, Ст. СЛАВОВА - членове на УС
Ж. ТЕНЕВ – председател на КС

Инж. Ангелов представи проектите на писма, които е подготвил до началника на
ДНСК /на базата на въпроси от членовете на БААИК/ и до министър Нанков /във
връзка с предложение за промяна в Наредбата за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри/.
Към писмото до началника на ДНСК да се добавят и въпросите, изпратени от
Стефка Славова. Надя Петкова също ще изпрати въпроси, които да бъдат
добавени в официалното писмо до арх. Несторов.
Срок за реакция – до края на утрешния ден /26 януари/.
Инж. Ангелов ще направи среща с министър Николай Нанков във връзка с
Програмата за обучение на специалистите, включени в състава на надзорните
фирми.
Да се подготви официалното писмо за среща с министър Нанков – срок: до
утре, 26 януари.
Относно проектът за Закон за консултантите в строителството – УС взе решение
първо да се направят и официалните срещи с ръководствата на КАБ и КСБ.
След това да се пристъпи към подготовката на Закона като концептуално
задание.

Относно курсовете с ФИДИК, инж. Адриана Спасова все още не е изпратила
проект на договор с БААИК, както и списък на разходите за провеждане на тези
обучения.
В точка Разни: предложено бе един път месечно да се възобновят срещите с
представител на ДНСК в офиса на асоциацията.
С. Тачев е разговарял със зам. ректора на УАСГ за среща със студентите като
университетът се е ангажирал безплатно да инициира такава среща /при
проявен от страна на студентите интерес/.
Следващо заседание на Управителния съвет: на 22 февруари 2018 г. /четвъртък/
от 14.00 часа в офиса на БААИК.
С това точките от Дневния ред приключиха и заседанието бе закрито.

Председател:
Ат. Ангелов

Протоколът води:
Кр. Петрова

Подписи на присъстващите членове на УС на БААИК на заседанието, проведено на
25 януари 2018 г.:

Св. ГЮРДЖЕКЛИЕВА:

Н. ПЕТКОВА:

П. НАЙДЕНОВА:

В. ВУТОВ:

Е.ТОДОРОВ:

С. ТАЧЕВ:

Н. НИКОЛОВ:

Пл. ВЛАДИМИРОВ:

Ст. СЛАВОВА:

