ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БААИК
29 март /четвъртък/, 2018 г.
София

Заседанието се провежда при следния Дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отчет за дейността на асоциацията в периода от края на февруари до края на
март 2018 г.
Финансов /управленски/ отчет за февруари 2018 г.
Среща с браншовите организации – опорни точки за сътрудничество.
Среща с министър Николай Нанков.
Прием на нови членове /до момента няма подадени молби/.
Разни.

Присъстват:
Ат. АНГЕЛОВ – председател на УС на БААИК
Ст. СЛАВОВА, Н. ПЕТКОВА, В. ВУТОВ, П. НАЙДЕНОВА, Н. НИКОЛОВ – членове на УС
Ж. ТЕНЕВ, Адр. СПАСОВА – членове на КС

Инж. Ангелов открива заседанието.
По точки първа и втора от Дневния ред УС прие отчетите за дейността и финансовите
параметри за периода февруари – март 2018 г.
По точки трета и четвърта от Дневния ред председателят инж. Ангелов направи
представяне на срещата на браншовите организации на 15 март в Камарата на
строителите и темите, които са били дискутирани. Следващата работна среща в
Камарата ще бъде на 4 април и информация за нея ще бъде разпратена на членовете
на БААИК.
В работната група на браншовите организации БААИК ще се представлява от
председателя инж. Атанас Ангелов и двамата заместник – председатели: инж. Е.
Тодоров и инж. Св. Гюрджеклиева.
Той съобщи, че срещата с министър Нанков се е отложила поради извънредно
заседание на Министерски съвет днес. Очаква се такава да се състои след
великденските празници. На нея председателят на БААИК ще предложи един път

месечно представител на ДНСК да идва в офиса на асоциацията, за да се дискутират
казуси, възникнали в практиката на консултантските фирми.
Също така инж. Ангелов ще обсъди с министър Нанков възможността началникът на
ДНСК или негов представител да участва като лектор в обученията на БААИК по
програмата, одобрена от министъра на регионалното развитие.
В точка Разни:
-

-

Относно предложението за подписване на двустранен договор с лектор от
ФИДИК и БААИК – очаква се да се получат мнения и коментари от УС на БААИК.
Срок за реакция – до 11 април 2018 г.
Стефка Славова предложи към чл. 14, ал. 1 от проекта за Закон за Камара на
консултантите да се добави следното „Съставът на Управителния съвет да се
състои от осем члена на УС, както и от представителите на всички местни
структури“.

Следващото заседание на УС на БААИК е насрочено за 26 април /четвъртък/
от 13.00 часа в офиса на БААИК.
С това точките от Дневния ред бяха изчерпани и заседанието закрито.

Председател на УС на БААИК:
Ат. Ангелов

Протоколът води:
Кр. Петрова

Подписи на присъстващите членове на УС на БААИК в заседанието на 29 март 2018

В. ВУТОВ

СТ. СЛАВОВА:

П. НАЙДЕНОВА:

Н. ПЕТКОВА:

Н. НИКОЛОВ:

