ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА БААИК
27 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/, 13.30 ЧАСА
СОФИЯ, ОФИС НА БААИК

ДНЕВЕН РЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отчет за дейността на БААИК през месец август – септември.
Финансов отчет за месец август 2018 г.
Годишна конференция и Общо събрание на ФИДИК в Берлин.
Предстояща конференция на БААИК на 10 октомври в столичния хотел
„Хилтън“.
Заседание на работната група в КРИБ за дигитализация на документите за
разрешение за строеж.
Определяне на дата, място и дневен ред за Годишното Общо отчетно
събрание на БААИК.
Прием на нови членове.
Разни.

ПРИСЪСТВАТ:
Ат. АНГЕЛОВ, председател на УС на БААИК
Н. Николов, Ст. Славова, Н. Петкова, В. Вутов, Б. Панайотова

Приемат се точките 1, 2, 3 и 4 от Дневния ред на заседанието.
Информация за заседанието на работната група в КРИБ във връзка с предложението за
дигитализация на документите за разрешение за строеж.
Инж. Ангелов предлага нова среща с ръководството на ДНСК /в началото на ноември
месец/.
Годишната конференция и общото събрание на ФИДИК – дискутирани са глобални
политики, свързани с консултантските услуги в световен мащаб.
Писмо – покана до министъра на транспорта за международната конференция на
БААИК.

Писмо до ДНСК относно наши предложения за промяна в Наредбата за регистриране
на консултантските фирми. Отговорник: инж. Ангелов.

По точка шеста от Дневния ред на заседанието УС единодушно реши то да се проведе
на 5 декември /сряда/ в столичния хотел „Лайт“ /на ул. „Веслец“ 37/ при следния
Дневен ред:
8.30 – 9.00 ч.

Регистрация на делегатите.

9.00 ч.

Откриване на събранието.

9.00 – 9.15 ч.
2018 г.

Отчет за дейността на БААИК от 6 декември, 2017 г. до 5 декември,

9.15 – 9.30 ч.

Финансов отчет за същия период.

9.30 – 9.45 ч.

Отчет на Контролния съвет.

Освобождаване от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на
БААИК.
9.45 – 10.00 ч.

Предложения за промени в Устава на асоциацията.

10.30 – 11.30 ч.

Разни.

11.30 ч.

Закриване на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Годишното общо отчетно
събрание ще се проведе същия ден (5 декември, 2018 г.) от 10.00 ч., на същото място и
при същия Дневен ред.

УС взе решение следващото заседание да се състои на 25 октомври
/четвъртък/ от 13.30 часа.

С това точките от Дневния ред бяха изчерпани и заседанието закрито.

Протоколът води:

Председател:

Кр. Петрова

Ат. Ангелов

ПОДПИСИ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА ЗАСЕДАНИЕТО
НА 27 СЕПТЕМВРИ, 2018 Г.

Н. НИКОЛОВ:

Ст. СЛАВОВА:

В. ВУТОВ:

Б. ПАНАЙОТОВА:

Н. ПЕТКОВА:

