ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БААИК
25 ОКТОМВРИ, 2018 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/, 13.30 ЧАСА
СОФИЯ, ОФИС НА БААИК
Заседанието се открива при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на асоциацията през септември – октомври, 2018 г.
2. Финансов отчет за месец септември, 2018 г.
3. Организационни мероприятия, свързани с провеждане на Общото събрание
на асоциацията на 5 декември, 2018 г. /сряда/.
4. Каталог на членовете на БААИК за 2019 г.
5. Прием на нови членове.
6. Разни.

ПРИСЪСТВАТ:
Ат. АНГЕЛОВ, председател на БААИК
Е. ТОДОРОВ, Св. ГЮРДЖЕКЛИЕВА - зам. – председатели на БААИК
С. ТАЧЕВ, Н. НИКОЛОВ, , Б. ПАНАЙОТОВА - членове на УС на БААИК
Ж. ТЕНЕВ – председател на КС на БААИК
На заседанието присъства представител на фирма, член на БААИК – инж. Теодор
СТЕФАНОВ, прокурист на фирма „Рутекс“ ООД.

Взети решения на заседанието на УС:
-

По повод предложение на Адриана Спасова за превод на новите
договори на ФИДИК, УС смята, че няма основание да се превеждат
новите договорни форми в България, тъй като няма интерес към
изданията. При проявен интерес от потенциални партньори, БААИК ще
инициира преводите.
Липсва интерес и към книгите в оригинал, които Секретариатът е
поръчал и ги има в наличност в офиса на асоциацията.

-

По повод двете предстоящи обучения на ФИДИК в края на октомври и
началото на ноември, УС реши Ръководствата за договорите на
ФИДИК да бъдат продадени за целите на провеждане на обученията.
Лекторът, съгласно двустранния договор с БААИК, е длъжен да
заплати тези Ръководства на БААИК.

-

На експертните съвети в МРРБ на 29 октомври и на 31 октомври ще
участват инж. Ангелов, инж. Тодоров и арх. Панайотова.

-

Да се планират официални срещи с министър Петя Аврамова и с
Искрен Веселинов, председател на парламентарната Комисия по
регионална политика.

-

Следващо заседание на УС на БААИК – 29 ноември, 2018 г. /четвъртък/
в офиса на БААИК от 13.30 часа.

Протоколът води:

Председател на БААИК:

Кр. Петрова

Ат. Ангелов

Подписи на присъстващите на заседанието на 25 октомври членове на УС

Е. ТОДОРОВ:

Св. ГЮРДЖЕКЛИЕВ:

С. ТАЧЕВ:

Б. ПАНАЙОТОВА:

Н. НИКОЛОВ:

