
Заседание на УС на БААИК 

9 февруари, 2016 г. /вторник/  

София, офис на БААИК 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Отчет за дейността на БААИК през януари, 2016 г.  

2. Финансов отчет за същия период. 

3. Обсъждане на детайли относно организацията на Годишната конференция и Общото 

събрание на ЕФКА: 2- 4 юни, 2016 г.  

4. Предложения за обучителни курсове през 2016 г. /по региони/. 

5. Прием на нови членове /до момента няма постъпили молби за членство/. 

6. Разни. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Присъстват:  

М. Йорданов, председател на БААИК 

Ст. Славова, Пл. Владимиров, Св. Гюрджеклиева, Е. Тодоров,  

В. Вутов, Н. Николов, членове на УС на БААИК 

Адр. Спасова, Ат. Ангелов – Контролен съвет 

 

По първа точка от Дневния ред – отчет за дейността на асоциацията през месец януари – 

единодушно приет /виж Приложение 1/   

По втора точка от Дневния ред – финансов отчет за дейността на асоциацията за същия период 

- единодушно приет /виж Приложение 2/   

По трета точка от Дневния ред – организационни мероприятия за провеждане на ГАМ и 

конференцията на ЕФКА на 2-4 юни, 2016 г. в София.  

Бяха взети следните решения по трета точка: 

- До седмица да се изготви списък на потенциалните спонсори, както и официални 

писма до тях с предложения за спонсорски пакети.   

- Да се прецизират разходите, които да се опишат в екселска таблица и да се 

разпратят на УС /като се зададе базов брой от 45 човека чужденци/.  

                         /от счетоводството да се изискат регистрационните формуляри от Осло за 



                          сравнение!/ 

- Да се съберат оферти от туристически агенции. 

 

Към точка „Разни“: 

Е. Тодоров представи дейността на Комисията към МРРБ за изработване на Концепция за 

интегриране на хората с увреждания и  достъпност на средата– той представлява БААИК в 

Комисията.    

В. Вутов – предложение за следващото Общо събрание: идеи за попълване на състава на УС. 

Да се попитат юристи за мандатността на досегашния УС– от кога се брои мандатността 

на членовете.  

 

Следващо заседание на УС ще бъде допълнително регламентирано!  

 

Протоколчик:       Председател: 

Красимира Петрова      Мирослав Йорданов 

 

 

 

Подписи на присъстващите на заседанието на УС на 9 февруари, 2016 г. 

 

Ст. Славова:   Пл. Владимиров:   Св. Гюрджеклиева: 

 

 Е. Тодоров:     В. Вутов:     Н. Николов: 

 


