ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА БААИК
22 февруари 2018 г., София

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

Отчет за дейността на БААИК през януари 2018 г.
Финансов отчет за същия период.
Срещи с браншовите организации.
Предстоящи обучения на БААИК през месец март.
Прием на нови членове /няма постъпили молби/.
Разни.

Присъстват:
Ат. Ангелов, председател на УС на БААИК
В. Вутов, Ст. Славова, Св. Гюрджеклиева, Е. Тодоров, Н. Николов, Н. Петкова, П.
Найденова, членове на УС на БААИК
Ил. Василев, Адриана Спасова, членове на КС на БААИК
Приемат се отчета за дейността и финансовия отчет за месец януари 2018 г.
По трета точка инж. Ангелов запознава присъстващите със заседанието на
Консултативния съвет при министър Николай Нанков.
Среща на председателя на БААИК инж. Ангелов с председателя на БАИС и
регламентирани общи инициативи и обучения: за противопожарните норми и
за програмата за саниране.
Все още няма уговорена среща с министър Нанков, затова не е задвижена
Програмата за обученията по Модулите за специалисти, наети във фирмите за
строителен надзор.
Да се подготви и изпрати становище от УС на БААИК по проекта за изменение на
ЗУТ, внесен на 15 февруари в парламента.
По четвърта точка:
През март месец се предлага обучение за противопожарните норми /предстои
среща на инж. Ангелов с г-н Толин от ГД „Пожарна безопасност и защита на
населението“, за да се договори дата и програма на обучението/.

В средата на април месец – обучение по новата Наредба за управление на
строителните отпадъци в Пловдив /отговорник: Николай Николов/.
Обучение по договорите на ФИДИК с лектор Адриана Спасова. Необходимо е да
се изработи и представи отделен договор между БААИК и лектора, за да се
регламентират условията и ангажиментите на двете страни.
Предложение за гласуване:
В тристранния договор да се посочи процентното съотношение между страните.
Същото съотношение да се фиксира и в двустранния договор, който да се
представи за коментар на членовете на УС и КС.
Организацията да е разпределена между БААИК и лектора.
Предлага се финансово разпределение на приходите: 40 /за БААИК/: 60 /за
лектора/.
Гласуване: всички присъстващи са „за“.
Да се съберат:
-

Оферти за преводи на Червен, Жълт и Сребърен ФИДИК.
Оферти от печатници за „Ръководство за договорите на ФИДИК“.
Отговорник: Секретариат на БААИК.

С това точките от Дневния ред бяха изчерпани и заседанието закрито.
Следващо заседание: 29 март /четвъртък/ от 13.00 часа в офиса на БААИК.

Протоколът води:

Председател на БААИК:

Кр. Петрова

Ат. Ангелов

Подписи на присъстващите членове от УС на заседанието на 22 февруари:

В. Вутов:

Е. Тодоров:

Н. Петкова:

Св. Гюрджеклиева:

Н. Николов:

П. Найденова:

Ст. Славова:

