ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА БААИК
19 ЮЛИ 2018 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/, 13.30 ЧАСА
ОФИС НА БААИК

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО
1. Отчет за дейността и финансов отчет за месец юни 2018 г.
2. Резюме на работата на работните групи за промяна на строителното
законодателство и становищата от ръководството на БААИК.
3. Предстояща международна конференция на БААИК: 10 октомври 2018 г.
4. Прием на нови членове.
5. Разни:
- По предложение на Адриана Спасова се предлага разглеждане на
авторските права на договорите на FIDIC.

ПРИСЪСТВАТ:
Ат. АНГЕЛОВ, председател на УС на БААИК
Св. ГЮРДЖЕКЛИЕВА, Е. ТОДОРОВ, зам. председатели на УС на БААИК
Н. НИКОЛОВ, В. ВУТОВ, СТ. СЛАВОВА, П. НАЙДЕНОВА, С. ТАЧЕВ, членове на УС на
БААИК
Живко ТЕНЕВ, председател на КС на БААИК и Адр. СПАСОВА, член на КС на БААИК

УС прие отчета за дейността на БААИК, както и финансовия отчет на асоциацията за
месец юни 2018 г.
Инж. Ангелов разяснява докъде е стигнала работата в работната група по Високо
строителство. Съобщи, че във вторник ще има среща на председателите на
браншовите организации, участващи в работните групи.

Разяснява позицията на отделните браншови организации по дискутираните проблеми
в ЗУТ.
Адриана Спасова дава разяснения за работата на работната група за промяна на ЗОП.
Има подготвени Методически указания, които ще бъдат внесени в Министерството на
финансите с молба до министъра същите да бъдат качени в сайта на Агенцията по
обществени поръчки. Във вторник е насрочено следващото заседание и на тази
работна група.
Дискутират се различните регулаторни режими в някои от европейските страни, както
и проучването, което КАБ е инициирало сред 10 европейски държави с цел да се
илюстрира как е уреден строително – инвестиционния процес в тези страни. БААИК от
своя страна също прави паралелно такова проучване сред асоциациите, членуващи в
EFCA. След като се получат отговорите от запитаните асоциации, същите ще бъдат
разпратени до УС и КС на БААИК за анализиране.
Светлана Гюрджеклиева информира присъстващите за работата и становищата,
дискутирани в работната група по инженерно - техническа инфраструктура. По
отношение на КИИП стана ясно, че имаме /БААИК и КИИП/ пълно единомислие по
основните теми, свързани с предложенията за промяна на ЗУТ.
УС на БААИК ще подготви становище по последното предложение на работната група
по техническа инфраструктура. Всеки член на УС трябва да даде мнение до 23 юли
2018 г., за да се подаде официално становище от БААИК във вторник, 24 юли.
По следващата точка от Дневния ред, Адриана Спасова прави резюме на предстоящата
конференция на FIDIC, както и уреждане на правата за превод на последващи издания
на федерацията.
УС одобри предложението да се организира обучение с лектор от FIDIC през ноември
2018 г. Мястото и точните дати ще бъдат регламентирани в последствие.
Гласувано бе следващото заседание на УС на БААИК да се проведе на 30 август
/четвъртък/ от 13.30 часа в офиса на БААИК.

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

Протоколът води:
Кр. Петрова

Председател:
Ат. Ангелов

Подписи на присъстващите на заседанието на УС на БААИК на 19 юли 2018 г.
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