БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ

Информационен бюлетин
I. Общо събрание на Асоциацията
на 26.04.2012г. в гр. София

На 26.04.2012г. /четвъртък/ в гр.
София, хотел „Триада” от 14:00ч. се
проведе
Общо
събрание
на
Асоциацията, в което взеха участие
членовете на Сдружението.
Г-жа
Петкова
представи
Отчетния доклад на Управителния
съвет за изминалата 2011г.; беше
приет счетоводния отчет за 2011г.;
беше
обсъдена
програмата
за
дейността на Сдружението за 2012г.
На провелото се Общо събрание беше
избран нов член на Управителния
съвет- г-н Пламен Стоянов („Комекс
РМ”), а на негово място в Контролния
съвет беше избран г-н Андрей
ВАЖНО!
С
решение
на
Общото събрание от 01.07.2012г.
членският внос се променя от 1200
на 800 лв. годишно, съгласно
чл.18(ал.1).

Василев („НАСБО”). Този избор беше
продиктуван от молбата на г-жа
Куртева
за
напускане
на
Управителния съвет. Така седем
членният състав на УС отново беше
попълнен.
На провелото се заседание
бяха обсъдени важни въпроси от
живота
на
Сдружението,
бяха
отправени
предложения
за
предстоящи мероприятия, които да се
организират, обсъдени бяха актуални
теми, по които е необходимо да се
вземе участие, така че да могат да
бъдат
отстоявани
браншовите
интереси
чрез
Сдружението.
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II. БАП с 20 пункта в София за раздаване на чували в подкрепа
на кампанията „Да изчистим България за един ден!”

На
12.05.2012г.
/събота/
Българска асоциация почистване се
включи в инициативата на БТВ като
за целта беше изградила 20 пункта
за раздаване на чували.на различни
места в гр. София За целта 20
доброволци от фирмите, членове в
Асоциацията
се
включиха
в
раздаването на чували. Те бяха
екипирани в специално щамповани
за целта тениски и шапки с лого и
наименование
на
Асоциацията.
Списъкът с местата, на които хората
раздаваха
материали
за
почистването, беше публикуван на
сайта на БТВ, както и на сайта на
Сдружението.

БАП подкрепи инициативата и в град
Русе, където имаше кола, която цял
ден обикаляше да раздава чували на
хората, които почистват. В с. Габра
бяха отпуснати 200 бр. чували, с
което общият брой на раздадените
от БАП чували е 10 000.

За удобство на желаещите да
получат чували, бяха посочени
имената и мобилните телефони на
хората, които раздават.

III. Продължение на сътрудничеството с BICs (British Institute
of cleaning science)
След провелия се семинар на
23.02.2012г. с участието на г-н
Стенли Аткинс (главен изпълнителен
директор на BICs), сътрудничеството
между института и Асоциацията
продължава. От BICs бяха така

любезни
да
изпратят
на
Сдружението
пакет
документи,
съдържащ
информация
за
стандартите
и
указания
за
почистване, утвърдени от института.
На провелото се Общо събрание,
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беше раздаден диск на всеки член в
Асоциацията, съдържащ тези данни.
Получената информация е много
ценна, тъй като чрез нея ще
дообогатят
познанията
ни
за
почистващата практика, ще се

съизмерят критериите за почистване.
Асоциацията ще направи всичко
възможно, на базата на полученото
ноу- хау, да утвърди съответстващи
на
българската
действителност
норми за почистване.

IV. Глобалната общност за почистване се събра заедно в
Амстердам

Водещият
международен
панаир
за
професионално
почистване ISSA/ INTERCLEAN се
проведе от 8 до 11 май, 2012г. в
Амстердамския изложбен център RAI
в Холандия. Рекордното събитие
привлече 28,001 присъстващи в
продължение на 4 дни. В сравнение
с 2010г. техният брой беше 23, 415
души.

На
срещата
изложители;

присъстваха
669
бяха
проведени

образователни
семинари;
връчена награда за иновации.

беше

ISSA беше домакин на серия
образователни, много актуални и
вълнуващи семинари по време на
изложението в Амстердам през
2012г. Представените семинари са
проведени чрез партньорството на
Световната
Федерация
на
Изпълнителите
на
строителни
услиги,
Фасилити
мениджмънт
Nederland , Британския институт по
науката
почистване
(BICs).
Обучителните
семинари
бяха
адресирани
към
промените
и
развитието
в
почистващата
индустрия, както и важността на
индустрията в 21 век. Поредицата от
вдъхновяващи семинари, дадоха
възможност да се получи полезна
информация от експерти в областта.
Програмата също така включваше
кръгли маси, сесии с цел обсъждане
на актуални въпроси, осигурявайки
истинска храна за размисъл
по
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отношение на най- важните и
предизвикателни проблеми, пред
които е изправена индустрията.

Следващото издание на ISSA/
INTERCLEAN Амстердам ще се
проведе от 6 до 9 май, 2014г.

.

Изготвил: Гергана Маринова – асистент на УС на БАП
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