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Общо събрание на Секцията на Младите професионалисти във
водния сектор – България“
Днес, 19.03.2018 г. се проведе Общо събрание на Секцията на Младите
професионалисти във водния сектор – България“ (YWP Bulgaria), състоящо се от
индивидуални членове на БАВ под и на 35г. според списъка на БАВ.
Събранието се проведе в зала 205 на УАСГ от 18.30 ч, с час по-късно от
обявеното поради липса на кворум, при следния дневен ред:
1. Отчет на Координационния съвет за дейността през 2017 г.;
2. Избор на Председател и членове на Координационния съвет;
3. Разни.
За водене на протокола беше определен д-р инж. Емил Цанов.
По точка 1, като Председател на Секцията д-р инж. Емил Цанов представи
отчета за дейността през 2017 г. като влючваше.
По случай 22 март (Денят на водата) Младежката секция се включи активно в
събитията, организирани от БАВ и УАСГ като бяха отговорни за така наречените
обиколки на лаборатории на УАСГ, които дават възможност на ученици да се
запознаят от близо с дейностите на Университета.
На 22.04.2017 беше проведено Пролетното парти, традиционно за Секцията.
На 11.10.20187 г. беше проведена дискусионна среща на тема „Експлоатация на
канализационни системи – примери от практиката“, която беше водена от инж. Росен
Найденов от Софийска вода. На дискусията беше обърнато внимание на
видеоинспекцията на уличните канали, проходимите колектори и канали с голям
диаметър, проблеми със съвременните материали, използвани за изграждане на
улични канали. Събитието премина при засилен интерес.
На 16.12.2017г. се проведе традиционното Коледно парти.
На 07.03.2018 г. се проведе дискусия на тема „Управление на водите на
територията на Република България”. В дискусията бяха обхванати теми като
използване на водите, разрешителен режим, законодателство в областта на водите и
по-специално Закон за водите. Презентацията беше водена от инж. Младенка
Мангезова, старши експерт към Басейнова дирекция „Дунавски район"
След доклада се проведе кратка дискусия и се премина към точка 2 от Дневния
ред.
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В точка 2 първо се предложиха членове за заемене на поста Координатор на
Секцията. За такъв беше предложен инж. Борислав Инджов, асистент в УАСГ. Други
предложения не бяха направени.
След това инж. Борислав Инджов изнесе презентация, с която представи
виждането си за развитието и дейността на Секцията.
По време на презентацията вървеше и дискусия.
След презентацията се предложиха и членове за Координационния съвет.
За такива бяха предложени
1. инж. Васиола Благоева
2. инж. Димитър Михалков
3. инж. Гергана Иванова
4. инж. Антония Антонова
5. инж. Вероника Василева
6. инж. Емил Цанов
Предвид това, че предложенията не надхвърлят допустимата бройка от 9 члена
се предложи гласуването да бъде явно.
Предложението беше прието с пълно мнозинство.
След което се премина към явно гласуване на Координатор на Секцията и
състав на Координационния съвет.
Предложенията бяха подкрепени единодушно с пълно мнозинство.
В точка Разни бяха обсъдени текущи въпроси и набелязана дата за първото
заседание на новия Координационен съвет.

Протоколира:...............................
/д-р инж. Емил Цанов/
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