РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
ПРОТОКОЛ №04
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 16.04.2013 г. (шестнадесети април две хиляди и триндесета година) от 18,00 часа в
гр. София, в офиса на КАБ в УАСГ, находящ се в основната сграда на Университета по архитектура,
строителство и геодезия, (бул.”Христо Смирненски” № 1), бе проведено редовно заседание на
Съвет на регионална колегия „СОФИЯ ОБЛАСТ” към Камарата на архитектите в България.
При откриване на заседанието присъстваха 6 (шест) члена на Съвета та РК от седемте,
избрани от Общото събрание. Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ Съветът има
необходимия задължителен кворум и може законно да заседава и взема решения.
Присъстващи членове на Съвета: арх.Живко Велев – председател, арх.Мариела Андреевска
– член на съвета, арх.Руси Делев - член на съвета, арх.Илия Еврев – член на съвета, арх.Радослав Рашков –
член на съвета и л.арх.Цанко Коцев.
На заседанието не присъства по уважителни причини арх. Гани Ганев.
На заседанието присъстваха също така: арх. Георги Савов – експредседател на колегия НОВА и
арх.Пламен Божилов – експредседател на РК София област.
Заседанието бе председателствано от арх.Живко Велев - Председател на РК „София област”.
За воденето на протокола беше избрана арх.Мариета Григорова - служител на КАБ.

Не постъпиха допълнения и промени по предварителния проект за дневния ред:
Гласуване на дневния ред:
Съвета на РК реши:
Приема предложения от Председателя на Съвета на РК към КАБ дневен ред:
Гласували 6 души: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението за дневен ред бе прието с пълно мнозинство.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за подготовката на ОС на КАБ

Докл. арх. Живко Велев
2. Избор на зам.ппредседател на РК София област
Докл. Арх. Живко Велев
3. Предложение към ръководството на КАБ за техническо обезпечаване на РК София област
Докл. Арх. Живко Велев
4. Разни
По точка 1 от дневния ред: арх.Ж. Велев – сподели впечатления от хода на подготовката
за ОС на КАБ отстрана на централното ръководство и по-специално липсата на информация по
основните точки от дневния ред: промени в устава на КАБ и доктрина на КАБ, като предложи: 1. Да
се изиска от ръководството на КАБ незабавно информация за подготвяните за ОС основни
материали; 2. След получаване на информация по материалите, Съвета на колегията да ги
разпрати по имейл на членовете на колегията за обмен на мнения.
След приключване на коментарите
Съветът реши:
Приема предложението на арх. Ж. Велев. След събиране на информация относно
подготвяните от ръководството на КАБ проекто-документи за ОС материалите да бъде
организирана среща на делегатите за запознаване с получените мнения.
Гласували 6 души: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
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Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 2. от дневния ред: Арх. Ж. Велев– предложи за заместник-председател на
Съвета на РК София област арх. Мариела Андреевска.
Други предложения не постъпиха.
Гласували 6 души: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 3. от дневния ред: арх.Ж. Велев информира Съвета за насрочената на
18.04.2013 г. среща с ръководството на КАБ, на която следва да се поставят въпросите, свързани с
получаването на финансовите средства от сметката на колегия НОВА за прехвърлените членове в
РК София област, както и за техническото обезпечаване на РК София област с офис, служители и
телефони+интернет. В тази връзка той счита за подходящо, поради преливането на повече от 240
(към момента) члена от колегия НОВА в РК София област, последната да наследи офиса и цялото
съпътстващо го техническо обезпечаване на колегия НОВА.
След приключване на дискусията
Съвета реши:
Да бъде изготвено предложение към централното ръководство на КАБ, което да включва:
1. Офисът на колегия НОВА в приземния етаж на УАСГ да бъде поет като офис от РК София
област.
2. Техническия персонал на офиса ( една щатна бройка, поделена между две служителки)
също да се запази, като бъдат направени необходимите корекции в трудовите договори
3. Финансовите средства от сметката на колегия НОВА (банка и каса) да бъдат пренасочени
към сметката на РК София област, като от тях се приспаднат парите на онези членове на КАБ, които
се прехвърлят в други регионални колегии. Към предложението да се приложи получената от
колегия НОВА финансова справка. В случай, че в централата има постъпили вноски за 2013 г. от
новоприетите в РК София област членове на КАБ, същите да бъдат преведени по сметката на
колегията.
4. Процедурата по прехвърлянето на финансовите средства да приключи до края на
настоящия месец във връзка с редовното месечно отчитане на колегията.
5. Във връзка с избора на арх. Живко Велев за председател на РК София област да му бъде
даден спесимен за разпореждане с банковата сметка на РК София област
Гласували 6 души: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението беше прието с пълно мнозинство.
По точка 4. от дневния ред: Не постъпиха никакви въпроси или предложения за разискване.

ПРОТОКОЛИСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
арх. М. Григорова
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арх. Ж. Велев

