ПРОТОКОЛ №05
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 29.07.2013 г. (двадесет и девети юли 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 4 (четирима) 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.
На заседанието бяха поканени и членовете на разширения съвет на колегията, трима от
които присъстваха: арх. Петко Симеонов, арх. Атанас Тосев и арх. Янка Сачкова.
Присъстващи членове на Съвета: арх.Живко Велев – председател, арх.Руси Делев - член на
съвета, арх.Илия Еврев – член на съвета и арх.Гани Ганев – член на съвета.
На заседанието не присъства по уважителни причини: арх. Мариела Андреевска – зам.
Председател, арх. Радослав Рашев, ланд.арх.Цанко Коцев.
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 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението за дневен ред бе прието с пълно мнозинство.
ДНЕВЕН РЕД
Информация от УС на КАБ и от централното ръководство на КАБ
Докл. арх. Живко Велев
2. Отчет и предложения за текущата дейност на РК София област
Докл. Арх. Живко Велев
3. Разни
1.

По точка 1 от дневния ред:
арх.Ж. Велев – информация от заседание на УС на КАБ, проведено на 15 и 16.07: 1. до
30.09 регионалните колегии да представят списъци с членове -експерти, компетентни и желаещи да
участват в ЕСУТ, РЕСУТ и журиране на архитектурни конкурси, но ръководството не е дало ясни
критерии и указания за подбора на експертите; 2. Във връзка с избора на оперативно ръководство на
КАБ УС решава да изработи правилник за работа възоснова на делегирани права на същото; 3. след
гласуваното разпределение на финансовите средства от бившата РК НОВА по други колегии, арх.
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Весела Георгиева е обещала устно незабавно да бъде преведена сумата, полагаща се на РК София
област; 4. Ръководството на УС предлага инициатива за актуализиране на типовите договори за
проектиране, като се излъчи работна група, в която да бъде поканен за участие и арх. Георги Савов от
РК София област;
арх.Ж. Велев – във връзка с получения от КАБ Централа имейл с писмо от областния
управител на Софийска област, резолирано от арх. Дамянов до арх.Велев е направено предложение
за участие като официален представител на Областния експертен съвет по устройство на територията
на 07.08.2013г. на арх.Гани Ганев, член на РК София област
Съветът реши:
Приема предложението на арх. Ж. Велев за избора на арх.Гани Ганев за официален
представител на Областния експертен съвет по устройство на територията
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 2 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – към момента численият състав на колегията се е увеличил значително и
наброява 311 души, от които 273 редовно отчетени, 6 новопостъпили (все още неплатили), 3
непрехвърлени и 29 нередовноотчетени за 2013 г.; продължава дейността по прехвърлянето и на
останалите членове; коментира необходимостта от разширяване дейността на колегията в посока
вземане на отношение по нормативната уредба, касаеща професионалната дейност на архитектите,
както и по-активни контакти с членовете на колегията във вид на тематични мероприятия;
- арх.П. Симеонов – колегията да бъде инициатор за свикване и организатор на кръгли
маси, диспути и др.п. по повод актуални за КАБ проблеми като устава, доктрината и др.
- арх.Я. Сачкова – допълва предложението на арх.П. Симеонов: да се поставят на
обсъждане инициативите на м-р Иван Данов за облекчаване лицензионните режими за архитектите,
дейността на надзорните фирми, както и за промените в нормативната уредба, свързани с
проектантската дейност с цел събиране на предложения от колегите в тази посока и предоставянето
им в комисията по инвестиционно проектиране към 42 НС; предлага да се даде възможност на колегите
да пишат своите предложения и коментари в сайта на РК София област.
По точка 3 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – предлага следващото заседание на съвета на колегията да се състои
непосредствено преди това на УС на КАБ
Съветът реши:
Приема предложението на арх. Ж. Велев за следващото заседание на съвета на РК София
област.
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.

ПРОТОКОЛИСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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арх. Ж. Велев

