ПРОТОКОЛ №06
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 23.09.2013 г. (двадесет и трети септември 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.
Присъстващи членове на Съвета: арх.Живко Велев – председател, арх.Руси Делев - член на
съвета, арх.Илия Еврев – член на съвета и арх.Мариела Андреевска – заместник-председател.
На заседанието не присъства по уважителни причини: арх. Гани Ганев , 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
Финансови и административни въпроси
Докл. арх. Живко Велев
2. Въпроси за предстоящото заседание на УС на КАБ
Докл. Арх. Живко Велев
3. Промяна в правилника за работа на съвета на РК София област
4. Разни
1.

По точка 1 от дневния ред:
арх.Ж. Велев – информация за финансовото състояние на РК София област: след
преведената по решение на УС на КАБ сума от банковата сметка на РК НОВА в банковата сметка на
РК София област във връзка с прехвърлянето на членове съответно от първата във втората колегия,
следва да бъдат погасени задълженията към централата на КАБ съгласно предоставената от
счетоводната къща „Фимес” справка; очаква се, след погасяването на тези задължения и заплащането
на текущите разходи на колегията до края на 2013 г., РК София област да разполага с финансови
средства по сметката си, позволяващи разширяване на дейността й; в тази връзка е необходимо
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членовете на съвета да дадат предложения за полезно в професионално отношение и рационално
влагане на тези средства;
по отношение на някои от описаните в справката на „Фимес” дължими 30%-нтни
отчисления към КАБ отстрана на РК София област за изминали периоди, членовете на съвета
изразиха съмнение и предложиха да бъдат потърсени доказателства, че тези суми вече са били
издължени;
членовете на съвета обсъдиха възможността за запазване на икономисаните от 2013 г.
финансови средства в сметката на колегията, без да бъдат предоставяни на КАБ; никой от тях не
изрази категорично становище по въпроса дали регионалните колегии разполагат с правото да
реализират фонд „икономии”.
Съветът реши:
Приема предложението на арх. Ж. Велев за изясняване размера на дължимите суми за 30%нтни отчисления към КАБ, описани в справката на „Фимес” и възлага на арх. Мариела Андреевска (като
председател на РК София област по време на тези дължими суми) да направи проверка за
действителния им размер. Възлага на арх. Ж. Велев (като председател на колегията) и арх. Руси Делев
(като член на Комисията по бюджет и финанси към КАБ) да проучат какви са възможностите от
икономисаните финансови средства от 2013 г. да се формира фонд „резервен” на РК София област и
те да не бъдат превеждани в централата на КАБ.
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 – попита има ли въпроси и коментари отстрана на членовете на съвета по
предварително предоставените им от него материали за идващото заседание на УС на КАБ;
коментарите не породиха необходимост от внасяне на допълнителни въпроси и материали в
Управителния съвет.
По точка 3 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – предлага действащия досега Правилник за работа на съвета на РК
НОВА да стане правилник на РК София област със съответните промени в името на колегията;
коментирано беше разпределението на отговорностите между членовете на съвета, както следва: арх.
Мариела Андреевска да наблюдава и отговаря за въпроси, свързани с нормативната уредба и
професионалната дейност; арх. Руси Делев да продължи да наблюдава и отговаря за финансовата
дейност; арх. Илия Еврев да продължи да наблюдава и отговаря за студентските стажове и медийната
политика; поради отсъствие от заседанието на арх. Гани Ганев, арх. Радослав Рашев и л.арх. Цанко
Коцев, да им бъде предложено наблюдение и отговорности по конкретни мероприятия, както и
оказване на съдействие при необходимост на останалите членове на съвета.
Съветът реши:
- Приема предложението на арх. Ж. Велев действащия досега Правилник за работа на
съвета на РК НОВА да стане правилник на РК София област със съответните промени в името на
колегията; приема предложението за разпределяне на отговорностите между членовете на колегията:
арх. Мариела Андреевска да наблюдава и отговаря за въпроси, свързани с нормативната уредба и
професионалната дейност; арх. Руси Делев да продължи да наблюдава и отговаря за финансовата
дейност; арх. Илия Еврев да продължи да наблюдава и отговаря за студентските стажове и медийната
политика; поради отсъствие от заседанието на арх. Гани Ганев, арх. Радослав Рашев и л.арх. Цанко
Коцев, да им бъде предложено наблюдение и отговорности по конкретни мероприятия, както и
оказване на съдействие при необходимост на останалите членове на съвета.
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
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По точка 4 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – във връзка с инициативата „Един месец в професията” предлага да се
организира среща между бюрата – работодатели, студентите – стажанти и организаторите; на нея да
бъдат отчетени постигнатите резултати и перспективата за продължаване на стажантската програма в
условията на конкурентни подобни инициативи;
- членовете на съвета коментираха необходимостта от създаване на дискусионни
клубове и мрежа от контакти с колеги от други регионални колегии по основни въпроси и проблеми на
КАБ с цел оптимизиране дейността и приоритетите на камарата.
Съветът реши:
- Приема предложението на арх. Ж. Велев да бъде организирана среща във връзка с
приключване на поредната сесия от инициативата „Един месец в професията”; на нея да бъдат
поканени представители на бюрата – работодатели, стажантите и организаторите; срещата да се
проведе в рамките на две седмици, считано от приключване на сесията (30.09.2013 г.);
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
- Съветът на колегията да организира среща на членовете на РК София област, имащи
опит и проявяващи интерес и активност към дейността на колегията; целта на срещата е изработване
на програма за приоритетните области, в които ще работи активът на РК София област; срокът за
провеждането й е не по-късно от 18.10.2013 г.
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
-

ПРОТОКОЛИСТ:

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

