ПРОТОКОЛ №09
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 22.01.2014 г. (двадесет и втори януари две хиляди и четириндесета 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 в разширен състав на Съвет на регионална колегия „СОФИЯ ОБЛАСТ” към Камарата на
архитектите в България.
При откриване на заседанието присъстваха 6 (шестима) члена на Съвета та РК от седемте,
избрани от Общото събрание. Седмият член – л.арх. Цанко Коцев напуска колегията през м. декември
2013 г. и тъй като Общото събрание на колегията не е излъчило резерви при избора на членове на
Съвета, същият ще заседава в намален състав до следващото Общо събрание на РК София област.
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
– зам. председател, арх.Руси Делев, арх. Илия Еврев, арх.Гани Ганев и арх.Радослав Рашев – членове
на съвета.
Нямаше отсъстващи членове от заседанието на Съвета.
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
Информация за годишния финансов отчет за 2013 г. и предложение за проекто-бюджет 2014 г.
Докл. арх. Мариета Григорова
2. Информация за предстоящия ремонт на новонаетия офис на РК София област
Докл. арх. Живко Велев
3. Избор на дата за предстоящото Общо отчетно събрание на РК София област
Докл. арх. Живко Велев
4. Информация за предстояща изложба в памет на арх. Танко Серафимов
Докл. арх. Десислава Димитрова
1.
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По точка 1 от дневния ред:
- арх.М. Григорова – изнася информация за годишния финансов отчет на колегията за 2013 г.,
според който неизразходваните средства възлизат на около 8 500 лв.; предлага проект за бюджет за
2014 г., базиран на направените през 2013 г. съответни разходи и съобразен с предложението на арх.
Н. Няголов преобладаващата част от финансовите приходи да се изразходват за професионално
подпомагане и развитие на членовете на КАБ;
- арх.Ж. Велев – предлага да бъде обсъдено разпределянето на средствата след приспадането
на присъщите разходи за следните дейности: 1. ремонт и обзавеждане на новонаетия офис на
колегията; 2. мероприятия, свързани с професионалното развитие на членовете на РК София област;
3. организиране на изложба с проекти на членове на колегията в памет на арх. Т. Серафимов;
- арх. М. Андреевска – предлага изработване на тематичен календар за събития с
професионална тематика, които да бъдат качени в сайта на колегията, за да се прецени към кои теми
се проявява най-голям интерес от колегите;
- арх. Р. Делев – предлага увеличаване на приходите през 2014 г. чрез набиране на средства от
презентации и реклама;
- арх.Ж. Велев – предлага разходите за общото събрание на КАБ и представителните разходи,
залегнали в проекто-бюджет 2014, да бъдат намалени с 3000 лв. с цел увеличаване на средствата,
предвидени за професионално подпомагане на колегите и за ремонта на офиса;
- арх.Илия Еврев – предлага събитията на професионална тема да се провеждат съвместно с
РК София град;
Съветът реши:
Утвърждава като основни следните разходи в бюджет 2014 г.: за професионална дейност 7000
лв.; за ремонт на новия офис на колегията 4000 лв., от които 3000 лв. за СМР и 1000 лв. за
обзавеждане. Възлага на арх.М. Андреевска да изготви тематичен календар за събития с
професионална насоченост за 2014 г. в срок до 31.01. и списъкът да бъде публикуван в сайта на РК
София област с цел допитване до колегите кои теми представляват най-голям интерес за тях. Приема
предложението на арх.Р. Делев да се търсят възможности за увеличаване приходите на колегията чрез
реклами и презентации, като с темата се ангажират всички членове на съвета.
Гласували 6 души: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 2 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – предлага ремонтът на новонаетия офис да бъде сведен само до найнеобходимите СМР и до края на текущия месец да бъдат събрани оферти за изпълнението му, които
да се разгледат от съвета на колегията и ремонтът да започне в най-кратък срок.
Съветът реши:
Всички желаещи от присъстващите на заседанието да потърсят оферти от строителни фирми и
да ги представят за разглеждане от съвета не по-късно от 30.01. Възлага на арх.Ж. Велев, арх.Р. Делев
и арх.М. Григорова да ръководят и координират всички дейности, свързани с ремонта, като
своевременно информират членовете на съвета за всички възникнали нови обстоятелства.
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 – предлага дата за Общо отчетно събрание на РК София област:
21.03.2014 г.
Съветът реши:
Определя дата за провеждане на Общото отчетно събрание на РК София област 21.03.2014 г.
от 17,00 ч. в УАСГ.
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Гласували 6 души: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 4 от дневния ред:
- арх.Д. Димитрова предлага изложбата в памет на арх.Т. Серафимов да бъде в два
основни раздела – идейни проекти и реализации, които да се изложат във фоайето на УАСГ
(галерията), а ръчни скици на проекти да бъдат изложени във фоаейто на приземния етаж пред офиса
на колегията; представя дадената от арх.Ф. Пактиавал оферта за разпечатване на лейаут с размер
70х100 см.
- Членовете на съвета коментират цената за разпечатването на материалите за
изложбата и кой трябва да го заплати – колегията или участникът.
Съветът реши:
Датата на откриването на изложбата да съвпадне с тази на Общото отчетно събрание на
колегията – 21.03.2014 г., а продължителността да е 10 дни – до 31.03.
Арх.М. Григорова да проучи условията за наемане на изложбената площ в УАСГ заедно с
рекламен трансперант и да подготви писмо за целта до Ректора и да уведоми Съвета за цената на
наема и в зависимост от размера й да се вземе окончателно решение каква част от разпечатването на
материалите за изложбата да бъде финансирана със средства от бюджета на колегията за 2014 г.
Арх.Д. Димитрова да организира изложбата по отношение контакт с участниците, разпечатване на
материалите и аранжиране на таблата.
Гласували 6 души: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.

ПРОТОКОЛИСТ:

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

