ПРОТОКОЛ №11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 20.03.2014 г. (двадесети март 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 на Съвет
на регионална колегия „СОФИЯ ОБЛАСТ” към Камарата на архитектите в България.
При откриване на заседанието присъстваха 5 (петима) 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. Гани Ганев, арх.Руси Делев и арх. Илия Еврев – членове на съвета.
Отсъстващи членове от заседанието на Съвета – арх.Радослав Рашев.
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:
Съветът на РК реши:
Приема предложения от Председателя на Съвета на РК към КАБ дневен ред:
Гласували 5 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението за дневен ред бе прието с пълно мнозинство.

1.
2.
3.
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ДНЕВЕН РЕД
Приемане на финансов бюджет на РК София област за 2014 г.
Докл. арх. Живко Велев
Подготовка и обсъждане на отчетния доклад за Общото отчетно събрание на РК София област
Докл. арх. Живко Велев
Предложения за номиниране на нов член на Съвета на колегията
Докл. арх. Живко Велев
Подготовка за ОС на КАБ – предложения за решения и номинации за делегати
Разни
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По точка 1 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – предлага на обсъждане проект за бюджет за 2014 г. След обсъждането му
Съветът реши:
Приема изготвения финансов проекто-бюджет на РК София област за 2014 г.
Гласували 5 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 2 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – предлага основните точки в отчетния доклад на Председателя на РК
София област да бъдат: резултати от преливането на РК НОВА в РК София област и програмата за
лекционен курс и семинари на професионална тематика.
Съветът реши:
Приема предложението на арх.Ж. Велев в отчетния доклад да се акцентира на дейността в
областта на професионалното подпомагане на членовете на колегията.
Гласували 5 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 3 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – предлага на мястото на напусналия колегията член на Съвета й л.арх.
Цанко Коцев да бъде номиниран арх.Марин Бакалов, като се обоснова с неговата опитност в
професионалната и организационна дейности;
- членовете на Съвета обсъдиха необходимостта да бъдат номинирани повече колеги за
овакантеното място в Съвета на колегията с цел да се осигурят резерви в случай на необходимост.
Съветът реши:
Приема предложението на арх. Велев да бъде номиниран арх.Марин Бакалов за член на
Съвета на РК София област. При избора на Общото отчетно събрание на колегията номинираните, но
неизбрани кандидати да бъдат резерви за членове на Съвета.
Гласували 5 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 4 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев предлага за делегати на ОС на КАБ да бъдат номинирани делегатите от
предходното Общо събрание, като бъдат излъчени и още номинации предвид увеличения числен
състав на колегията.
Съветът реши:
Приема предложението на арх. Ж. Велев.
Гласували 5 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 5 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев информира за подготовката на първата лекция от цикъла на
професионална тематика, отнасящ се до интелектуалната собственост, която да бъде водена от
проф.Неделчева; поисканият от нея хонорар е 800 лв. за 5 лекторски часа; арх. Велев предложи да се
обсъди цената на хонорара и призова към изказвания по този въпрос;
- арх.Гани Ганев предложи лекторът да подготви конспект, който да се съгласува със
Съвета на колегията и да се прецени съответства ли на заявения хонорар;
- арх.Руси Делев счита, че хонорарът е висок.
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Съветът реши:
Възлага на арх. Ж. Велев да предаде на проф. Неделчева въпросите и предложенията относно
лекцията й, коментирани на днешното заседание и да договори приемливи условия и адекватно
заплащане на лекцията.
Гласували 5 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
ПРОТОКОЛИСТ:

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

