ПРОТОКОЛ №14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 25.09.2014 г. (двадесет и пети септември две хиляди и четириндесета година) от 18,30
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 7 (седем) члена на Съвета та РК от деветте,
избрани на Общи събрания. 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. Марин Бакалов, арх. Гани Ганев, арх. Николай Каменов, арх. И;ия Еврев и
арх.Радослав Рашев – членове на съвета.
Отсъстващи членове от заседанието на Съвета – арх.Милена Колева и арх. Руси Делев.
На заседанието бяха поканени и членовете на разширения съвет на колегията, от които
присъства единствено арх. Атанас Тосев.
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 7 души: “ЗА” – 7; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението за дневен ред бе прието с пълно мнозинство.
ДНЕВЕН РЕД
Информация за проведеното на 19.09.2014 г. заседание на УС на КАБ
Докл. арх. Живко Велев
2. Професионалната дейност на РК София област – изпълнени и предстоящи задачи
3. Разни
1.

По точка 1 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – докладва информация от заседанието на УС на КАБ: коментирани са дати за
провеждане на годишните ОС на регионалните колегии и предложения за промени в Устава на КАБ;
гласувана е е рамка на бюджет 2014 г.;
- арх.М. Андреевска – по повод, предоставената от УС информация за промени в Устава на
КАБ, коментира ниското качество на предлаганите от ръководството материали за обсъждане на
заседанията на УС на КАБ; счита, че на идващото ОС на КАБ, предварително обявено за м. февруари
2015 г. ръководството на КАБ трябва да изготви отчет за дейностите си по изпълнение на конкретните
решения на ОС; посочва като слабост липсата на анализи при докладване на отчетите на отделните
комисии към КАБ; счита за необходимо на общите събрания на регионалните колегии да бъдат
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обсъждани горепосочените отчети и доклади и на база резултатите от тези обсъждания да се формира
преценка ръководството на КАБ да бъде или да не бъде освободено от отговорност; изказва мнение,
че има възможност при добра подготовка ОС на КАБ да бъде проведено пълноценно още в началото
на 2015 г.
- арх.М. Бакалов – за пореден път изказва мнение, че заседанията на УС на КАБ не протичат
стетгнато, не се следва предварително обявения дневен ред; предлага колегията да излиза с
предварително обсъдени и подготвени предложения и да изисква заседанията да протичат стегнато и
делово; арх. Велев се присъединява категорично към това мнение;
- арх.Ж. Велев – информира за проведената среща по инициатива на ръководството на КАБ по
повод промените в Устава, на която са присъствали председателите на РК София град, София област
и Пловдив; коментира инициативата на председателя на УС на КАБ арх. Дамянов да насрочи обща
неформална среща на регионалните колегии за обсъждане на промените в Устава на КАБ на 6/7.10 в
САБ и в тази връзка предлага да разпрати на разширения съвет на колегията материалите за промени
в Устава на КАБ; коментира желанието на арх. Дамянов за намаляване състава на УС на КАБ, което е
свързано с промени в ЗКАИИП, но зад това желание прозира намерението за упражняване на поголямо влияние върху УС на КАБ при вземането на решения; информира, че отново е бил повдигнат и
въпросът за доктрината на КАБ;
- арх.М. Андреевска – предлага до 07.10.2014 г. да се проведе вътрешна дискусия по
проектоустава и колегията да излезе с единно становище и предложения;
- арх.Ж. Велев – информира за коментираните на последното заседание на УС на КАБ
проектозакони: 1. За регионалното развитие, 2. За градоустройството, 3. За строителството, по които
КАБ трябва да се произнесе в качеството си на възложител на тези законопроекти; арх. Велев
коментира ниското качество на законопроектите – мнение, споделено от много членове на УС на КАБ и
предлага колегията да излезе с единно критично становище по трите проектозакона;
- арх.М. Андреевска – пита дали колегията ще изрази активна позиция по въпроса за
доктрината на КАБ;
- арх.М. Бакалов – предлага колегията ни да заеме изчаквателна позиция по въпроса за
доктрината на КАБ;
- арх. Н. Каменов – счита, че няма начин активната позиция на РК София област да бъде
приета от сегашното ръководство на КАБ;
- арх.М. Бакалов – като упълномощен от председателя на колегията арх. Ж. Велев да
присъства на последното заседание на УС на КАБ, информира за поредното искане на ръководството
да бъдат закупени помещения/сграда за нуждите на централното ръководство, както и на регионалните
колегии със седалища в София; предлага на вниманието на присъстващите идеен проект и бизнесплан за офисна сграда, която неговата фирма ще изгражда в близко бъдеще, като подчертава, че може
да предложи преференциални условия на КАБ, ако се вземе решение за закупуване на помещения в
тази бъдеща сграда; подчертава предимствата да се закупят помещения в сграда, която е в процес на
проектиране, намира се на София и е в състояние да удовлетвори каквито и да било искания отстрана
на КАБ; арх. Бакалов подчертава, че с това си предложение би искал да провокира ръководството на
КАБ да вземе разумно и оптимално решение по въпроса с помещения за организацията и пита
членовете на съвета на РК София област дали намират неговото предложение за подходящо и биха ли
го подкрепили да излезе като предложение на колегията;
- арх.М. Андреевска – съгласна е това предложение да бъде изпратено до ръководството на
КАБ като провокация по темата, целяща търсенето на решение по въпроса за вида на материалната
база на КАБ;
- арх. Г. Ганев – изказва също мнение, че ръководството на КАБ трябва да бъде провокирано с
това предложение за закупуване на офиси;
- арх. Н. Каменов – против е да се прави това предложение към ръководството на КАБ от името
на колегията;
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- арх. Р. Рашев – въздържа се от мнение по темата за закупуване на офиси за нуждите на КАБ
като цяло, защото не е достатъчно запознат с нея и съответно се въздържа от коментар по
предложението на арх. М. Бакалов;
Гласуване за подготвяне на становища на съвета по промените в Устава на КАБ и по трите
проектозакона- за регионалното развитие, за градоусти за строителството:
Съветът на РК реши:
Приема предложението на Председателя на Съвета на РК към КАБ да разпрати по имейл материалите
по проектите за промени в Устава и трите проектозакона и да се изготви единно становище на
колегията:
Гласували 7 души: “ЗА” – 7; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението за запознаване с материалите и изготвяне на становищата бе прието с пълно
мнозинство.
Гласуване за предложението на арх. М. Бакалов да се изпрати неговата оферта за закупуване на
офиси за Камарата :
Съветът на РК реши:
Приема предложението на арх. М. Бакалов да бъде изпратена на ръководството на КАБ неговата
оферта за закупуване на офиси за нуждите на Камарата:
Гласували 7 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – 1 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Предложението за изпращане на офертата на арх. Бакалов за закупуване на офиси в централата
на бе прието с мнозинство.
По точка 2 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – предлага дейността на колегията да бъде рекламирана в сайта на РК София
област с цел популяризиране на инициативите и събиране на предложения от членовете ни;
- арх.М. Андреевска – РК София град ни е изпреварила с организиране на лекция на тема
„Акустика”, каквато е планирана в образователната програма на нашата колегия и прави извода, че
колегията ни е силна в добри инициативи и в планирането, но слаба в реализирането на идеите, което
е не само критика, но и самокритика;
- арх.Ж. Велев – предлага всяка инициатива да се организира от повече хора, а не само от
един, който отговатя за реализирането й – с цел споделяне на отговорностите и задълженията;
- арх.М. Бакалов – повтаря неведнъж изказаното си мнение, че РК София област има
интелектуален и екзекутивен потенциал за развиване на немалко дейности в професионалната сфера
в полза на КАБ и членовете й, включително промени в нормативната уредба; напомня, че дейността на
колегията може да бъде популяризирана и в медиите, когато има инициативи от общополезно за
гилдията значение; апелира да не бъдат подкрепени от РК София област трите проектозакони: 1. За
регионалното развитие, 2. За градоустройството и 3. За строителството, инициирани от КАБ, поради
твърде ниското качество на материалите и колегията ни да излезе с бойкотираща позиция по този
въпрос, която да се изрази в отрицателно становище за тях;
- арх.М. Андреевска отбелязва, че официалната кореспонденция за инициативите и решенията
на колегията, водена вътрешно между РК София област и оперативното ръководство на КАБ не се
публикува и коментира никъде отстрана на последното;
По точка 3 от дневния ред:
- арх.М. Андреевска – предлага протоколите от работните срещи на съвета на РК София област
да се водят подробно (като стенограми), като от тях впоследствие се извлича резюме, което да се
публикува в сайта на колегията;
- арх.гани Ганев – предлага в сайта на РК София област да се публикува информация за всяко
проведено заседание на съвета на колегията с взетите решения;

25.09.14 - РК СОФИЯ ОБЛАСТ

- арх.Ж. Велев – информира предложението на арх. Десислава Димотрова колегията да
организира лекция за изготвяне на ПБЗ, за да могат младите колеги да изработват и тази част от
проектите си, като подчертава, че подкрепя предложението й;
- арх.М. Андреевска – каза, че арх. Д. Димитрова се е обадила и на нея по телефона с това
предложение; счита, че би било по-подходящо за младите колеги да бъде организирана лекция на
тема в какви аспекти могат да практикуват професията „архитект”;
- арх. Р. Рашев – опасява се да не си вкараме автогол по отношение на цените за проектиране
като направим обществено достояние факта, че можем да изготвяме и проекти по части ПБЗ, ПБО и
Управление на отпадъците;
- арх.М. Андреевска – предлага да бъде запитан за мнение арх. Валери Иванов, преподаващ
дисциплината „Практикуване на професията архитект” в Архитектурния факултет на УАСГ, в какви
аспекти се обучават в УАСГ и в какви би било подходящо да се организират образователни лекции за
младите колеги;
- арх. Н. Каменов – коментира неподготвеността на голяма част от младите колеги, а и не само
на младите, от позицията си на главен архитект на район Красно село; предлага да бъде организирана
изложба с лоши и непрофесионално изработени проекти, постъпили за одобряване в общината при
запазване анонимността на колегите, с работен вариант за име на изложбата "Другите проекти";
- арх.Ж. Велев – припомня решение на съвета на колегията да бъде закупен нов компютър за
нуждите на офиса на РК София област и предлага да се коментират параметри, цена и качество на
предложенията в близките дни, за да се гласува закупуването на конкретен модел в най-скоро време
предвид критичното състояние на наличния в офиса компютър;
Гласуване за начина на записване и публикуване на протоколите от работните срещи на съвета
на РК София област:
Съветът на РК реши:
Протоколите от работните срещи на съвета на РК София област да се записват подробно като
стенограма и да са на разположение в офиса на колегията, а резюме от тях да се публикува в сайта на
РК София област: ??? тук не се ли прие идеята не за резюмето, а за публикуване на информация с
взетите решения??? Мисля, че това се прие.
Гласували 7 души: “ЗА” – 7; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението за начина на записване на протоколите от работните срещи на съвета на
колегията бе прието с пълно мнозинство.
Гласуване за определяне параметри, качество и цена за закупуване на компютър за нуждите на
офиса на РК София област:
Съветът на РК реши:
Възлага на арх. Г. Ганев в срок до 03.10.2014 г. да осигури и предостави на съвета на колегията по
имейл проучване относно подходящ за нуждите на офиса на РК София област компютър, като
проучването включи параметри, качество и цена на предложените модели:
Гласували 7 души: “ЗА” – 7; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението за начина на записване на протоколите от работните срещи на съвета на
колегията бе прието с пълно мнозинство.

ПРОТОКОЛИСТ:

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

