ПРОТОКОЛ №15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 22.10.2014 г. от 18,00 часа в гр. София, в офиса на КАБ в УАСГ, находящ се в основната
сграда на УАСГ, бул.”Христо Смирненски” № 1, бе проведено редовно заседание на Съвет на
регионална колегия „СОФИЯ ОБЛАСТ” към Камарата на архитектите в България при следния дневен
ред:
1. Разглеждане на Проект за промени в Устава на КАБ, изготвен от арх. Атанас Тосев, арх. Яна
Сачкова и арх. Петко Симеонов.
2. Разни.
По точка 1 от дневния ред Съветът на РК реши:
Приема предложението за промени в Устава на КАБ, изготвено от арх. Тосев и асистенти, да бъде
внесено официално в УС на КАБ и разпространено сред членовете на Камарата чрез регионалните
колегии:
По точка 2 от дневния ред:
По т.2.1. за изготвяне на единно становище на РК София област от арх. Илия Еврев за
промени в Наредби 4 и 7 към ЗУТ и внасянето на становището в КАБ и МИП Съветът на РК реши:
В срок до 27.10.2014 г. арх. Илия Еврев да обобщи предложените от РК София област промени в
Наредби 4 и 7 към ЗУТ и да ги предостави на председателя на колегията арх. Ж. Велев за внасяне в
УС на КАБ и с копие до зам.-министър Савов в МИП:
По т.2.2. за определяне на срокове за изготвяне и публикуване на протоколите от
работните срещи Съветът на РК реши:
Протоколите от работните срещи на съвета на колегията да се изготвят в рамките на три работни дни
от провеждането им и до още три работни дни да се публикуват в сайта на РК София област:
По т.2.3. за съставяне на становище по отношение предоставяне място за реклама в
сайта на колегията на фирмите, подпомогнали ремонта на офиса на РК София област Съветът
на РК реши:
Възлага на арх. М. Григорова да сканира и изпрати до всички членове на съвета на РК София област
цялата налична документация за ремонта на офиса на колегията заедно с протоколите от заседанията
на съвета, на които този ремонт е бил разискван и са взети съответните решения за него и на
следващото заседание да бъде изразено единно становище за поетите и изпълнени или неизпълнени
задължения на двете страни по ремонта.
По т.2.4. за гласуване на дата за следващо заседание на съвета на РК София област
Съветът на РК реши:
Следващото заседание на съвета на РК София област да се проведе на 12.11.2014 г.:
ПРОТОКОЛИСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
арх. М. Григорова

22.10.14 - РК СОФИЯ ОБЛАСТ

арх. Ж. Велев

