ПРОТОКОЛ №10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 26.02.2014 г. (двадесет и шести февруари 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 4 (четирима) 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 и арх. Илия Еврев – членове на съвета.
Отсъстващи членове от заседанието на Съвета – арх.Гани Ганев и 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:
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
Информация и решения за ремонта на офиса на колегията в УАСГ
Докл. арх. Руси Делев
2. Информация за покупка на мултифункц. печатащо устройство за офис на РК София област
Докл. арх. Живко Велев
3. Предложения за лекции и семинари по програмата за професионална дейност на колегията
Докл. арх. Живко Велев
4. Разни
1.
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По точка 1 от дневния ред:
- арх.Р. Делев – предлага за разглеждане две оферти за ремонт на офиса, донесени от него в
настоящия момент, според които дарители ще осигурят материалите за окачения таван и за подовото
покритие за новонаетото помещение, а трудът ще бъде заплатен със средства на колегията; едната
оферта (икономичен вариант – 1495 лв.) включва направата на нов окачен таван със собствена
конструкция в новонаетото помещение и подмяна на плочите от окачения таван на функциониращата
част от офиса, както и други СМР, изискани от ръководството на колегията и записани във всички
оферти; другата оферта (пълен вариант – 2015 лв.) включва направата на изцяло нов окачен таван и за
двете помещения предвид обединяването им;
- арх.Ж. Велев – предлага да бъде обсъдена и третата оферта, подадена от арх.Марин Бакалов
в изискания от съвета на колегията срок 31.01.2014 г.
- арх. Илия Еврев – предлага да бъде избран икономичния вариант (първата оферта), като с
икономисаните 520 лв. бъде закупен допълнително балатум, с който да се подмени съществуващия и
подът в обединеното помещение да бъде настлан с еднакво покритие; предлага също офертата на
арх.Марин Бакалов да не бъде разглеждана поради факта, че колегата е член на РК София област;
- арх.Ж. Велев – предлага цветовото решение на стените в офиса да бъде в свтлата гама;
- арх.Руси Делев – щорите от съществуващия офис да се ползват, като половината останат в
него, а останалите – преместени в новата част;
Съветът реши:
Приема икономичната оферта от 1495 лв, като с икономисаните 620 лв. бъде закупен балатум,
еднотипен с този, който ще бъде дарен, за да бъде застлан целия под отново. Възлага на арх.Руси
Делев да изготви проект за софит на обединеното помещение, на базата на който да се зададат
количествата материали за окачния таван, предложен от дарителите, както и да се определи броят и
видът на необходимите нови осветителни тела. Да се проведат последни уточняващи разговори с
фирмите-изпълнители на ремонта по отношение на графика и сроковете за иазвършване на ремонта,
както и за боядисването на стените – срок: до 28.02.2014 г.
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 – информира за проучване, направено чрез специалисти в областта на
офис-техниката, относоно мултифункционално устройство за офиса на колегията; според това
проучване най-подходящ се оказва модел CANON I-SENSYS MF8230Cn на цена от 618 лв.
Съветът реши:
Да бъде закупено мултифункционално устройство CANON i-sensys MF8230 Cn на
промоционална цена 622,60 лв. заедно с фотоапарат Canon.
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
По точка 3 от дневния ред:
- арх.Ж. Велев – предлага цикълът лекции и семинари на професионална тематика да
започне със следните две теми, които да бъдат организирани до провеждането на ОС на КАБ през
м.май::
1. Авторско право – отг. арх. Марин Бакалов
2. Акустика и мултимедии – отг. арх. Мариета Григорова
Съветът реши:
Приема предложението на арх. Велев до ОС на КАБ да бъдат организирани лекции на
посочените от него теми, като възлага на отговорниците за всяка от тях да договорят дати и условия за
провеждането им.
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 предлага разпределяне на задълженията сред членовете на Съвета на
колегията; да има две основни направления в дейността им – професионална и финансова дейности;
- арх.Ж. Велев предлага изработването на трансперанта за изложбата да бъде
възложено на арх. Руси Делев, а оформлението му – на арх. Десислава Димитрова
Съветът реши:
Приема предложените от арх. Ж. Велев основни направления в дейността на колегията.
Приема предложението за изработването на трансперанта за изложбата да бъде ръководено от арх.
Руси Делев.
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство.
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