ПРОТОКОЛ №07
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 10.01.2017 г. (десети януари две хиляди и седемнадесета година) от 17,00 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 Съвета
на регионална колегия „СОФИЯ ОБЛАСТ” към Камарата на архитектите в България.
При откриване на заседанието присъстваха 4 (четирима) члена на Съвета на колегията.
Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ Съветът има необходимия задължителен
кворум и може законно да заседава и вземат решения.
Присъстващи при откриването на заседанието членове на Съвета: арх.Маргарита Козовска –
председател, арх. Илия Еврев – зам.-председател, арх.Ивайло Славчев и арх. Радосвета Едрева –
членове на съвета. Отсъстват членове на съвета: арх.Марин Бакалов, арх.Гани Ганев и арх. Пламен
Братков.
Заседанието бе председателствано от арх.Маргарита Козовска - Председател на РК София
област.
Протоколът бе воден от арх.Десислава Димитрова - служител на КАБ.
Гласуване на дневния ред:
Съветът 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
1. Информация от последния УС на КАБ състоял е на 21 декември
2. Обсъждане на възможни дати за Общо събрание на колегията
3. Обсъждане на предложение за промяна на дните за съвет на колегията през 2017г.
4. Разглеждане на заявления на членове на РК София Област, на които се налага да
платят по банков път със закъснение своя членски внос позовавайки се на чл.49, ал.4 от
ЗАКАИП
5 . Разни

По точка 1 от дневния ред:
Арх.М. Козовска – разказа накратко за случилото се на последния УС на КАБ
По точка 2 от дневния ред:
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Арх.М. Козовска – предлага дата за Общо събрание на РК София Област да бъде 21
февруари/вторник/.
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
предложението бе прието с пълно мнозинство, но беше решено да се пусне и неприсъствено
гласуване до останалите членове на съвета, от които има още един „ЗА“- арх.Гани Ганев и един
„Въздържал се“ – арх.Марин Бакалов. Арх.Пламен Братков не е гласувал.
Очакват се предложения за съпътстващо събитие или изложба в деня на ОС на РК София
Област.
По точка 3 от дневния ред:
Арх.М. Козовска – предлага фиксираната дата за събрания на Съвета на колегията през 2017г.
да бъде всеки първи вторник на месеца от 17ч. в офиса на колегията в УАСГ
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство, но беше решено да се пусне и неприсъствено
гласуване до останалите членове на съвета, от които има още един „ЗА“- арх.Гани Ганев и един
„Въздържал се“ – арх.Марин Бакалов. Арх.Пламен Братков не е гласувал.
По точка 4 от дневния ред:
Арх.М. Козовска – представя заявленията на членовете на колегията постъпили преди
20.12.2016г. за забавяне на плащанията на членския внос с няколко дни до края на 2016г. и предлага
тези членове да бъдат редовно отчетени за 2017г.
Заявленита са от името на арх.Иван Караджов, арх.Кирил Бойков, арх.Ралица Пети,
арх.Веселина Димитрова, арх.Вержиния Николова.
Гласували 4 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство
Събранието бе закрито в 18:15 ч.

ПРОТОКОЛИСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
арх. Д. Димитрова
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арх. М.Козовска

