ПРОТОКОЛ №01
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ
ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 06.02.2018 г. (шести февруари две хиляди и осемнадесета 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), етаж 11, стая 1112, бе проведено редовно
заседание на Съвета на регионална колегия „СОФИЯ ОБЛАСТ” към Камарата на архитектите в
България.
При откриване на заседанието присъстваха 5 (петима) 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, арх.Марин Бакалов и арх.
Гани Ганев – членове на съвета. Отсъстват членове на съвета: арх.Радосвета Едрева 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 5 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението за дневен ред бе прието с пълно мнозинство.
ДНЕВЕН РЕД
1. Обсъждане на редложение за три дневен профилиран курс на арх.Данте Бенини
съвместно с УАСГ
2. Партньорство с УАСГ за провеждане на компютърен курс с програмата „Гугъл Скетч ъп“
3. Предложение за заплащанията на представители на КАБ е ОЕСУТ
4. Информация от последния УС на КАБ
5 . Разни

По точка 1 от дневния ред:
Арх.Козовска и арх.Димитрова представят бюджет за организиране на три дневен курс по
четири часа на теми „Високите сгради“, „Интериор“, „Синтез на изкуството с архитектурата“ на
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арх.Данте Бенини съвместно с УАСГ и комисия „Квалификция“ към КАБ. Рамков бюджет от 6 500лв. за
финансиране от страна на РК София Област и 3 500лв. от страна на Комисия „Квалификация“ за видео
заснемане на лекциите. Ще се водят и преговори с фирми спонсори за събитието.
Гласували 5 души: “ЗА” – 4 – арх.Козовка, арх.Ганев, арх.Еврев, арх.Славчев; “ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 – арх.Бакалов.
Предложението бе прието
Арх.М. Козовска – разказа накратко за случилото се на последния УС на КАБ
По точка 2 от дневния ред:
Арх.Димитрова – предлага да се финансира за членове на КАБ РК София Област в размер на
50лв. участието на членове на колегията в курс за компютърната програма „Скетч ъп“ за 3Д
визуализации при начална такса в размер на 240лв. Курсът се оргнизира от отдел „След дипломна
квалификация“ в УАСГ с издаване на официални сертификати.
Предложението ще бъде изпратено за обмисляне и неприсъствено гласуване по имейлите на
членовете на съвета, заедно с програмата на курса и конкретните дати.
По точка 3 от дневния ред:
Арх.М. Козовска – предлага хонорар в размер на 50лв. на заседние да се поема от бюджета на
комисията по „Нормативна уредба“ към КАБ, както и пътните разходи за командировка и това
предложние д се дде официално от нея на следващия УС.
Гласували 5 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство
Арх.Пламен Братков се присъединява към събранието в 17:50ч.
По точка 4 от дневния ред:
Арх.М. Козовска и арх.Бакалов – разказват накратко за решенията на последния УС на КАБ
По точка 5 от дневния ред:
Коментира се изработването на отчет и за изтеклата 2017г. и се решава да се изпрати работен
вариант на членовете на съвета, тъй като все още няма изработен примерен вариант от УС

Събранието бе официално закрито в 18:10 ч.

ПРОТОКОЛИСТ:

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

