ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ
ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 02.10.2018 г. (втори октомври 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. Информация от последния УС на КАБ в Боровец
2. Избор на дата за провеждане на Общо събрание на РК СО
3. Разглеждане за финансова подкрепа на постъпило "Предложение за конференция и Workshop с
преподаватели от Мадридския Политехнически Университет" на 13,-ти, 14ти и 15ти декември за
студенти и млади архитекти
4. Предложения за избор на подаръци за членовете на РК СО за 2019г.
5. Разни
По точка 1 от дневния ред:
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Арх.М. Козовска – разказа накратко за случилото се на последния УС на КАБ, провел се на 14
септември в Боровец. Арх.М.Бакалов допълни също впечатленията си от този УС и взетите на него
решения.
По точка 2 от дневния ред:
Предложена от арх.Козовска еше датата 6 ноември, която членовете на съвета приеха, но в
последствие спрямо срокът подаден от УС за краен срок за провеждане на заседанията на
регионалните колегии до 1ви ноември, тази дата беше променена на 30 октомври.
По точка 3 от дневния ред:
Беше разгледано входираното от арх.Бакалов, арх.Григорова и арх.Михайлов предложение за
конференция и уъркшоп за студенти и млади архитекти на 13ти, 14ти и 15ти декември, което бе
поискано да се финансира със сумата от 6 000лв. от РК София Област.
Успоредно бяха разгледани и евентуалните предстоящи разходи на колегията до края на
годината – за избор на подаръци за членовете на колегията, входирано на 01.10.2018г. Писмо от
Ректор на УАСГ за финансова подкрепа в размер на 1000лв. за Развитие на кариерния център на УАСГ
по модела на стажантската програма на РК СО, както и разходи за ежегодното коледо парти на
колегията на приблизителна стойност около 4 000лв.
Арх.Козовска изказа мнение, че поисканата сума за това мероприятие представлява
приблизително 1/5 от стойнотта на целия бюджет на РК СО и спрямо това, че целевата група за това
събитие е предимно студенти, няма как да се изразходва по-голяма сума от това, което вече сме
отпускали за подобни студентски мероприятия, а именно в размер на 600 до 1000лв. При заложените
за събитието дати, също така те съвпадат с ангажираност на офиса за организиране на общо събрание
на РК, както и за общото събрание на КАБ.
Арх.Гани Ганев предлага да се приеме принципно предложението на арх.Марин Бакалов за
провеждане на workshop с гостуващи преподаватели от Испания. Учястие във финансирането му от
страна на РК СО ще се определи чрез неприсъствено гласуване на съвета на колегията, след като се
представи примерно разпределение на останалите свободни средства от колегията, доказани от
пълния финансов отчет за годината и предвижданите разходи.
Арх.Пламен Братков се присъединява към събранието в 18:10ч. Предлага да се използва
бюджетния фонд за мероприятия на колегията за финансиране на български павильон на Биеналето
във Венеция след 2 години. Арх.Козовска му предлага да опише подробно това свое предложение и да
го представи при гласуване на бюджета на следващата година.
По точка 4 от дневния ред:
Арх.М. Козовска– предлага подаръка за членовете на РК СО тази година да бъде специално
издание на книга за храмовата архитектура на арх.Марио Бота, която да бъде издание с логото на
колегията, тъй като тя не се предлага на българския пазар и би била ценен подарък.Стойността на
издание от 300 бройки по дадена оферта е 13.95лв. без ДДС за брой.
Предложеието е оставено за неприсъствено гласуване след представяне на бюджета на
колегията.
По точка 5 от дневния ред: Няма разгледани допълнителни пролеми и предложения.
Събранието бе официално закрито в 19:10 ч.
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