ПРОТОКОЛ №01
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ
ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 08.01.2019 г. (осми януари две хиляди и деветнадесета 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), 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.
Пламен Братков – членове на съвета. Отсъстват членове на съвета: арх.Радосвета Едрева и арх. Гани
Ганев. Гости на събранието бяха арх.Борислав Игнатов- Председател на КАБ и арх.Мартин Христов –
зам.председател на КАБ, арх.Ивайло Петков – член на РК СО, арх.Константин Пеев – член на РК СО.
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 дневен ред за събрание на РК СО на 18ти февруари 2019
2. Предложение за участие на РК СО в организиране на участе на България в Биеналето
за архитектура във Венеция през 2020г.
3 . Разни

По точка 1 от дневния ред:
Арх.Козовска предлага следния дневен ред за провеждане на ОС на РК СО на 18-ти февруари
2019 от 18ч.:
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1.
2.
3.
4.

Избор на делегати за ОС на КАБ
Предложения за промени в Устава
Методика
Разни

Гласували 5 души: “ЗА” – 4 – арх.Козовка, арх.Братков, арх.Еврев, арх.Славчев; “ПРОТИВ” – 1 арх.Бакалов; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Предложението бе прието
По точка 2 от дневния ред:
Арх.М. Христов, арх.Ивайло Петков и арх.Пламен Братков – предлагат РК София съвместно с
ресор „Практика“ на КАБ воден от арх.М.Христов да поемат организацията за участие на България в
Архитектурното Биенале във Венеция през 2020г.Поради отсътвие на страната ни повече от 10г. трябв
да се започнат преговори с организаторите на Биеналето във Венеция, както и с министерства и
институции в България. За целта се предлагат двама административни организатори – арх.Десислава
Димитрова – Маринова и арх.Явор Димитров, който съвместно с арх.Ивайло Петков е участвал в
организцията за участие на България през 2008г. в Биеналето. Водещи отговорници за инициативата и
организацията от страна на РК СО арх.Маргарита Козовска, арх.Ивайло Петков, арх.Пламен
Братков,арх.Константин Пеев и арх.Мартин Христов от страна на КАБ Централа.
Предлага се за администраторите да бъде гласувано нетно възнаграждение в размер на 400лв.
на месец.
Гласували 5 души: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението бе прието с пълно мнозинство

Събранието бе официално закрито в 19:05 ч.

ПРОТОКОЛИСТ:

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

