ПРОТОКОЛ №02
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ “СОФИЯ
ОБЛАСТ”
КЪМ КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Днес, 12.11.2019 г. (дванадесети ноември две хиляди и деветнадесета година) от 17,30 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 6 (шестима) 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,
арх.Радосвета Едрева и арх. Гани Ганев – членове на съвета. Неприсъства: 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:

ДНЕВЕН РЕД
1. Информация от последния УС на КАБ
2. Обсъждане на предложение дата, час и дневен ред за Общо събрание на РК София
Област
3. Обсъждане на предложение от арх.Радосвета Едрева а Коледно парти на колегията
4. Обсъждане на предложение за годишни подаръци за всички членове на на колегията
5 . Разни

По точка 1 от дневния ред:
Арх.Козовска представи накратко информация от последния УС на КАБ. На този УС е
приъствал и арх.Бакалов като гост, така че той също представи информация на колегите от Съвета.
По точка 2 от дневния ред:
След дебати във връзка с датата и часа за провеждане на общото събрание на колегията
единодушно се решава датата да бъде 26 ноември, а часът 17ч. за обявяване на начален и 18ч. за
започване на събранието, ако се налага изчакване за кворум. Приетият дневен ред е следният:
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1. Официално откриване
2. Избор на протоколчик, мандатна комисия, комисия по предложенията и комисия по избора
3. Избор на делегати за ОС на КАБ в Боровец
4. Доклад и отчет за целевата дейност на регионалната колегия за 2018г.
5. Текущ отчет за 2019г.
6. Предложения за дейности през 2020г., които всеки може да представи пред Общото събрание и те
да бъдат подложени на гласуване и включване в бюджета за 2020г.
7. Обсъждане и приемане на бюджет 2020г.
8. Предложения за промени в Устава на КАБ
9. Разни
Към този дневен ред арх.Бакалов иска да бъдат приложени и входирани от него писма от дата
29.10.2019г.
По точка 3 от дневния ред:
Арх.Едрева – предлага и тази година регионалната колегия да организира коледно парти с
бюджет като миналогодишното в размер на 3500лв. Без ДДС, 4 200лв.с ДДС и отново да се потърсят
фирми спонсори, с чиято помощ да се финансира частично мероприятието. Поради равенство в
гласовете трима „за“, един „въздържал се“ и двама „против“ се предлага да се осведоми и арх.Пламен
Братков и да се обсъди тази идея и с него по телефона по време на събранието. Той прие идеята и
предложението се прие с:
Гласували 7 души: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
По точка 4 от дневния ред:
Арх. Козовска– се допитва до съвета, дали тази година ще има подаръци за членовете на
колегията и някой има ли идеи какви да бъдат те. Но няма конкретни предложения, а арх.Братков
подчерта, че този бюджет е по-добре да се използва за организирането на конкурс и подготовка за
българското участие на Биеналето във Венеция.
Гласували 7 души: “ЗА” – 2; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Предложението не се приема
Събранието бе официално закрито в 19:05 ч.

ПРОТОКОЛИСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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