ДО
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Съвета на Регионална колегия София-град
ОТНОСНО: Провеждане на Третата сесия на Деветото Общо събрание на КАБ
29 - 30.04.2011 г. - гр.Варна

Деветото Общо събрание на КАБ, проведено в гр.Варна следваше да приеме
изменения и допълнения в Устава. На Втората сесия от предоставените три варианта се
прие предложението за Устав да бъде „краткия Устав”, който предварително беше приет
от Общото събрание на РК София-град (т.6 от Решенията на Деветото ОС).
Общото събрание взе решение, да се проведе Трета сесия на Деветото ОС на
01.10.2011 г. в гр.София за подробно разглеждане и допълнение на приетия така наречен
„кратък Устав” (т.18 от Решенията на Деветото ОС). ОС избра Комисия по допълнение и
доработка на приетия вариант с председател архитект Владимир Дамянов (т.17 от
Решенията). На Комисията беше вменено задължението да организира своята дейност,
да подготви материала, включително предложенията да бъдат съгласувани и
юридически, за да бъде подготвено провеждането на Третата сесия на ОС с единствена
точка - обсъждане и приемане на проекта на Устав.
Комисията се организира и предложи график за своята работа, който беше
докладван на Управителния съвет проведен в гр.Габрово, както следва:
-

срок за доработка и юридическо обосноваване и уведомяване на членовете на
КАБ в двумесечен срок - 01.07.2011 г. (чл.17 от Решенията)
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-

01.07. - 15.07.2011 г. - срок за получаване мнения, становища и предложения от
Регионалните колегии и членове;

-

01.09.2011 г. окончателно допълване на проекта с постъпилите предложения.

Комисията изпълни задълженията си, работейки по приетия си график, в условията
на пълна прозрачност и публикуване на междинните материали в интернет.
На 16.09.2011 г. в противоречие и в нарушение на Решенията на Общото
събрание, Управителният съвет на свое заседание предложи датата на Третата сесия на
Общото събрание да се промени от 01.10. на 05.11.2011 г., с неубедителния мотив, че не
е определена залата и часа. На Управителния съвет в Габрово, имаше възможност този
проблем да бъде решен, но не беше направено.
На проведеното Общо събрание на 05.11.2011 г. половината от времето

-

приблизително 4 часа - дискусиите се водеха около процедурни въпроси, които бяха
уточнени в началото на ОС във Варна. На тази сесия на ОС отпадна варианта анблок да
се приеме Устава с неговите допълнения и промени. Беше предложено първо да се
гласуват безспорните такива, глава по глава, а спорните да се подложат на дискусия. До
приемане на това предложение не се стигна поради една основна причина. След
почивката се установи, че има кворум. Кворумът беше нарушен с демонстративното
излизане на група колеги от 14 души по активната покана на колежка от ръководството на
така наречената

РК НОВА - арх. Маргарита Козовска. При това обстоятелство,

събранието стана безпредметно и за пореден път приемането на Устава се провали.
Необходимо е да се поиска конкретна отговорност за провала на Третата сесия на
Деветото Общо събрание!
Регионална колегия София-град към КАБ

