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КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Протокол по видеозапис

ПЕТНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
Състояло се на 7 и 8 април 2017 г. в Народно читалище „Иван Вазов” в гр. Хисаря
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
НАЧАЛО: 10.00 Ч
(Изпълнява се Химнът на Република България – всички стават.)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: арх. Борислав Игнатов открива Петнадесетото редовно общо
събрание на Камарата на архитектите в България. Поради липса на кворум официалната работа
на кворума се отлага с един час – начало 11 часа.
Председателят представя поканените официални гости: представители на Камара на
инженерите в инвестиционното проектиране; Съюза на архитектите в България и Съюза на
ландшафтните архитекти в България
Председателят предлага с едноминутно мълчание да се почете паметта на колегите, които
са ни напуснали в периода между Четиринадесетото и Петнадесетото общо събрание. (Всички
стават – едноминутно мълчание).
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: арх. Борислав Игнатов открива официално в 11 часа
Петнадесетото редовно общо събрание на Камарата на архитектите в България.
Приветствия от гости на XV ОС на КАБ:
Арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България: маркира основните
проблеми, които стоят за решаване пред гилдията и пожелава ползотворна работа на XV Общо
събрание на КАБ.
Инж. Чипев, главен секретар на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:
като дългогодишни партньори КАБ и КИИП трябва заедно да продължат да работят за
подобряване на условията и процесите в инвестиционното проектиране. Пожелава единогласие
при приемане на решенията на ОС.
Ланд. арх. Веляна Найденова, Съюз на ландшафтните архитекти: поздравява делегатите от
името на председателя на СЛА проф. Кулелиев с пожелание за успешна работа в защита
интересите на колегията.
Арх. Борислав Игнатов съобщава, че току що е получено приветствие и от президента на
Република България Румен Радев, който подчертава важността на настоящия форум и пожелава
ползотворна работа на делегатите на Петнадесетото общо събрание на КАБ. С това приключва
тържествената част по откриването на XV Общо събрание на КАБ.
ИЗБОР НА РАБОТНИ КОМИСИИ, ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Председателят представя Комисиите, които ще са работни органи на Общото събрание –
това са Мандатна комисия /комисия по регистрацията/, Комисия по промени в Устава и Комисия
по решенията на ОС. Призовава делегатите за предложения за председател на Мандатната
комисия, като нейни членове ще са техническите лица в залата.
Арх. Иван Аврамов: предлага за председател на Мандатна комисия арх. Даниела
Дюлгерова, за председател на Комисия по решенията – арх. Христо Венков.
Арх. Банко Банов: предлага председател на Комисия по решенията да е арх. Кирил
Кирилов.
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Ланд. арх. Ал. Недев – предлага да се състави и Комисия по избора.
Арх. Янка Сачкова: Предлага Мандатната комисия да е и Комисия по избора.
Арх. Валентина Василева: ОС все още няма гласуван Регламент за работата си.
Арх. Иван Аврамов предлага арх. Валентина Василева за председател на Мандатната
комисия, след направения отвод от арх. Дюлгерова. Предлага за председател на Комисията по
Устава арх. Милен Русенов.
Арх. Весела Георгиева: Трябва първо да приемем Регламента.
Арх. Иван Аврамов предлага да отпадне вдъзможността за електронно гласуване, за да
бъдат равнопоставени делегатите.
Председателят подлага на гласуване предложението на арх. Весела Георгиева
Р Е Ш Е Н И Е:
ОС на КАБ приема да се премине първо към разглеждане на Регламента на ОС.
Гласували 285 делегати.
Гласували “ЗА” – 216.
Гласували “ПРОТИВ” – 45.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 24.
Предложението е прието.
ОС преминава към разглеждане на Регламента за работата си.
Арх Весела Георгиева: предлага към т.2 от Регламента да се дабави накрая: „и не по-малко
от 50% от регистрираните делегати“, за да не се окаже, че в условията на падащ кворум накрая
решения ще се взимат от 20-30 души. Предлага времето за изказване да е 5 мин. Предлага да
отпадне текста, че предложения по промени в Устава се правят само от Комисията по Устава.
Арх. Владимир Милков: гласуването трябва да става така, както е по Закона и Устава.
Ланд. арх. Ал. Недев предлага т.9 от Регламента да отпадне.
Арх. Емил Жечев: смесеното гласуване – ръчно и електронно – е опит да се бламира
събранието. Подкрепя предложението да има падащ кворум.
Председателят оповестява, че в края на Общото събрание ще бъде изтеглена томбола
между останалите до края делегати за спечелването на един лаптоп, осигурен от патньорска
фирма.
Арх. Владимир Дамянов: Припомня, че половината от регистрираните 353 делегати са 176 и
съответно 235 са квалифицираното мнозинство. Под тези числа гласуването няма да е валидно.
Председателят предлага да се пристъпи към гласуване на предложението.
Р Е Ш Е Н И Е:
При общо гласували под 177 гласа (50%+1) - не могат да се вземат решения.
Гласували 283 делегати.
Гласували “ЗА” – 184.
Гласували “ПРОТИВ” – 74.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 25.
Предложението е прието.
Арх. Иван Аврамов предлага първо да се гласува т. 11 от Регламента – по какъв начин ще
се извършва гласуването в залата.
Председателят предлага да се пристъпи към гласуване на предложението на арх. Аврамов.
Последва продължителна дискусия относно електронното гласуване.
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Р Е Ш Е Н И Е:
Приемане на т. 11 от Регламента на ОС: Явното гласуване се извършва с делегатска карта или с
електронна система за гласуване; Tайното гласуване - с бюлетина срещу подпис.
Гласували 306 делегати.
Гласували “ЗА” – 208.
Гласували “ПРОТИВ” – 83.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 15.
Предложението е прието.
Председателят предлага да се пристъпи към гласуване на направените предложения за
промени в Регламента.
Р Е Ш Е Н И Е:
Изказванията да са с продължителност 5 минути, вместо 3.
Гласували 281 делегати.
Гласували “ЗА” – 31.
Гласували “ПРОТИВ” – 224.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 26.
Предложението не е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
Да отпадне т. 9 от Регламента: Предложенията за промени на текстове от Устава на КАБ и
Професионалния кодекс се представят само от Комисията по Устава.
Гласували 290 делегати.
Гласували “ЗА” – 192.
Гласували “ПРОТИВ” – 72.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 26.
Предложението е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
Приемане на Регламента на ОС след направените промени.
Гласували 290 делегати.
Гласували “ЗА” – 260.
Гласували “ПРОТИВ” – 9.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 21.
Предложението е прието.
Регламент
за работата на ХV-тото ОС на КАБ
1.ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е РЕДОВНО, АКО СА РЕГИСТРИРАНИ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ. ПРИ ЛИПСА НА
ТАКЪВ КВОРУМ ОТКРИВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ОТЛАГА С ЕДИН ЧАС, СЛЕД КОЕТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
СЕ ПРОВЕЖДА И СЕ СМЯТА ЗА РЕДОВНО, НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ.
2. РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО – 50 ПРОЦЕНТА ПЛЮС ЕДИН
ГЛАС ОТ ГЛАСУВАЛИТЕ ПО РЕШЕНИЕТО, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 50% ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ.
3. ПРОМЕНИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА И НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС СЕ ВЗЕМАТ С
КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ ПО СЪОТВЕТНАТА ТОЧКА, НА ОСНОВАНИЕ
РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.20, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ.
4. ИЗКАЗВАНИЯ ОТ ЗАЛА СЕ ДОПУСКАТ САМО ПО СЪЩЕСТВО ЕДНОКРАТНО НА ДЕЛЕГАТ, С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
ДО 3 МИНУТИ ПО ОБСЪЖДАНИЯ ВЪПРОС. ИЗКАЗВАНИЯТА СЕ ПРАВЯТ ПО РЕДА НА ЗАЯВЯВАНЕ.
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5. РЕПЛИКИ СЕ ДОПУСКАТ САМО ПО СЪЩЕСТВО ЕДНОКРАТНО ДО 2 МИНУТИ ПО ОБСЪЖДАНИЯ ВЪПРОС.
ИЗКАЗВАНИЯТА СЕ ПРАВЯТ ПО РЕДА НА ЗАЯВЯВАНЕ.
6. ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 1 МИНУТА. ПРОЦЕДУРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ПРЕЦЕНЯВАТ ЗА
ДОПУСТИМОСТ ОТ ЮРИСТ И СЕ ГЛАСУВАТ СЛЕД ПОСТЪПВАНЕТО ИМ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С ОБИКНОВЕНО
МНОЗИНСТВО.
7. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ИЗКАЗВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗВЪН РАЗГЛЕЖДАНАТА В МОМЕНТА ТОЧКА НА ДНЕВНИЯ РЕД.
8. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ НА ОС СЕ ФОРМУЛИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИСМЕНО И СЕ ЗАВЕЖДАТ ПО РЕДА
НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ДОКЛАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ НА

ОС.
10. ПРАВО НА ГЛАС ИМАТ САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ.
11. ЯВНОТО ГЛАСУВАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА С ДЕЛЕГАТСКА КАРТА ИЛИ С
ТАЙНОТО - С БЮЛЕТИНА СРЕЩУ ПОДПИС.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ГЛАСУВАНЕ, А

Председателят предлага да се пристъпи към гласуване на Дневния ред на ОС.
Ланд. арх. Ал. Недев предлага делегатите да се върнат първо към избор на работните
органи на Общото събрание – комисиите.
Р Е Ш Е Н И Е:
Избор на Мандатна комисия - председател арх. Валентина Василева, членове арх.
Белотелева, арх. Точева, арх. Янчева, арх. Василева.
Гласували 209 делегати.
Гласували “ЗА” – 196.
Гласували “ПРОТИВ” – 6.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.
Предложението е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
Избор на Комисия по промени в Устава - председател арх. Чавдар Тенев, членове арх.
Павлова, арх. Русенов.
Гласували 237 делегати.
Гласували “ЗА” – 219.
Гласували “ПРОТИВ” – 10.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.
Предложението е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
Избор на Комисия по решенията - председател арх. Христо Венков, членове арх. Кирилов,
ланд. арх. Калайкова, арх. Борисова, арх. Железов.
Гласували 254 делегати.
Гласували “ЗА” – 245.
Гласували “ПРОТИВ” – 4.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Предложението е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
Предложение по Дневния ред на ОС: т. 9 да стане т. 4 /предложение от ланд. арх.
Александър Недев/.
Гласували 236 делегати.
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Гласували “ЗА” – 170.
Гласували “ПРОТИВ” – 28.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 38.
Предложението е прието.
Арх. Банко Банов: припомня, че е подал предложение с Вх.№052/06.03.2017 за изменение
на дневния ред в законния срок /повече от един месец преди ОС/, което не е подложено на
гласуване – за предсрочно прекратяване мандата на председателя и избор на нов председател
на КАБ, както и за отлагане на точката за промяна на Устава. Одобряването на дневния ред стана
неприсъствено, като не се даде възможност УС да дебатира по него. Много малко имаха
възможност изобщо да правят предложения по дневния ред. Предложенията за промени в Устава
също не бяха ясни един месец преди събранието. Считам, че начинът, по който се управлява
камарата, е изключително неправилен и че трябва да се иска вот на недоверие на председателя.
Обявявам лична позиция, че свалям доверието си от председателя на КАБ.
Арх. Борислав Игнатов: приема упрека, но обещава на следващите общи събрания да има
по-добра организация и по-ранно обсъждане на предвидения дневен ред. Предложението на арх.
Банов за промяна в дневния ред е пристигнало преди 3-ти март, когато в офиса е нямало никого.
Арх. Стефка Василева: предлага към т. 11 Разни от дневния ред да се добави разглеждане
на измененията в ЗУТ и по-специално на чл.144 ал.1 т.3. Мотивите са, че тези промени не са
обсъждани в колегията, а председателят еднолично е предложил промяната. Смятам, че
промяната е вредна за колегията.
Арх. Валентина Василева: от името на Мандатната комисия обявява, че са се регистрирали
362 делегати от редовно избраните 413 делегати и събранието има легитимност и може да взема
решения. Кворумът е 182 души.
Р Е Ш Е Н И Е:
Предложение по т. Разни от Дневния ред: да се добави разглеждане на измененията в ЗУТ
(чл.144 ал.1 т.3)
Гласували 242 делегати.
Гласували “ЗА” – 156.
Гласували “ПРОТИВ” – 61.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 25.
Предложението е прието.
Арх. Владимир Милков: правителството е взело решение, с което определя при санирането
на сгради 5 лв. проектантски хонорар за всички специалности. Предлага ОС да приеме текст на
остра протестна декларация.
Председателят подлага на гласуване това предложение.
Р Е Ш Е Н И Е:
Предложение по т. Разни: ОС да приеме текст на протестна декларация в защита
професията на архитекта
Гласували 219 делегати.
Гласували “ЗА” – 186.
Гласували “ПРОТИВ” – 13.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 20.
Предложението е прието.
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Арх. Христо Чепилев: припомня, че не е гласувано предложението на арх. Банко Банов за
промени в дневния ред.
Юрист Кристина Гергинова: предложението на арх. Банов е пристигнало след указания час
за приемане на предложения по дневния ред.
Арх. Иван Аврамов: Общото събрание може да променя дневния ред със свое решение.
Подкрепя предложението да се включи т.7 в дневния ред: предсрочно прекратяване на мандата
на председателя на КАБ и на членовете на Управителния съвет. Моля да го подложите на
гласуване.
Арх. Борислав Игнатов: не мога да предлагам незаконосъобразни решения.
Арх. Бойчев: делегатите са избрани по този дневен ред и затова той не трябва да се
променя.
Арх. Емил Жечев: Не можете да ме убедите, че върховният орган не може да променя
дневния си ред. Призовавам арх. Игнатов да подложи на гласуване тази точка от дневния ред.
Арх. Даниела Сивкова: Преди два месеца заявих, че се злоупотребява с неприсъственото
гласуване на Управителния съвет. Имам разпечатки, в които се злоупотребява и с указания час –
има гласувания от следващия и по-следващия ден, които са включени в протокола, включително
с промяна на вота след определения час.
Арх. Весела Георгиева: Дневният ред на общото събрание не може да се обсъжда
неприсъствено.
Арх. Борислав Игнатов: Имаме становище от юриста и нека да гласуваме дневния ред както
е предложен.
Р Е Ш Е Н И Е:
Приемане на Дневен ред на ОС с включените предложения в т. Разни
Гласували 238 делегати.
Гласували “ЗА” – 135.
Гласували “ПРОТИВ” – 85.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 18.
Предложението е прието.
ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КАБ ПРЕЗ 2016 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ
ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС ЗА 2016 Г.
2. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ ЗА 2016 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА
ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ЗА 2016 Г.
3. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2016 Г.; ПРОЕКТ ЗА
РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КДП ЗА 2016 Г.
4. ИЗБОР ИЛИ ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАМЯНАТА НА ЧЛЕН НА КДП СЪС СЛЕДВАЩИЯ ПО ВИСШЕГЛАСИЕ ВЪВ
ВРЪЗКА С ПОДАДЕН ОТВОД

5. ИЗСЛУШВАНЕ НА ОДИТОРСКИ ДОКЛАД И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) ЗА 2016 Г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КАБ ЗА 2016 Г.
6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КС, КДП НА КАБ ЗА ДЕЙНОСТТА
ИМ ПРЕЗ 2016 Г. ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
7. ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА И БЮДЖЕТ НА КАБ ЗА 2017 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА
КАБ ПРИЕМА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА И БЮДЖЕТ 2017 Г. НА КАБ
8. ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА КАБ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА КАБ
9. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2016 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2016 Г.
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2017 Г.

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

7

10. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ; ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА
РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ
11.

РАЗНИ (С НАПРАВЕНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ).

Председателят обявява почивка за обяд.
СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Състояло се на 7 април 2017 г. в народно читалище „Иван Вазов” в гр. Хисар
Начало 14 часа
Работата на ОС продължава по дневния ред, под председателството на арх. Борислав Игнатов.
Представяне на предстоящото събитие SHARE на 06.06.2017 г.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ през
2016 г. Докладва арх. Борислав Игнатов, председател на УС на КАБ /докладът е публикуван отделно/.
Арх. Борислав Игнатов дава думата на ресорните заместник-председатели на КАБ.
Доклад на арх. Мартин Христов, заместник-председател на КАБ, ресор „Практика“ /докладът е
публикуван отделно/.
Доклад на арх. Петкана Бакалова, заместник-председател на КАБ, ресор „Нормативи“ /докладът
е публикуван отделно/.
Доклад на арх. Николай Баровски, заместник-председател на КАБ, ресор „Квалификация“
/докладът е публикуван отделно/.
Председателят дава думата за въпроси по докладите на ресорните заместник-председатели на КАБ.
Следва активна дискусия с изказвания от залата по конкретни въпроси от докладите на ресорните
заместник-председатели.
Председателят дава думата за отговори на поставените въпроси по докладите. Отговарят арх.
Христов, арх. Бакалова, арх. Баровски и арх. Игнатов.
Арх. Борислав Игнатов предлага поради изчерпване на въпросите да се премине към гласуване на
така представения отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ през 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е:
ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2016 г. Приема докладите за дейността на
УС.
Гласували 251 делегати.
Гласували “ЗА” – 159.
Гласували “ПРОТИВ” – 42.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 50.
Предложението е прието.
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Следва процедурно предложение от залата – арх. Величка Тименова оспорва резултата от
последното гласуване и предлага да бъде проверен кворумът в залата.
Арх. Банко Банов: изказва предположение, че някои делегати са гласували от няколко
апарата за електронно гласуване.
Проверка на кворума в залата: присъстват 283 делегати.
ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2016 г.
Докладът е представен от арх. Емил Василев, заместник-председател на КС /докладът е
публикуван отделно/.
Следва дискусия с въпроси и отговори по така представения доклад на КС.
Арх. Валентина Василева: задава въпрос кой от делегатите на ОС е дал писменото си
съгласие да бъде заснеман на видеозапис.
Арх. Калина Павлова обяснява, че не е необходимо писмено съгласие, при условие, че
камерата е видна от всички и не е скрита.
Арх. Борислав Игнатов предлага да се премине към гласуване на доклада на КС.
Р Е Ш Е Н И Е:
ОС на КАБ приема отчета за дейността на Контролния съвет за 2016 г.
Гласували 232 делегати.
Гласували “ЗА” – 180.
Гласували “ПРОТИВ” – 30.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 22.
Предложението е прието.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчетен доклад на Комисията по дисциплинарно
производство, докладва ланд. арх. Александър Недев, председател на КДП /докладът е
публикуван отделно/.
Р Е Ш Е Н И Е:
ОС на КАБ приема отчета за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за
2016 г.
Гласували 229 делегати.
Гласували “ЗА” – 221.
Гласували “ПРОТИВ” – 3.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Предложението е прието.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на нов член на КДП
Предложен е арх. Румен Йотов за нов член на КДП. Няма други предложения от залата.
Изборът на новия член на КДП трябва да е отново с таен вот и Мандатната комисия ще
организира подготвянето на бюлетините.
В залата липсва кворум за промяна на Устава и точката отпада от дневния ред.

ПЕТНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 7-8 АПРИЛ

2017 Г.

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

9

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за изпълнение на Бюджет 2016 на КАБ.
Докладва арх. Николай Баровски.
Арх. Н. Баровски: ОС миналата година гласува само рамката на бюджета, в която трябваше
да влезе ръководството на КАБ – 314 255 лв. Отчитаме повишено изпълнение на приходната част
чрез оптимизация на работата. Към края на декември дефицитът е покрит и централата е на плюс
57 814 лв.
Няма въпроси от залата, преминава се към гласуване на отчета.
Р Е Ш Е Н И Е:
Отчет за изпълнение на Бюджет 2016 на КАБ
Гласували 203 делегати.
Гласували “ЗА” – 169.
Гласували “ПРОТИВ” – 8.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 26.
Предложението е прието.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изслушване на одиторския доклад и приемане на
годишния финансов доклад. Докладва Михаела Хаджиангелова /публикувани са отделно/.
Няма въпроси от залата, преминава се към гласуване.
Р Е Ш Е Н И Е:
Приемане на Годишен финансов отчет 2016 г.
Гласували 190 делегати.
Гласували “ЗА” – 164.
Гласували “ПРОТИВ” – 4.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 22.
Предложението е прието.
ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на УС,
КС и КДП за дейността им през 2016 г.
Преминава се към гласуване.
Р Е Ш Е Н И Е:
Освобождаване от отговорност на членовете на УС, КС и КДП за дейността им през 2016 г.
Гласували 202 делегати.
Гласували “ЗА” – 143.
Гласували “ПРОТИВ” – 21.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 38.
Предложението е прието.
Процедура - Арх. Банко Банов: Не е редно да се гласува анблок, трябва да е по отделно.
Арх. Петкана Бакалова: Снемането от отговорност се прави по Закона за счетоводството.
ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Представяне на нов финансов модел на Бюджет 2017
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Арх. Борислав Игнатов: Предишното Общо събрание ни възложи да изготвим нов финансов
модел за разпределяне на средствата от бюджета на КАБ. Досега имахме неефикасно
разпределение на средствата по колегии и фрагментираност. Имаме 1200 счетоводни документа
на месец. Затова предлагаме изцяло нов модел за преразпределение на средствата.
Акцентите са – ясни правила, дейността на УС да стане по-целесъобразна. Средствата се
разпределят от Управителния съвет, регионалните колегии са освободени от администриране.
Правила: приходите от членския внос се използват за администриране на камарата, излишъците
се използват целево за постигане на основните цели и задачи на КАБ, приходите от вноски за
правоспособност се използват целево за постигане на основните цели и задачи на камарата, като
за администриране не могат да бъдат заделяни повече от 20 на сто.
Платените длъжности също са записани с ясни правила – това са платен председател,
трима платени зам.-председатели, колегиите с над 250 члена имат право на платен председател
и офисмениджър, колегиите с над 50 члена имат право на платен офисмениджър.
Възнаграждението на председателя на РК София-град е не по-голямо от това на зам.председател на УС. ОС на РК взема решение дали да имат платени длъжности. Членовете на УС,
КС и КДП получават „заседателни“, с изключение на платените длъжности. Платените длъжности
са на граждански договори. Има ясни правила и за командировъчните разходи.
Членският внос изцяло отива към УС, правоспособността 60% отива към РК и 40% към УС,
стопанската дейност се управлява от УС. В РК остават 300 000, а в УС – 660 000 лв. За целеви
фонд Дейност отиват 150 000 лв. като безлихвен заем от РК. Това беше прието от УС и
предлагам да бъде гласувано и от ОС.
Презентацията е представена като приложение към настоящия протокол.
Следва дискусия по новия финансов модел на бюджета:
Арх. Владимир Милков: УС разгледа няколко предложения за нов финансов модел. Досега
нашият членски внос отиваше само за администриране на камарата, без да остават средства за
друга дейност. Затова изготвих нов финансов модел и го предложих на УС, който го прие.
Арх. Весела Георгиева: Парите са средство, не са цел. Това не е нов модел, а само
обръщане на съотношението между средствата на централата и регионалните колегии. Не
подкрепям този бюджет.
Арх. Борислав Игнатов: Това не е механично преразпределяне на процентите, а коренно
различен модел. УС работи по него повече от 4 месеца.
Арх. Иван Аврамов: Нарушен е правилникът за работа на комисията по бюджет и финанси.
Бюджетът не ни е представен един месец преди ОС. УС трябва да утвърди предложения бюджет
с мнозинство от 2/3 – това не е спазено. По отношение на процедурата – комисията не приема
проектобюджет, а възприема предложението на арх. Милков, което ни е представено преди една
седмица. В заключение – този бюджет е абсолютно неприемлив, защото основната дейност на
камарата се извършва в регионалните колегии, а не в управителния съвет.
Арх. Борислав Игнатов: Тук се предлага само един набор от правила, които работят като
система. УС в мнозинството си е съставен от председатели на регионални колегии.
Арх. Даниела Сивкова: Този модел противоречи на Устава – чл. 49, ал.5., чл. 48,
противоречи и на Правилника за финансова дейност на камарата. Правилникът за финансова
дейност е погазен тотално. Той може да бъде променян само с решение на УС. Драстично
разминаване с обещаното от арх. Игнатов през миналата година.
Арх. Борислав Игнатов: Ако ОС прецени, че тези правила са целесъобразни, то може да
възприеме този нов финансов модел и да ни задължи да променим Правилника за финансова
дейност на камарата.
Арх. Даниела Сивкова: Този финансов модел е в разрез с обещаното от Вас на предишното
Общо събрание.
Арх. Николай Баровски: Стигнахме до преломния момент – да решим дали да бъдем
модерна структура, която да защитава професионалните ни интереси. В новия модел са
защитени всички интереси на регионалните колегии.
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Арх. Петкана Бакалова: Поисках справка от Фимес за 12 години как са изразходвани парите
на камарата. Малко над 11 милиона за 12 години – 11% за целева дейност и 90% за
административни разходи и издръжка. Това е в момента – офиси и заплати. Вие поискахте от нас
промяна и ние сега се опитваме да я направим.
Арх. Светломир Никодимов: Предизборната платформа на арх. Иван Аврамов
предвиждаше повече финансова и административна самостоятелност на регионалните колегии. А
вие обещахте намален членски внос за следващата година. Само обещания.
Арх. Георги Минчев: Архитект съм повече от 50 години и искам с достойнство да
защитаваме ценностите на гилдията, а парите сами ще дойдат.
Арх. Владимир Милков: В отчета нямаше персонална оценка на всеки един член на УС. А
защо на толкова управителни съвети все не можем да приемем бюджет? И ще кажа директно, че
проблемът е в заплатите.
Арх. Банко Банов: Да направим и дискусия по план-програмите за дейността на камарата.
Арх. Борислав Загорски: Прави процедурно предложение за прекратяване на дебатите и
преминаване към гласуване.

Р Е Ш Е Н И Е:
Прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване
Гласували 260 делегати.
Гласували “ЗА” – 191.
Гласували “ПРОТИВ” – 44.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 25.
Предложението е прието.

Р Е Ш Е Н И Е:
Гласуване на нов модел за Бюджет на КАБ 2017 г.
Гласували 272 делегати.
Гласували “ЗА” – 138.
Гласували “ПРОТИВ” – 92.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 42.
Предложението е прието.
Председателят закрива заседанието в 20.00 часа на 7 април 2017 г.
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
8 АПРИЛ 2017 Г.
НАЧАЛО: 10.00 ЧАСА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: арх. Борислав Игнатов открива второто заседание на
Петнадесетото редовно общо събрание на Камарата на архитектите в България.
Арх. Борислав Игнатов: Вчера приехме правилата, а днес трябва да продължим с няколко
важни момента от бюджета. Предложението на УС е членският внос да бъде запазен в сегашния
си размер.
Арх. Светломир Никодимов: Предлагам да утвърдим Вашето предложение от миналата
година и членският внос да е 210 лв. общо.
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Арх. Христо Венков: Има предложение от Съвета на РК София-град членският внос да е 180
лв. общо.
Арх. Пламен Братков: Предлагам членският внос да е една минимална работна заплала –
460 лв.
Арх. Янка Сачкова: Първо да решим дали ще имаме второ общо събрание тази година и
тогава да решаваме каква ще е вноската.
Арх. Любомирски: Предлагам членският внос да е 365 лв. годишно – по един лев на ден.
Предложенията се подлагат на гласуване по реда, по който са постъпили.
Р Е Ш Е Н И Е:
Запазване на всички вноски за членство в КАБ, както досега.
Гласували 287 делегати.
Гласували “ЗА” – 211.
Гласували “ПРОТИВ” – 51.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 25.
Предложението е прието.
Представяне на приходната част на бюджета от арх. Николай Баровски.
Това са числата - встъпителни вноски 556 982 лв. във фонд Основен капитал. Годишни
вноски, събрани за 2017 г. - 336 396 лв, за ППП - 479 025 лв, за ОПП – 35 988 лв, допълнителни
приходи също, или общо 851 410 лв. Или общо от стопанска дейност и членски внос, които
участват в разпределението на бюджета, са 961 410 лв. Остатъкът е 403 650 лв, и така общо
приходите за камарата са 1 365 100 лв. Това е приходната рамка, която трябва да бъде
преразпределена.
Презентацията е представена като приложение към настоящия протокол.
Няма въпроси от залата и приходната част е подложена на гласуване.
Р Е Ш Е Н И Е:
Гласуване на приходната част на Бюджет 2017
Гласували 251 делегати.
Гласували “ЗА” – 204.
Гласували “ПРОТИВ” – 25.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 22.
Предложението е прието.
Представяне на разходната част на бюджета от арх. Петкана Бакалова.
Арх. Петкана Бакалова: Бюджетът, който ви представяме, е структуриран съгласно Устава
на камарата. Разходната част на бюджета е структурирана в четири основни фонда. С фонд
Основен се осъществява основната дейност на камарата, свързана с регулация на професията и
правоспособността.
Във фонд Целеви за опезпечаване работата по целеви дейности са заделени 194 000 лв.
Тези средства са разпределени съответно за ресор Практика – 50 000 лв, Нормативи – 90 000 лв,
Квалификация – 50 000 лв. и Евроинтеграция – 4 000 лв.
Фонд Основен – за работата на националните органи на управление на КАБ са предвидени
162 000 лв, или 14% от бюджета са заделени за обезпечаване на работата на националните
органи. Фонд работни заплати на централата и регионалните колегии е общо 20% за персонал и
изборни длъжности. Текущите разходи са 159 000 лв. за централата и 72 000 лв. за регионалните
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колегии. Общо 270 000 лв. са разходи за регионалните колегии. От тях 216 000 лв. са за одобрени
план-програми на регионалните колегии и 54 000 лв. за администриране. За целева дейност сме
заделили 17,46% от бюджета на КАБ.
Обезпечили сме основната дейност на камарата, която й е вменена със закон, като сме
структурирали бюджета така, както е по Устав.
Презентацията е представена като приложение към настоящия протокол.
Следва дискусия относно разходната част на бюджета.
Арх. Банко Банов: Искам да попитам какво е „допълнително администриране“. И няма ли да
дискутираме план-програмите, които са обвързани с бюджета.
Арх. Светломир Никодимов: Този бюджет гледан ли е в бюджетната комисия и приет ли е от
Управителния съвет с 2/3 мнозинство – т.е. с 26 гласа от членовете на УС?
Арх. Росица Златанова: Обикновено комисиите първо правят програма, която е обвързана
със средствата от бюджета. И 4000 лв. за международна дейност е твърде малко. Ланд. арх.
Александър Недев: по сметка „Комисии“ има 162 600 лв. Ще стигнат ли за още две общи
събрания?
Арх. Иван Аврамов: Аз имам друга таблица, където цифрите са различни. Бюджетът в този
му вид не е приеман от Управителния съвет. Разбрахме и че депозитът на РК София град в
размер на 248 045 лв. е на разпореждане на УС. Това са средствата, които софия-град е събрала
за 13 години – целеви, за закупуване на офис. Това някакво недоразумение ли е?
Отговори на поставените въпроси.
Арх. Николай Баровски: Отговор на въпроса на арх. Банов – перо 3 включва общите текущи
разходи и административни съгласно приетите нови правила. Перо 4 са целевите пари за дейност
на регионалните колегии. На другия въпрос - план-програмите, които ще гледаме след малко, са
съобразени с това преразпределение на средствата.
Арх. Петкана Бакалова: Отговор на въпроса на арх. Никодимов – ще припомня, че 14-то ОС
прие Управителният съвет да изработи и предложи бюджет на камарата. На въпроса на арх.
Аврамов – на 31 март УС прие да има още едно заседание на 6 април и то се проведе, но арх.
Аврамов не присъства.
Арх. Светломир Никодимов: Този Управителен съвет спазва ли действащите правила на
камарата?
Арх. Петкана Бакалова: Решенията на Общото събрание са задължителни за Управителния
съвет и са над правилата, които самият УС е гласувал.
Арх. Борислав Игнатов: На въпроса на арх. Аврамов – действително числата в таблицата са
различни, но те бяха преработени след последното вчерашно заседание на УС.
Арх. Николай Баровски: На другия въпрос на арх. Аврамов – с депозита на София-град се
разпорежда единствено общото събрание на РК София-град.
Арх. Петкана Бакалова: Искам да обърна внимание, че вчера ОС прие правилата, по които е
структуриран този бюджет.
Арх. Николай Баровски: На въпроса на арх. Недев – да, в тези средства е предвидено само
едно общо събрание. Ако има второ, трябва да се мисли как ще се финансира.
Арх. Янка Сачкова: Искам да поясня, че парите за офис на София-град беше решено да
бъдат във фонд Основен. С тях може да се разпорежда само общото събрание. Те са си на
София-град и никой не може да ги пипа.
Арх. Данчо Данчев: Подкрепям Янка на 100%...
В залата неочаквано влиза фолклорна група от малки дечица, които с песни и стихчета
поздравяват делегатите на Петнадесетото общо събрание на КАБ по повод Лазаровден.
Арх. Данчо Данчев: За 5 години от София-град сме дали 80-100 000 лв. за наеми. Как може
да имаме целеви средства за офис и да даваме пари за наеми? Апелирам да се даде срок на РК
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София-град и на централното ръководство да купят един общ офис и да се реши проблемът с
наемите.
Арх. Весела Георгиева: Имам няколко въпроса по таблицата. Колко офиса ще бъдат
поддържани, колко ще е годишната им издръжка, колко сътрудници ще има и какви ще са
заплатите им?
Арх. Николай Баровски: Бъдете спокойни – няма да се наруши издръжката на камарата.
Арх. Владимир Дамянов: Тук са включени и средства за защита на авторските права. Искам
пояснение как ще се прави това – къде ще отидат тези пари. И още – няма стенограф в залата –
кой ще даде стенографски запис на тази дискусия?
Арх. Валери Врабчев: Стенограмата е задължителна и винаги се придружава от
аудиозапис. Настоявам да има стенограма от това Общо събрание.
Арх. Янка Сачкова: Пояснение - чл. 56 от Устава е правен през 2007 г. Тогава искахме да
помогнем за защита на авторските права. И още – основният документ на ОС е протоколът.
Арх. Иван Аврамов: За София-град се предвижда 1 председател, четвърт заместник и един
технически сътрудник. И още – арх. Марин Бакалов е записан като председател на комисия за
защита на авторските права. Кога е избирана такава комисия, защото на мен не ми е известно да
има такава комисия в камарата.
Арх. Даскалова: Нищо от предложенията за бюджета не е публикувано – нито на сайта, нито
има материали. И докога ще храним безработни юристи.
Арх. Величка Тименова: Процедурно – ние в РК на общите си събрания гласувахме други
суми за собствения си бюджет. Трябва ли да правим нови общи събрания?
Арх. Николай Баровски: Останалите разходи е предвидено да се поемат от Управителния
съвет.
Арх. Петкана Бакалова: Зад тези бюджетни пера в представените таблици стоят планпрограмите за дейността на КАБ. Те са съобразени с тях.
Арх. Иван Аврамов: Постоянно се променят цифрите в бюджета. Ние сме гласували други.
Арх. Петкана Бакалова: На въпроса на арх. Тименова – програмите на регионалните
колегии могат да се изпълнят без проблеми, защото са предвидени дори повече средства за тях.
Арх. Борислав Игнатов: Ще трябва ново общо събрание на регионалната колегия, за да се
преразпределят средствата от бюджета по пера.
Арх. Николай Баровски: Процедурно предложение – да бъдат прекъснати дебатите по
разходната част на бюджета и да се премине към гласуване.

Р Е Ш Е Н И Е:
Да бъдат прекратени дебатите по обсъждане на част разходна от Бюджет 2017.
Гласували 262 делегати.
Гласували “ЗА” – 201.
Гласували “ПРОТИВ” – 39.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 22.
Предложението е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
Приемане на част разходна от Бюджет 2017
Гласували 269 делегати.
Гласували “ЗА” – 161.
Гласували “ПРОТИВ” – 67.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 41.
Предложението е прието.
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Арх. Янка Сачкова: Искам да благодаря на комисията по бюджет и финанси от 2007 г., която
направи възможна тази форма на бюджета, която се възприема сега!

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НАЧАЛО 14 ЧАСА
Проверка на кворума. Присъстват 152 делегати и няма кворум за вземане на решения.
Арх. Борислав Игнатов обявява, че има резултат от Мандатната комисия за проведения
избор.
Арх. Валентина Василева: Финално регистрирани на Общото събрание са 368 делегати.
Обикновеният кворум е 185, а квалифицираното мнозинство е 245.
Колегата Румен Йотов е избран с огромно мнозинство – 259 гласа срещу само 8 против.
Нова проверка на кворума в залата. Присъстват 184 делегати.
Арх. Николай Баровски: Процедурно предложение - Да се премине към представяне на
план-програмите за дейността.
Р Е Ш Е Н И Е:
Да се премине към представяне на план-програмите.
Гласували 187 делегати.
Гласували “ЗА” – 99.
Гласували “ПРОТИВ” – 56.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 32.
Предложението е прието.
Доклад на арх. Мартин Христов, заместник-председател на КАБ, ресор „Практика“
/презентацията е публикувана отделно/.
Дискусия по представената план-програма:
Арх. Весела Георгиева: На базата на какви документи смята да регистрира проектантски бюра в
различни томове. И на базата на какви документи членовете на КАБ няма да получават удостоверение за
проектантска правоспособност, а само удостоверение за конкретен обект.
Арх. Янка Сачкова: Тъй като това е програма, трябва да има срок и отговорник.
Арх. Петрова: Авторите на идеята за удостоверенията за конкретен обект взели ли са предвид
международните конкурси, в които се изисква задължително да бъде представено удостоверение за
правоспособност. Смятам още, че последната точка от програмата няма място в дейността на камарата.
Арх. Загорски: Трябва да проведем широка дискусия за тези удостоверения.
Арх. Мартин Христов: За проектантските бюра – ще съставим нов правилник за проектантските бюра,
като най-важното е да направим връзки между проектантите и проектантските бюра. За удостоверенията
за обект – те са на база решение на предишното общо събрание. Беше решено да бъдат върнати картите
за правоспособност, които имахме преди. За ел. преводи – целта е да може директно да се плаща
годишната вноска. Съгласен съм, че трябва да има срокове и отговорности – срокът на програмата е до
края на годината.
Арх. Камбуров: Администрацията не може да изисква повече документи, отколкото изисква законът. В
закона е записано, че правоспособност се дава годишно, а не за обект.
Преминава се към гласуване на план-програмата ресор „Практика“:

Р Е Ш Е Н И Е:
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План-програма на ресор Практика - изпълнение до 31.12.2017
Гласували 202 делегати.
Гласували “ЗА” – 84.
Гласували “ПРОТИВ” – 82.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 36.
Предложението не е прието.
/ръкопляскане/
Ланд. арх. Александър Недев: Ако „ябълката на раздора“ е удостоверението, нека то да
отпадне и да приемем останалата част от програмата.
Арх. Василева: Народното събрание също е вземало решения и ги е оттегляло. Ние се
отчитаме пред данъчните и не е нужно да се отчитаме допълнително и пред Управителния съвет.
Арх. Владимир Милков: С тези удостоверения ще влезнат повече пари в камарата и то от
тези, които работят повече.
Арх. Бойчев: Според мен бъдещето е да се регистрира обектът.
Арх. Емил Проданов: Трябва да се мисли за регистрация на договорите, а не за
удостоверения за конкретен обект.
Арх. Петкана Бакалова: По Устав регистрацията на договорите е задължителна, така че
какво точно коментираме. Цяла година УС работи по тези удостоверения по решение на
предишното общо събрание. Вие оспорвате нашия труд в изпълнение на решение на общото
събрание.
Арх. Загорски: Когато идеята ни беше представена на предишното общо събрание, беше
базирана на други постулати – че възложителите ще заплащат това удостоверение. Сега това го
няма. След като програмното предложение е със значително различие от предложеното сега,
най-малкото то трябва да се прегласува.
Арх. Калина Павлова: Предлагам прекъсване на дискусията.
Арх. Железова: Процедурно предложение – да решим сега дали искаме прозрачност. Какъв
инструментариум ще изработим, за да защитим нашия труд.
Арх. Емил Жечев: В ЗКАИИП ясно и точно е казано какво се изисква. В изпълнение на една
нереализуема програма сега трябва да създаваме някакъв абсурден документ.
Арх. Петкана Бакалова: Вие имахте 4 години да промените ЗУТ и да направите
задължителна регистрацията на договорите.
Арх. Борислав Игнатов: Наистина платформата, която беше представена на предишното
общо събрание, е утопична. Но тя беше приета и ние се опитваме да я реализираме.
Внесено е становище на РК Велико Търново, в което колегията се обявява категорично
против издаването на удостоверения за конкретен обект.
Арх. Борислав Игнатов: Колеги, трябва да вървим нататък. Предлагам да гласуваме
постъпилото предложение на ланд. арх. Александър Недев.
Р Е Ш Е Н И Е:
Предложение: Да се одобри план-програмата на ресор Практика без точката за
удостоверенията.
Гласували 189 делегати.
Гласували “ЗА” – 124.
Гласували “ПРОТИВ” – 43.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 22.
Предложението е прието.
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Предложение: Да бъде разработено Удостоверение за конкретен обект
Гласували 208 делегати.
Гласували “ЗА” – 75.
Гласували “ПРОТИВ” – 107.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 26.
Предложението не е прието.
Доклад на арх. Петкана Бакалова, заместник-председател на КАБ, ресор „Нормативи“
/презентацията е публикувана отделно/.
Дискусия по представената план-програма:
Арх. Весела Георгиева: Приета ли е методиката от Управителния съвет.
Арх. Петкана Бакалова: Методиката е изработена и арх. Столинчев може да даде подробен отговор.
Арх. Емил Жечев: Не е необходимо промените в методиката да бъдат публикувани в Държавен
вестник.

Ланд. арх. Александър Недев: Да проверим кворума, защото в залата има много малко хора.
Р Е Ш Е Н И Е:
Приемане анблок на план-програма Нормативи - липсва кворум.
Гласували 179 делегати.
Гласували “ЗА” – 111.
Гласували “ПРОТИВ” – 29.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 39.
Предложението не е прието поради липса на кворум.

Председателят арх. Борислав Игнатов закрива Петнадесетото Общо събрание на Камарата на
архитектите в България.
В края на заседанието е изтеглена томболата с награда таблет. Наградата печели арх Христина
Петрова от РК Перник.
Арх. Борислав Игнатов прави поименна проверка на делегатите, присъстващи до края на
Петнадесетото Общо събрание на КАБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/арх. Б. Игнатов/

ПРОТОКОЛ ПО ВИДЕОЗАПИС:
/Р. Ангелова/
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