КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Стенографски протокол

ХІV ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ
11 май – 14 май 2016 г.

КК „Албена”, Конферентна зала на хотел „Ралица Супериор”
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От 11 до 14 май 2016 г. в КК „Албена“, Конферентна зала на
хотел „Ралица Супериор “, се проведе ХІV Общо отчетно-изборно
събрание на Камарата на архитектите в България.
Събранието беше открито на 12.05.2016 г. в 10,10 ч. и беше
ръководено от председателя на Камарата арх. Владимир Дамянов.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
30 април 2015 г.

ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги,
смятам, че имаме достатъчно регистрирани делегати и можем да
открием събранието, за да можем да дадем ход на Мандатната комисия
да направи съответните изчисления.
Откривам ХІV-тото Общо събрание на Камарата на архитектите
в България с приветствие към вас. Приветствам ви с добре дошли,
приветствам ви с това, че отделихте от времето си, работихте активно в
името на Камарата и днес сте тук, за да дадете отчет, да поискате отчет
от ръководството, да дадете самоотчет за собствените си действия и
съответно да продължим нататък работата в нашата организация.
Ще помоля да започнем с химна на Република България. Моля
да отдадем нужната почит.
(Звучи химнът на Република България, делегатите стават на
крака.
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Звучи химнът на Европейския съюз, делегатите го изслушват,
станали на крака)
Благодаря ви, колеги. Може би трябва да направим още едно
ставане прави. Нека отдадем почит на тези наши достойни колеги,
които си отидоха в рамките на този четиригодишен мандат. Няма да
споменавам имената им, но между тях е бившият наш, уважаван
председател на Камарата арх. Петко Йовчев, арх. Танко Серафимов,
проф. д-р арх. Александър Александров и много други достойни наши
колеги.
Моля ви с едноминутно мълчание да почетем паметта им.
(Делегатите стават на крака и с едноминутно мълчание
почитат паметта на починалите свои колеги.)
Пред вас правя едно предложение за състав на Мандатната
комисия:
Арх. Светломир Никодимов;
Арх. Алеко Христов;
Ландш. арх. Веселина Калайкова;
Арх. Милен Димитров Русенов;
Арх. Калина Павлова – Варна;
Арх. Младен Кърпачев – Велико Търново;
Арх. Михаил Стойчев.
Моля ви, колеги, ако има допълнения към комисията,
заповядайте. Очаквам вашите предложения.
Ако няма предложения, моля да гласуваме така предложения
състав на Мандатната комисия.
Моля, гласувайте с вдигане със своите делегатски карти.
Гласували общо 217 делегати: "за" - 213, "против"
"въздържали се" - 3.
Съставът на Мандатната комисия е избран.

-1,
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Предлагам за председател на Мандатната комисия арх. Алеко
Христов.
Има ли други предложения?
АРХ. РУСИ ДЕЛЕВ: Предлагам арх. Михаил Стойчев.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Ако няма други

предложения, да ги гласуваме по реда на постъпването им.
Първо, моля, гласувайте предложението арх. Алеко Христов да
бъде председател на Мандатната комисия.
Гласували общо 207 делегати: "за" - 142, "против" - 20,
"въздържали се" - 45.
Предложението се приема.
Председател на Мандатната комисия ще бъде арх. Алеко
Христов.
Моля, Мандатната комисия да се събере и да започне работа, за
да ни съобщи кворума, с който започваме деловата част на нашето
събрание.
През това време искам да дам думата на нашите гости. Това са
председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране инж. Иван Каралеев и уважаваната колежка инж.
Николчева.
Заповядайте, инж. Каралеев, ако желаете да кажете няколко
думи на нашето събрание.
ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ: Уважаеми арх. Дамянов, уважаеми
делегати и гости на Общото събрание! За мен е чест и удоволствие от
името на ръководството на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране да ви поздравя по повод настоящото Общо отчетноизборно събрание на Камарата на архитектите в България.
Приемете

най-сърдечните

ни

пожелания

за

успех

при

осъществяване на поставените цели за постигане на европейското ниво.

5

Пожелавам на Камарата на архитектите както досега, така и в
бъдеще да бъдете ефективни при решаване на основните проблеми в
инвестиционното проектиране и устройственото планиране.
Убедени сме, че винаги заедно двете камари – на архитектите и
на инженерите – ще успяваме да утвърждаваме ролята на проектанта в
обществото, което е в полза на страната ни. И тук бих добавил, че
особено през последната година много полезно беше провеждането на
много съвместни инициативи, включително в София, във Варна, в
Шумен, в Бургас. Провежданите общи обучения ни сплотяват още
повече.
Пожелавам успешно и ползотворно протичане на Общото
отчетно-изборно събрание на Камарата на архитектите в България.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на инж.
Каралеев.
Инж. Николчева дали иска да каже няколко думи? Заповядайте,
инж. Николчева. Тя е сериозен представител на Варненската колегия.
Инж. СВЕТЛАНА НИКОЛЧЕВА: Благодаря ви, колеги.
Искам да ви поздравя с вашето Отчетно-изборно събрание. Искам да ви
пожелая ползотворна работа. Аз съм конструктор по професия. Ние
винаги с вас сме ръка за ръка. Обичаме се, уважаваме се. Нека и
занапред да бъде така и да се борим за общите ни цели и общите ни
задачи.
На добър час на вашето събрание. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на инж.
Николчева.
А сега да ви съобщя състава на Техническата комисия, която
работи за правилното протичане на събранието.
По „Обща организация“:
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Галина Манева;
Елена Дикова;
Ландш. Арх. Даниела Стайкова;
Райна Ангелова.
„Медийно отразяване“.
Ръководител на групата е госпожа Пенка Ангелова.
Има ли някакви предложения за броя и състава на така
предложената първа част от комисията „Обща организация“? Колеги?
Видимо няма.
Втората част от техническата комисия е „Комисията по
преброяване“.
София Мавродинова Георгиева – Бургас;
Велизара Русева Стоянова – Петрова – Варна;
Красимира Димитрова Русева – Хасково;
Атанас Николаев Шарков – Хасково;
Екатерина Жалкова Ганева – Попова – Пловдив;
И допълнително има една бройка от млади хора, които проявиха
героично желание да видят как работи Камарата на архитектите в
България. Това са бъдещи архитекти, студенти във ВСУ „Черноризец
Храбър“ – Варна, организирани от нашия достоен колега доц. д-р арх.
Начо Веков, на когото изказвам публична благодарност от името на
ръководството на Камарата за съдействието, което ни оказа. Това са
младите

колеги

Красимир

Ганчев,

Денис

Наумова,

Жасмина

Александрова, Мартин Лазаров.
Благодаря на колегите и пожелавам успешно да се включат като
реализатори на точния вот днес.
Група „Компютърна техника“:
Арх. Любомира Манчева;
Мариана Димитрова.
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„Счетоводство“:
Василка Спандониева.
Това е съставът на Техническата комисия. Има ли някакви
бележки към комисията или желание за допълнения? Колеги?
Ако няма, предлагам да гласуваме ан блок състава на
Техническата комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували общо 247 делегати: "за" - 239, "против" - 3,
"въздържали се" - 5.
Предложението се приема.
Техническата комисия е избрана.
Пропуснахме да гласуваме председателя на Комисията по
преброяването – арх. Здравка Вълчанова.
Моля, има ли други предложения за председател?
Ако няма, моля, гласувайте кандидатурата на арх. Здравка
Вълчанова.
Гласували общо 225 делегати: "за" -

207, "против"

- 2,

"въздържали се" - 16.
Предложението се приема.
Арх. Здравка Вълчанова е председател на Комисията по
преброяването.
Имам въпрос към Мандатната комисия: имате ли готовност да
съобщите кворума на събранието? Имате ли готовност с отчета на
Мандатната комисия? Все още Мандатната комисия я няма в залата.
Не можем да започнем работа преди да се даде резултат от
Мандатната комисия.
Обявявам 15 минути почивка, колеги!
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(след почивката)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги,
правя една официална покана към председателя на Съюза на
архитектите в България арх. Георги Бакалов, който иска да каже
няколко топли думи на нашето събрание.
Арх. Бакалов, заповядайте.
АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ: Благодаря Ви, арх. Дамянов.
Признавам си, че не ми е много комфортно.
Уважаеми колеги, не съм готвил специално поздравителен адрес
от името на Съюза на архитектите в България, не защото – всички
знаем, че Камарата е професионалният коректив на нашия Съюз, не
защото и една част от тук присъстващите не са членове на нашия Съюз,
тъй като знаете, че при нас регистрацията е доброволна, но причината
да се опитаме да работим в полза на нашата гилдия е свързана с това да
търсим пътища за по-голям прагматизъм. Затова за мен е удоволствие
като представляващ тази част от съюзната колегия да ви поздравя с
вашето отчетно-изборно събрание.
Бих искал няколко послания да направя, ако позволите.
Едното е двете организации да търсим заедно пътища да
утвърждаваме професията и занаята в няколко направления. И понеже
днес не, но утре ще избираме ръководство на Камарата, затова мисля,
че е много важно да помислим заедно в няколко направления. Едното е,
разбира се, как да повишим доходността си. Това е свързано с хляба,
със защита на гаранциите ни.
Второто, което мисля, че е много важно и по което трябва да
помислим, е как да направим така, че статусът, който е следствие от
нашето представяне в обществото, да се повиши.
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Не мога да не спомена, че миналата година беше много важна за
нашите две организации. Изхождайки от Закона за устройството на
територията по отношение на работата на общинските експертни
съвети и избора на нов главен архитект, всъщност ние, така да се каже,
институционализирахме възможността да сме в управлението на
държавата. Друг е въпросът колко това влияе на труда ни. И оттук
нататък има какво да се прави.
Много важен момент изпуснахме в Народното събрание, когато
в комисиите допуснахме за водещ проектант да се случат някои
неясноти, свързани с високи нива на ….., невъзможността да прокараме
един много важен принцип, че всъщност водещ проектант се определя
от екипа, а не от възложителя. Също не успяхме така да подготвим
нормативно нещата, че индивидуалната част на целия труд да бъде
достойно заплатена.
Един глас само не достигна в Народното събрание, за да се
приеме предложението ни – тук има главни архитекти, и те знаят – не
мина предложението ни разрешение за строеж да не се издава, докато
не се изплати хонорарът. Ненормално е вносител да получава вещно
право върху документация, която не е негова. Тя става негова, когато
няма

тежести.

Тоест,

има

декларация,

че

са

изчистени

взаимоотношенията между проектанта и възложителя.
Естествено, изключително важно е да се опитаме да върнем
минималната стойност на услугата, която да ни гарантира и да осмисля
регистрация на договорите, да осмисля борбата с нередностите.
Много неща има още. Но пожелавам успех на този кворум и
дано да изберем ръководство, което да постигне напредък във всички
области и задачи.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

10

ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Бакалов.
Надявам се, че всички са заели местата в залата.

Моля,

затворете вратата.
Давам думата на арх. Алеко Христов, председател на
Мандатната комисия, да съобщи резултата от нейната работа.
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, арх. Дамянов.
Мандатната

комисия

направи

каквото

беше

необходимо

по

преброяване на гласовете. Но в случая ние винаги сме имали един
проблем с неспазването на законовата уредба и нашия Устав спрямо
хората, които наричаме „главни архитекти“, на които самите ние сме
забранили да бъдат избирани и да избират. Това включва, като вземем
всичките

позиции

в

нормативната

уредба,

и

служителите

н

администрациите, които са архитекти и имат пълна проектантска
правоспособност, защото тук за избор не може да става въпрос за
ограничена проектантска правоспособност.
Така че ние решихме тази година да спазим тези нормативни
изисквания и да видим, доколкото е възможно, бройката на хората,
които вече са избрани, защото по колегиите изборите са минали. Този
нормативен проблем не е поставян, нито е вземан предвид по места. За
съжаление трябва тук, доколкото ни е по силите, да решим да ги
реабилитираме като те, разбира се, ще си останат тук, ще се ползват от
всички условия, които важат за всички останали, но тези две
нормативни положения съответно трябва да ги спазим, за да не бъдат
нашите решения тотално оборими в съда. По този повод поне.
Така че аз ще прочета данните, които се получиха. Ние нямаме,
разбира се, сведения, защото няма откъде да ги вземем, за онези, които
не са главни архитекти, защото те са обявени официално, докато
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другите не са, ние ще кажем сега следното, което излезе от цифрите,
които установихме и съответно аритметиките, които направихме.
Общо в страната са избрани 445 делегати. От тях за 24 –поне за
сега – е известно, че са главни архитекти. Като извадим тези 24 от 445,
се получава 421 делегати, законно и нормативно, защото и нашият
Устав основно важи тук, избрани с пълни права. Тоест, това
квалифицирано мнозинство, което се изисква за минимален кворум на
нашето събрание, за да бъде то легитимно и да може да взема решения,
а не само да разисква, е 281 делегати.
Да го прочета ли? Аз ще го прочета, но мисля, лично Вие трябва
да го знаете. (Обръща се към делегат от залата.)
Мисля, че няма нужда да чета кои са органите за управление,
тези, които са упоменати в закона. Ще ви прочета чл. 13, ал. 5, която
гласи:
„(5) Лицата, за които се отнася ограничителният режим на чл.
230, ал. 3 от ЗУТ, не могат да бъдат избирани за членове в органите на
управление

на

Камарата

и

нейните

териториални

структури,

Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство за
периода, докато заемат съответната длъжност.“
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: А за делегати могат ли да бъдат
избирани?
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Аз не съм казал друго, да си останат
делегати.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Ама те имат право да са делегати.
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Не могат да бъдат избирани за
членове на органи за управление на Камарата. А кои са органите на
управление – знаете ли? Органи за управление на

Камарата на

национално ниво са: Общото събрание, Управителен съвет, Контролен
съвет и Комисията по дисциплинарно производство.
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Това е чл. 25 от 2007 г., изм. 2015 г.
Арх. Тосев, Вие искахте да кажете нещо. Заповядайте.
АРХ. АТАНАС ТОСЕВ: Уважаеми колеги, арх. Христов
неправилно чете и тълкува нашия закон. Орган на управление на
Камарата е единствено Управителният съвет. Контролният съвет не е
орган на управление. Комисията по дисциплинарно производство не е
орган на управление. Общото събрание не е орган на управление. Той е
законодателният орган на Камарата. Той не може да управлява с
Общото събрание, той издава разпоредби, приема решения, които
Управителният съвет изпълнява. Единственият орган за управление е
Управителният

съвет.

Толкова!

Няма

такова

нещо

в

закона.

(Ръкопляскания.)
В закона е записано „орган и управление“, а не „органи на
управление“. Много ви моля, прочетете внимателно закона.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Сред нас е

юридическият съветник на Камарата. Давам думата на господин
Медарев за коментар и да изтълкува този спор.
Заповядайте, господин Медарев.
АДВ. ИВАН МЕДАРЕВ: Аз не съм се запознал предварително
с този въпрос. Но мога да чета закона. Логиката, която изложи арх.
Алеко Христов, се съдържа в чл. 26 от Устава, в който се казва, че
„Камарата се управлява от общото събрание, управителен съвет,
оперативно ръководство и председател.“
В този смисъл Общото събрание е орган на управление и то
висшият орган на управление на Камарата, която по съответства на § 7,
където е казано, че въпроси, които не са уредени с настоящия Устав, се
решават от Общото събрание. С други думи, оперативно Общото
събрание може да взима решения, свързани с дейността на Камарата и
в частност с нейното управление, които не са предмет на Устава.
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Предишният член, който прочете арх. Алеко Христов, че не
могат да бъдат избирани архитекти с ограничена правоспособност по
чл. 230 от ЗУТ в органите на управление, свързано с този текст от
Устава, по-скоро води до този извод. До момента това не е
практикувано.
Пак казвам, на мен ми се налага да го чета и да го тълкувам в
движение.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Сивкова.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Христов, мога ли да
прочета текста от Устава?
Чл. 7.(5). Със заемането на длъжността “Главен архитект” на
Община с време на изпълнение на функциите в общ размер до два дни
седмично проектант с пълна проектантска правоспособност я губи само
за територията на съответната Община, като си я запазва за останалата
територия на страната. Такъв проектант се ползва от всички права,
произтичащи от членството в Камарата, с изключение на правото да
бъде избиран за член на Управителния съвет, Контролния съвет и
Комисията за дисциплинарно производство. Тези обстоятелства се
отразяват в Регистъра на действащите архитекти с пълна проектантска
правоспособност”.
Тоест, ползва се от всички права с изключение на правото да
бъдат избирани за членове на Управителния съвет, Контролния съвет и
Комисията по дисциплинарно производство.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Сивкова.`
Арх. Сачкова искаше думата. Заповядайте, арх. Сачкова.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Благодаря. Добър ден на всички
колеги. Надявам се да бъдем малко по-експедитивни в работата си.
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Първо, искам да помоля, понеже нямам пред себе си текста на
закона, по спомени в закона пише кой има право да бъде делегат. За
мен законът е по-висш от нашия Устав и не би трябвало да гледаме
само Устава. Доколкото си спомням, в закона беше написано, че
делегати на Общо събрание на Камарата на архитектите в България и
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране имат право да
бъдат всички, които имат пълна проектантска правоспособност.
След последните изменения – не помня – 2013 или 2014 г. на
ЗУТ на всички главни архитекти, които бяха по чл. 230, тогава им се
дадоха права да проектират устройствено планиране и инвестиционно
до ІV категория, ако не се лъжа. Това сега не е така. Сега записът е, че
им е забранено да работят на територията, на която са главни
архитекти.
Така че, много моля, ако може, да прочетете точния текст от
закона относно делегатите на Общото събрание. Това ще реши
проблема ни.
Благодаря. Извинявайте, повече няма да ви отегчавам.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Сачкова.
Арх. Киряков, заповядайте.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Аз не искам да ви губя повече
времето. Смятам, че това, което правим, е да бъдем по-католици от
папата. Само ще ви кажа следното нещо. Ако приемем, че Общото
събрание е орган за управление на Камарата, колко души в залата имат
повече от два мандата и колко души ще останат в залата, ако въведем
този критерий?
Бих искал да ви кажа, че това изобщо не е проблем. Няма да ги
избираме в органите за управление, но те са си членове и делегати и да
продължаваме нататък с нашата работа, за да не си губим времето.
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, Мандатната
комисия приключи ли със своя доклад? Има ли Мандатната комисия
какво да докладва още?
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Ако ние приемем, че тези хора ще
останат и ще гласуват, но няма да бъдат избирани в органите за
управление, тогава цифрите стават следните: имаме 445 избрани
делегати. От тях минималният кворум е 296 делегати, който трябва да
постигнем. Регистрираните са 347. Тоест, ние имаме кворум и можем
да започваме работа като реален орган.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Тъй като имаше

спор, има две предложения. Едното е да приемем това, което предлага
Мандатната комисия. Другото е обратното, а именно, каквото
събранието реши по отношение на допускането на колегите, тоест,
това, което каза арх. Киряков – правата им да бъдат избирани в
органите за управление на Камарата са ограничени. Тоест, те са
делегати на събранието.
Ако това приемаме, моля да гласуваме това предложение – не
могат да бъдат избирани, но са делегати. Не могат да бъдат включени в
органите за управление на Камарата.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Моля, прочетете Устава. Този
въпрос е решен. Няма смисъл да го гласуваме.
ПРЕДС.

АРХ.

ВЛАДИМИР

ДАМЯНОВ:

Добре,

продължаваме работата нататък.
Още един път повтаряме. Регистрирани са 347 делегати, които
са повече от 296, което е минимумът за кворум от регистрираните
делегати на събранието.
Събранието може да продължи работата си.
АРХ. ПОЛИНА ПАВЛОВА: Чухме от Мандатната комисия,
чухме и от юриста и от нашия председател, че има проблем с това
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решение. Ние не сме съгласни, че по Устав те ще имат право да
гласуват. Затова предлагам и настоявам да се проведе гласуване, което
да се стартира докрай и да бъде решен чрез Общото събрание този
проблем.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Павлова, за Вашето предложение. Формулирайте Вашето предложение
като член на комисията, за да може да се гласува.
АРХ. ПОЛИНА ПАВЛОВА: Да се проведе гласуването, което
Вие предложихте, тоест, Общото събрание със свое решение да
потвърди, че дава право на тези главни архитекти да бъдат сега
делегати на Общото събрание.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Обратното е, че

нямат право да гласуват.
АРХ. ПОЛИНА ПАВЛОВА: Да, аз така го приемам.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Отдалеченото

предложение е главните архитекти да присъстват на нашето събрание,
тоест, става дума за тези 24 души, които обявих преди малко, да нямат
право да гласуват, освен че нямат право да бъдат избирани в органите
за управление.
Това е първото предложение.
Моля, гласувайте това предложение.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Не бива да гласуват, не е
морално, защото са заинтересовани.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Имат право да са делегати, нямат
право да гласуват. Тоест, нямат право да бъдат делегати, защото те са
тук, за да гласуват.
АРХ. ПОЛИНА ПАВЛОВА: Общото събрание ще гласува.
Съгласни ли сте да падне в съда? Адвокатът беше на страната на
Мандатната комисия.
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АРХ. ЕМИЛ…..: Чл. 18. (2) Делегати на общото събрание се
определят при условия и по ред, определени в Уставите на съответната
камара.“ Това е казал законът. А в Устава ние сме казали нещо повече.
Това, което се цитира от арх. Киряков, е коректно. Само че няма
забрана. Докато в чл. 13, който сме приели миналата година, са
изредени всички органи на управление.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Само ще ви припомня кое прочете
арх….. Това е от нашия Устав, който е приет с повече от 2/3 от
гласовете. Момент, ще прочетем и чл. 7, ал. 5:
„Чл. 7 .(5). Със заемането на длъжността „главен архитект“ на
Община с време на изпълнение на функциите в общ размер до два дни
седмично проектант с пълна проектантска правоспособност я губи само
за територията на съответната Община, като си я запазва за останалата
територия на страната. Такъв проектант се ползва от всички права,
произтичащи от членството в Камарата, с изключение на правото да
бъде избиран за член на Управителния съвет, Контролния съвет и
Комисията за дисциплинарно производство. Тези обстоятелства се
отразяват в Регистъра на действащите архитекти с пълна проектантска
правоспособност”.
Нали чухте, какво казва Уставът? Аз ви чета Устава.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Сивкова.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Искам това да уточним, че в
следващия чл. 27 от нашия Устав, където се уточнява, че могат да
бъдат делегати, а в чл. 9 се казва, че се ползват от всички права като
членове.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Което значи, че

могат да гласуват, но не могат да бъдат избирани в органите за
управление.
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Благодаря на Мандатната комисия за направения доклад.
Преминаваме към обсъждане на регламента на събранието.
Регламентът е публикуван. Имате го пред себе си. Имате и
допълнение към Регламента.
Арх. Баровски, заповядайте.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: За да не стават като миналата
година недоразумения с решенията на Общото събрание, предлагам
към т. 2 от Регламента да бъде добавено, чета т. 2:
„2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено
мнозинство – гласували със „за“ повече от половината от гласувалите“.
Предлагам след „гласувалите“ да сложим запетайка и да
добавим „при кворум не по-малко от половината от регистрираните
делегати“.
Има ли смисъл да обяснявам защо?
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Киряков.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Аз също от името на нашата
Регионална колегия ще прочета едно предложение – за нова т. 12:
„12. Неразделна част от този регламент е програма с времеви
график на дневния ред. В случай че до изтичане на срока, предвиден за
съответната точка от дневния ред, няма взето решение от Общото
събрание, дебатите по нея се прекратяват и се преминава към
гласуване“.
Мисля, че е ясно за какво става дума. Ние трябва да си спазваме
времевия график и да свършим нашето Общо събрание в събота в 15,15
ч., както е предвидено.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Други предложения
към регламента, моля ви? Има ли нужда да четем регламента? Не!
Ще подложа на гласуване едно по едно предложенията.
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Първо, предложението на арх. Баровски. Арх. Баровски, моля
Ви още веднъж да прочетете предложението си.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: В т. 2 накрая да се добави „при
кворум, не по-малко от половината от регистрираните делегати“.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: В т. 2 накрая се

поставя запетайка и се добавя този текст - „при кворум, не по-малко от
половината от регистрираните делегати“.
Моля, гласувайте това предложение на арх. Баровски за т. 2 на
Регламента.
Гласували общо 263 делегати: "за" -

259, "против"

- 2,

"въздържали се" - 2.
Предложението на арх. Николай Баровски за допълване на
т. 2 се приема.
Подлагам на гласуване предложението на арх. Киряков за
създаване на нова точка – т. 12 към Регламента.
Арх. Киряков, моля Ви още веднъж да прочетете предложението
си.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Да се създаде нова точка, а именно:
„12. Неразделна част от този регламент е програма с времеви
график на дневния ред. В случай че до изтичане на срока, предвиден за
съответната точка от дневния ред, няма взето решение от Общото
събрание, дебатите по нея се прекратяват и се преминава към
гласуване“.
Моля, гласувайте това предложение на арх. Киряков.
Гласували общо 277 делегати: "за" -

251, "против"

- 10,

"въздържали се" - 16.
Предложението на арх. Киряков за създаване на нова т. 12 в
Регламента се приема.
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Моля, гласувайте така представения и допълнен с приетите
предложения Регламент.
Гласували общо 265 делегати: "за" - 262, "против"

- 1,

"въздържали се" - 2.
Предложеният и допълнен регламент се приема.
Преминаваме към избори на работните органи на събранието –
избори на комисии.
Първо, Комисия по избора. Предложението е следното:
Арх. Валентина Василева;
Арх. Даниела Дюлгерова;
Арх. Добринка Камбурова – Рачева;
Ландш. Арх. Ани Цонинска;
Арх. Христо Венков;
Арх. Владимир Дереджиев.
Има ли други предложения за Комисия по избора?
Заповядайте, колега.
АРХ.

ЧАВДАР

ГЕОРГИЕВ

–

Регионална

колегия

–

Кюстендил: Предлагам за член на Комисията по избора арх. Стоян
Чавдаров.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Други предложения?
Заповядайте, колега.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Предлагам от Регионална колегия
Стара Загора – ландш.арх. Велина Симеонова.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други

предложения?
Заповядайте, колега.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ – Регионална колегия – Варна:
Предлагам арх. Александър Минчев и Стела Митинкова.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли още

предложения?
Заповядайте, арх. Ковачев.
АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ: От РК-София – град, предлагам
Николай Хаджимарински и Васил Василев.
Заповядайте, колежке.
АРХ. ДАНИЕЛА ДЮЛГЕРОВА: Моля да бъда изключена от
комисията.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Правите си отвод?
Благодаря.
Арх. Аврамов, заповядайте.
АРХ.

ИВАН

АВРАМОВ:

Аз

предлагам

да

прекратим

предложенията за нови членове, тъй като съставът на комисията ще
нарасне неимоверно много и няма да могат колегите пълноценно да
участват в останалата част от работата на Общото събрание.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Предлагам да

гласуваме това процедурно предложение.
Моля, гласувайте предложението на арх. Иван Аврамов за
прекратяване на предложения за нови членове на Комисията по избора.
Гласували 248 общо

делегати: "за" -

90, "против"

- 128,

"въздържали се" - 30.
Предложението на арх. Иван Аврамов за прекратяване на
предложения за нови членове на Комисията по избора не се
приема.
Продължаваме с предложения за състав на комисията.
Арх. Георгиева, заповядайте.
АРХ.

ВЕСЕЛА

ГЕОРГИЕВА:

Имам

едно

техническо

предложение към преброителите. Тъй като ние не виждаме екрана,
стенографът също не вижда добре екрана, моля, след приключване на
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гласуването да съобщавате резултатите „за“, „против“ и „въздържали
се“, за да могат да бъдат проверени дали правилно са записани.
Благодаря ви за съдействието.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има думата арх.

Козовска.
МАРГАРИТА КОЗОВСКА – РК – София – област:
Предлагам арх. Константин Пеев за член на Комисията по избора.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други

предложения? Заповядайте, арх. Милков.
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ – РК – Бургас: Упълномощен
съм от нашите делегати да предложа за член на Комисията по избора
арх. Емил Бурулянов.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други

предложения, колеги?
Ще прочета състава, който е предложен до момента.
Арх. Валентина Василева;
Арх. Дюлгерова си направи отвод.
Арх. Добринка Камбурова – Рачева;
Ландш. Арх. Ани Цонинска;
Арх. Христо Венков;
Арх. Владимир Дереджиев;
Арх. Стиляна Чавдарова;
Арх. Велина Симеонова;
Арх. Александър Минчев;
Арх. Стела Митинкова;
Арх. Николай Хаджимарински;
Арх. Константин Пеев;
Арх. Васил Василев;
Арх. Емил Бурулянов.
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Колеги, това е съставът.
АРХ. БАНКО БАНКОВ: Не чух моето предложение – ландш.
арх. Велина Симеонова.
Моля, гласувайте този състав на Комисията по избора.
Гласували общо 288 делегати: "за" -

277, "против"

- 5,

"въздържали се" - 6.
Комисията по избора е приета.
Има предложение за председател на Комисията по избора за
арх. Валентина Василева.
Има ли други предложения?
АРХ. БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ – РК – София – област:
Предлагам за председател на Комисията по избора да бъде арх.
Константин Пеев.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря.
Има ли други предложения? Ако няма, да преминем към
гласуване.
Първо, гласуваме предложението за председател арх. Валентина
Василева.
Моля,

гласувайте

това

предложение

за

председател

на

Комисията по избора.
Гласували общо 259 делегати: "за" - 142, "против"

- 51,

"въздържали се" - 66.
Предложението председател на Комисията по избора да бъде
арх. Валентина Василева се приема.
Следващата комисия е Комисията по решенията на ІV Общо
събрание.
Съставът на комисията се предлага да бъде следният:
Председател: Арх. Даниела Сивкова;
Членове:

Арх. Валери Врабчев;
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Арх. Лада Камиларова Стойчева;
Арх. Емил Жечев;
Ландш. арх. Веселин Рангелов;
Арх. Веселин Дуковски.
Моля, имате думата за предложения.
Заповядайте, арх. Василев.
АРХ. ЕМИЛ ВАСИЛЕВ – РК - Стара Загора: Предлагам ма
комисията да влезе арх. Сияна Янчева – РК – Стара Загора.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други

предложения, колеги?
Заповядайте, арх. Загорски.
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ – РК – София – град:
Предлагам за член на комисията арх. Величка Пенова.
ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Аз си правя отвод и
предлагам ландш. арх.Симеон Георгиев.
АРХ. ЛАДА КАМИЛАРОВА: Аз също си правя отвод.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други

предложения? Ако няма, ще прочета състава на Комисията по
решенията.
Председател: Арх. Даниела Сивкова;
Членове:

Арх. Валери Врабчев;
Арх. Емил Жечев;
Арх. Веселин Дуковски.
Ландш. арх. Симеон Георгиев;
Арх. Сияна Янчева;
Арх. Величка Пенова.

С така предложения състав моля да гласуваме ан блок
Комисията по решенията.
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Гласували общо 270 делегати: "за" -

266, "против"

- 0,

"въздържали се" - 4.
Съставът на Комисията по решенията е избран.
За председател на Комисията по решенията се предлага арх.
Даниела Сивкова – РК – Ямбол.
Има ли други предложения?
Арх. Дюлгерова, заповядайте.
АРХ. ДАНИЕЛА ДЮЛГЕРОВА: Предлагам за председател
арх. Емил Жечев.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Правя си отвод.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Други предложения?
Ако няма, преминаваме към гласуване предложението за
председател на Комисията по решенията арх. Даниела Сивкова.
Моля, гласувайте.
Гласували общо 264 делегати: "за" -

254, "против"

- 3,

"въздържали се" - 7.
Предложението за председател на Комисията по решенията
арх. Даниела Сивкова се предлага.
Следва дневният ред.
Давам думата на арх. Весела Георгиева. Заповядайте, арх.
Георгиева.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГЕВА: Колеги, дневният ред е
публикуван във вашите материали. Той беше разгледан и приет на
заседание на Управителния съвет на 12.03.2016 г., за да бъде
публикуван като предложение за дневен ред на настоящото Общо
събрание.
При това разглеждане обаче предложенията, които бяха във
връзка с чл. 24 от Устава, все още не бяха готови в окончателни
текстове. Затова в него има една неточност, на която обърна внимание
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арх. Сачкова, както и председателя на Комисията по вътрешна
нормативна уредба арх. Костадинов. Тази неточност е, че в т. 7 не е
включено разглеждането на чл. 40 от Устава на Камарата, който е
необходимо също да се разгледа, за да може да бъде по-добре
формулирана логиката на чл. 24.
Междувременно след публикуването на дневния ред постъпиха
две писмени предложения за разглеждане и на други членове от Устава
на Камарата. Така че аз смятам, че ние сега трябва да се запознаем с
тези предложения, събранието да вземе решение да ги включи в
дневния ред и тогава вече да утвърдим с всички други някакви
предложения, които възникват, самия дневен ред.
Тези две предложения – казвам ги така, както са постъпили – са
следните. Едното предложение е от председателя на Регионална
колегия – София – град, арх. Иван Аврамов, който на основание на
решение на Общото събрание на Регионална колегия – София – град,
моли в т. 7 да бъде включена, преди да сме разгледали промяната на чл.
24 от Устава на КАБ, да бъде разгледано предложение за промяната на
чл. 39 и чл. 40, които касаят регионалната структура на Камарата.
Това предложение, такова, каквото е разгледано в Регионална
колегия – София – град, е качено на сайта на Камарата и е включено в
материалите на Общото събрание.
Второто предложение е постъпило от арх. Тосев и от арх.
Владимиров. Няма го като законов текст. При условие, че събранието
приема да се разглеждат, Вие ще представите логиката и мотивите на
Вашето предложение, но аз ви казвам само касае предложението. Те
предлагат да се разгледа чл. 31 от Устава на Камарата, който касае
работата на Управителния съвет, а също така и чл. 36, който касае
работата на Контролния съвет. Има една промяна и една добавка към
чл. 36. Това е предложението, което е постъпило.
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Ние сме длъжни да ви запознаем с тези предложения и
предлагам сега по реда на постъпването най-напред да гласуваме това,
което е за включване в дневния ред, тоест, първо към основния дневен
ред, който е разгледал Управителният съвет, заедно с чл. 24 от Устава
да се разгледа и чл. 40 от Устава.
Моля ви, колеги, гласувайте това предложение.
Гласували общо 236 делегати: "за" - 106, "против"

- 60,

"въздържали се" - 70.
Предложението не се приема.
Арх. Сачкова, заповядайте, за процедурно предложение.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: В т. 6 пише приемане на дневен ред.
Този дневен ред обхваща 14-те точки след това.
Правя предложение за смяна на текста на т. 7. Коректното
изписване е „изменение и допълнение“, а не приемане. Ние изменяме и
допълваме. В единия вариант в първата част имаме изменение на
Устава, а в чл. 40 имаме допълнение. Това е коректният текст. Мисля,
че юристите ще ме подкрепят.
Тъй като точката е гледана на заседание на Управителния съвет,
само че е гледана за т. 24. Коректно е, когато такова нещо се изписва, за
това има специални закони и наредби, трябва да бъде „изменение и
допълнение“ на Устава на Камарата, а не на определен член.
Затова ви предлагам, независимо от това какво ще гледаме
първо, можем да гледаме един член, може да гледаме десет, можем да
решим да не гледаме нито един. Това е наше право. Но коректно е да
бъде този запис – „Изменение и допълнение на Устава на КАБ“.
Затова ви предлагам това предложение така да го гласуваме и
така да бъде формулирана тази точка. А ние после ще решим дали ще
гледаме един, два, три, пет или десет члена, колкото искаме.
Предлагам така да я гласуваме тази точка от дневния ред.
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ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Това е конкретно
предложение.
Има думата арх. Аврамов.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Обръщам внимание, че на таблицата
от предходното гласуване – моля да го покажете – пише „Предложение
за промяна на чл. 39 от арх. Иван Аврамов. Такова гласуване не е
направено.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Аз бях категорично
ясна какво докладвам от трибуната. Аз докладвах постъпили
предложения.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: В заглавието на таблицата е
допусната грешка. Обръщам се към Техническата комисия.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Аврамов, аз не
виждам екрана, трудно ми е.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: По отношение на направеното от мен
предложение по решение на Общото събрание на Регионална колегия –
София – град, правя една съществена корекция. Преди заседанието на
Управителния съвет съм входирал докладна записка от 13.04.2016 г., в
която моля Управителният съвет да включи в дневния ред решението
на Общото събрание на Регионална колегия – София – град, за промяна
на регионалната структура на Камарата в съответствие със Закона за
регионалното развитие.
Защо това не е гледано и не е включено в т. 7 от дневния ред, не
ми е известно.важното е, че предложението е направено в срок,
публикувано е, запозната е колегията на Регионална колегия – София –
град, както и много други регионални колегии. Предложението е
внасяно от мен като член на Комисията по вътрешна нормативна
уредба още през 2012 г. Управителният съвет тогава го взе само за
сведение.
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Така че молбата ми е да се подложи на гласуване промяната на
чл. 39, както е по решението на Общото събрание на Регионална
колегия – София – град. С гласуване ще решите дали да уважите
решението на Регионална колегия – София – град, или ще го
дописваме.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Костадинов има
думата. Заповядайте.
АРХ.

ПЕТКО

КОСТАДИНОВ:

Аз

напълно

одобрявам

предложението на арх. Сачкова. А по отношение на чл. 24 и
допълнение по чл. 40, уважаеми делегати на Общото събрание, не зная
за какво допълнение става дума, а по принцип го отхвърлиха. А тези
неща са свързани. В нашия Управителен съвет ние не сме изключили в
дневния ред да бъде включен и чл. 40. Така че аз не знам защо отсъства
от т. 7. Ние в Управителния съвет обсъждахме и допълнението към чл.
24.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Костадинов,
когато приехме този дневен ред, тъй като трябваше да спазим
едномесечния срок за публикуване, установен от закона, това стана на
12 март 2016 г., а крайните текстове ги разглеждахме през месец април
– на последното заседание на Управителния съвет. Ние нямаме право
това, което сме публикували, да го коригираме преди самото
действително заседание на делегатите на Общото събрание.
Така че ние сме спазили само процедурите.
АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Добре, приемем го. Но все пак
това, което предложи арх. Сачкова, е добро.
Още едно предложение очевидно има от страна на арх. Киряков
и преминавам към молба за вземане на решение.
Заповядайте, арх. Киряков.
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АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Аз смятам, че ние взехме вече
решение. Дневният ред е обявен съгласно изискванията на закона. Аз
съм присъствал на заседанието на Управителния съвет, който разгледа
точката, която се предлагаше за изменение на Устава и всички
останали неща се уточняваха по закона. Вие съвсем точно ги
представихте на Общото събрание. Общото събрание се произнесе по
тях и този въпрос приключи.
Моля да вървим нататък, да не си губим времето. Аз се отнасям
с дълбоко уважение към проблемите, които се повдигат, но ще има и
други събрания, и други възможности. Сега имаме дневен ред и
график, който трябва да спазваме.
Много моля да продължим нататък.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, арх.
Киряков.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Само за момент. Това е писмото, с
което преди един месец….. въпреки, че Общото събрание има право да
прави предложения за допълнение към дневния ред.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Ще подложа на
гласуване предложението на арх. Сачкова и я моля още веднъж да го
формулира. То е за т. 7, която ще стане как? „Изменение и допълнение
на Устава на КАБ“? Това обобщава нещата, ще ни позволи да приемем
дневния ред.
Подлагам на гласуване. Моля, гласувайте предложението на арх.
Сачкова за т. 7.
Гласували общо 240 делегати: "за" -

214, "против"

- 15 ,

"въздържали се" - 11.
Предложението на арх. Сачкова за т. 7 от дневния ред се
приема.

31

При това предложение, което е отворено за промени в Устава на
КАБ, ви предлагам с това изменение на т. 7 да приемем дневния ред на
Общото събрание и да започнем работа по него, за да може вече в
конкретната точка, тя е много близо, да бъдат проведени дебатите по
всички тези предложения.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред с промяната на
т. 7, която току-що приехме.
За процедура има думата арх. Владимиров.
АРХ.

БОРИСЛАВ

ВЛАДИМИРОВ:

Искам

да

направя

предложение по дневния ред.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Искате да минем през
процедура на гласуване на всяко едно предложение за включване? Така
ли е?
АРХ. БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ: Искам да ни дадете
правото да направим предложения за подредбата на дневния ред.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Дайте предложение,
ние не сме приключили с дневния ред.
АРХ. БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ: Предлагам точката, която
касае Устава, да мине след точката за изборите.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колега Владимиров, аз
вече като делегат искам да изразя също моето мнение. Разбира се,
залата ще реши. Моето мнение е, че е по-добре измененията и
допълненията в Устава да се разглеждат в началото, за да може да
имаме съответния кворум. Това е била и причината, когато го
обсъждахме в Управителния съвет – уставните точки да бъдат в
началото и аз подкрепям това предложение на Управителния съвет.
Има ли други мнения или предложения?
Арх. Симеонов, заповядайте.
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АРХ.

ПЕТКО

СИМЕОНОВ:

Аз

мисля,

че

самото

наименование на днешното събрание определя приоритетите. То е
отчетно-изборно събрание. Да си свършим тази работа и после да
вършим всякаква друга. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Има ли други
предложения по дневния ред?
Заповядайте, арх. Генов. Имате думата.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам процедурно питане. Имаме
ли право да правим допълнения към дневния ред, предложения?
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Разбира се.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Ами дайте ни го това право.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Ето, дадено Ви е
правото. Да.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам предложение, внесено след
Общото събрание на Регионална колегия – Стара Загора, от 18 март
2016 г. за промяна в чл. 11, т. 3

и допълване с нова т. 4 на

Професионалния кодекс на Камарата на архитектите в България.
Внесъл съм го писмено. Свалил съм го от сайта на Камарата и
питам защо не е включено в дневния ред на това събрание.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Това предложение не
ни е докладвано от техническия офис на Камарата. Така че, ако има
някакъв дефект, ние сме укоримите. Но Ви моля за следното. Прави се
предложение. Сега ще подложа всички предложения за включване на
точки в дневния ред и поотделно ще ги гласуваме. Ако залата приема
да разглежда Професионалния кодекс, ще трябва да знае, че освен
промяната на този член, ще трябва да гласува и Професионалния
кодекс като цяло. И, ако се допусне това нещо да се разглежда, ще Ви
помоля да предоставите на техническите сътрудници Вашия текст, той
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да бъде размножен и да бъде раздаден тук на всички делегати в
съответните 400 бройки или колкото трябва да бъдат.
Има ли други предложения по дневния ред?
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам го в писмен вид. На кого да
го представя?
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Изчакайте малко. Ще
го предоставите на техническите сътрудници.
Има ли други предложения по дневния ред?
Пристъпваме към прекратяване на предложения по дневния ред.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 243 делегати: "за" -

227, "против"

- 2,

"въздържали се" - 14.
Предложението за прекратяване на предложения по дневния
ред се приема.
Сега подлагам предложенията по реда на постъпването им.
Започвам от предложението на арх. Аврамов.
Арх. Аврамов, моля Ви, много кратко да кажете Вашето
предложение.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Моето предложение е предложение
на Общото събрание на Регионална колегия – София – град, за промяна
на чл. 39 от Устава на КАБ.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Подлагам на гласуване
предложението, което е дошло от Регионална колегия – София – град,
към промените на Устава – вече приехме, че ще разглеждаме промени в
Устава – да се разглежда промяна на чл. 39.
Моля, гласувайте това предложение на арх. Аврамов.
Гласували общо 241 делегати: "за" "въздържали се" - 30.

75, "против"

- 136,
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Предложението на арх. Аврамов за дневния ред не се
приема.
Заповядайте, арх. Дюлгерова.
АРХ.

ДАНИЕЛА

ДЮЛГЕРОВА:

Колеги,

имам

една

процедурна забележка. Това гласуване беше абсолютно безсмислено.
Ние приехме да има точка за изменения в Устава. Когато дойдем до т.
7, ще ги гледаме. Защо отново и отново гласуваме?
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Да, вероятно аз
допуснах грешка, но залата настояваше да се гласува. Тази грешка е
допусната от мен.
АРХ. ДАНИЕЛА ДЮЛГЕРОВА: Моля ви това нещо да
отпадне и да вървим към промени в дневния ред и точките като
последователност и допълненията, които се предлагат.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Добре, арх. Дюлгерова,
подлагам го на гласуване.
Моля, арх. Дюлгерова предложи да вървим към разглеждане на
подредбата на дневния ред, а не на конкретните точки, които ще се
разглеждат.
Арх. Дюлгерова, повторете отново предложението си.
АРХ. ДАНИЕЛА ДЮЛГЕРОВА: Това не беше предложение, а
по-скоро бележка, защото ние по този въпрос гласувахме и приехме, че
в дневния ред ще има промени в Устава.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колеги, вече имаме
решение за разглеждане на точките от дневния ред. Мисля, че трябва да
преминем към гласуване по същество по отношение на реда, в който
ще бъдат съответните точки в дневния ред, а вече в зоната на дневния
ред да разглеждаме съответните предложения за Устава.
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Затова ви предлагам следното. По същество имаме две
предложения. Едното е за дневния ред, конструиран по този начин, а
второто предложение на арх. Владимиров, за разместване на точките.
Арх. Владимиров, след коя точка да дойде точката за изменение
и допълнение на Устава? След т. 18 да дойде точката за Устава.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Аз не мога да понеса трето гласуване
на тази точка.

Само ви припомням, че в дневния ред пише:

„Разглеждане на изменения в Устава в чл. 24“ – изрично е написано за
какво става дума. Всичко, което е извън чл. 24, на два пъти го
подложихме на гласуване, и два пъти беше отхвърлено от залата. Това
така ли е или не е така?
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Киряков, аз съм
човек, който казва, когато е сгрешил. Ние приехме едно генерално
предложение. То беше на арх. Сачкова и то беше да формулираме тази
точка като „Изменение и допълнение на Устава на КАБ“. Приехме го с
много голямо мнозинство, за да дадем възможност в самата точка да
бъдат разгледани и техните предложения.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Аз съм го изпуснал това.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Изпуснали сте го.
Можем да върнем назад гласуването, за да го видите. След това обаче,
понеже отделните делегати продължиха да се изказват, аз допуснах
тази грешка и не се страхувам да кажа, че съм я направила.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Арх. Сачкова каза „Изменение и
допълнение“ – без конкретизация. Това е чиста редакционна поправка,
която беше направена от арх. Сачкова и се гласува. Няма нищо общо
със същината на спора.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Сачкова, може ли
да поясните Вашето предложение?
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АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Искам да ви кажа и нещо друго. Ако
си въобразявате, че ще се събере мнозинство за промяна на Устава,
много се лъжете, защото мнозинството е 280 – 300 души. Казвам ви.
Така че цялата работа е да се протака, да се върви, да се губи време,
както винаги е било. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС.

АРХ.

ВЕСЕЛА

ГЕОРГИЕВА:

Арх.

Сачкова,

заповядайте.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Уважаеми колеги, текстът, който
получих снощи, специално за Устава, го прочетох. Вътре пишеш два
члена. Не чл. 24, а пишеше чл. 24 и чл. 40. Затова преди започване на
заседанието аз се обърнах към арх. Георгиева и направих тази
забележка.
Затова и казвам, че коректното в случая е да се базираме само на
двата члена – чл. 24 и чл. 40. Затова предложих редакцията да бъде
такава.

Казах ви, че ако Общото събрание има желание, има

възможност, защото вече и графикът го нарушихме, може да се гледат
и други текстове.
Искам да ви обърна внимание, ако ми разрешите, но промяна в
структурата на Камарата не е въпрос за едни ден да го решим. Можем
да обсъдим този въпрос и на следващото Общо събрание да вземем
съответните истински решения. Разберете, това е много важно нещо –
структурата на Камарата, как тя ще функционира. Това е лично мнение.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Искам да напомня, че прекратихме
дебатите по дневния ред.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: След като сме
прекратили дебатите по дневния ред, подлагам на гласуване найнапред…..
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Мога ли да кажа и аз две думи,
защото хем ги прекратяваме, хем не ги прекратяваме. Колегата, който
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се изказа последен, е абсолютно прав. Пак зацикляме, и парата пак
отива в свирката. Не трябва да допускаме това. Тук си играем на игра
на думи – дали ще бъде по врат или по шия и дали ще бъде чл. 17 или
чл. 18.
Уважаеми колеги, за трета година ме избирате в Комисията по
решенията, за което ви благодаря. От горчивия опит, който имам, а и
всички вие го знаете и всички сте добри професионалисти, опитни,
щом сте тук, имате активно отношение към работата на Камарата,
знаете много добре какво се случва на края на събранието. Искам да
припомня следното. Дали ще е чл. 17, чл. 18 – аз подкрепям и
предложението на уважавания от мен арх. Владимиров – нека
въпросите за устава да станат т. 18.
Искам да припомня следното. Аз бях председател на Комисията
по решенията не миналото, а на по-миналото събрание. Тогава само да
ви припомня нещо. Тогава по предложение на арх. Весела Георгиева
беше предложен така наречения входящ, но и изходящ контрол.
Изходящият контрол беше за тези, които си тръгват – знаете кога – и
накрая в залата оставаме половината, да си поемат разходите. Какво
стана тогава? Тези, които бяха преброители, манипулираха абсолютно
събранието. Защо? Аз имам документи за това и три пъти го докладвам
и на Оперативно ръководство, и на Управителен съвет. Направих си
труда да прослушам целия аудиозапис, пет пъти го слушах и
установих, че е абсолютна манипулация. Тогава резултатът беше
фифти – фифти. Уважаваната от мен госпожа Божидара Бойчева, която
седи там в дясно и много съвестно работи, аз имам дълбоко доверие,
защото тя е стенограф с много голям опит, записва. Те докладват № 1 –
6, № 2 – 10 и т.н. Оказа се, че може би около сто души трябва да си
платят паричките.
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Това го казвам в два аспекта. Какво значи на Управителния
съвет им минава покрай ушите. Аз съм председател на Комисията по
доклада и там няма никакво отношение. Никакво отношение! Не трябва
да допускаме парата да отива в свирката.
Ще повторя това, което казах. Аз съм съгласен, нека стане т. 18.
Далеч съм от мисълта да има изходящ контрол, нито съм Пиночет, нито
съм …., но е прав и колегата. Дали ще има промяна на Устава или няма
да има, не на всяка цена. Но, ако ще има, 2/3 също е вярно.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, арх.
Врабчев.
Аз мисля, че е коректно да решим въпроса поради този
абсолютен процедурен гаф, който допуснах аз самата, а и вие
гласувахте веднъж за приемане на промени в Устава на КАБ, след това
за прекратяване на предложенията, не подложихме на гласуване
отделните предложения. Започнахме с едно, а другите не ги
предложихме за включване.
Затова питам следното нещо. Това, което категорично сме
приели, това са промени в Устава на КАБ. Всичко, което е направено
като предложения за промени за Устава специално – изключвам,
защото има още една тема и то е за изменения в Професионалния
кодекс, но то е дадено като предложение и по което ние за момента не
сме казали нито да, нито не, дали ще го разглеждаме на заседанието на
Общото събрание.
Смятам, че е коректно най-напред да изразим желанието си дали
ще разглеждаме всички промени, които по някакъв начин са
предложени за изменения на Устава на КАБ. Казвам това нещо, защото
считам, че това ще бъде едно повтаряне на вота за подкрепата, която
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дадохте на „Изменения и допълнения на Устава“, което се гласува
единодушно по предложение на арх. Владимиров.
АРХ. ВЕНЕТА КАВАЛДЖИЕВА- Регионална колегия –
София – град: Искам да направя процедурна забележка. Съгласно
регламента, който гласувахме преди около час, когато приключи
времевият отрязък за разглежданата точка, приключваме дебатите и
гласуваме по нея. До 12,00 ч. трябваше сме приключили гласуването на
регламента и дневния ред. В 12,30 ч. трябваше да сме приключили
измененията в Устава.
Така че не виждам защо си нарушаваме това, което гласувахме и
продължаваме да дебатираме, вместо да вървим по регламента.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, арх.
Кавалджиева.
Затова, защото според мен дневният ред е нещо, което е особено
важно за едно Общо събрание и никой от нашите делегати няма право
да бъде лишен от това да направи предложения и те да бъдат
разгледани тук, в залата.
Арх. Банков, заповядайте.
АРХ. БАНКО БАНКОВ: И аз имам процедурно предложение.
Подкрепям изцяло колежката арх. Кавалджиева и предлагам веднага да
бъдат подложени на гласуване предложенията, които са направени до
момента. Едното е за разместване на точки от дневния ред, тоест,
гласуването по Устава да мине след точката за избора. Второто са двете
предложения, които са направени от арх. Тосев и арх. Борислав
Владимиров и на колегата от Казанлък. Да ги гласуваме процедурно
дали сме съгласни да ги включим в дневния ред.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Банов, обаче
трябва да започнем отзад напред, защото промяна в Професионалния
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кодекс няма включена в дневния ред. Затова ние трябва да гласуваме тя
въобще да бъде включена в дневния ред и то на някакво определено
място.
Вторият въпрос – дали да бъде включено предложението на арх.
Тосев. Третият въпрос е по отношение на цялостната подредба на
дневния ред – дали да бъде в първоначално предложения вариант с
някакви

включвания

или

уставните

положения,

може

би

и

Професионалният кодекс, не знам, колегата ще си каже, той предлага
сега да бъде включен, въобще как ще бъде подреден дневният ред.
Преминаваме към гласуване на предложенията по реда на
постъпването им, а вие ще ви помоля да ми помагате. Нека колегата,
който най-напред направи предложението за Професионалния кодекс,
да каже къде би искал да бъде включена промяната на този документ и
респективно приемането на Професионалния кодекс с това изменение.
Заповядайте, арх. Генов.
АРХ.

ДОБРОМИР

ГЕНОВ:

Моето

предложение

е

за

изменение и допълнение на Професионалния кодекс е да бъде след
точката „Изменение и допълнение на Устава на КАБ“.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Вие предлагате да бъде
след точката „Изменение и допълнение на Устава на КАБ“ по така
предложения ред, тоест, като точка осма?
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да, със същия мотив, с който беше
прието и предложението за Устава.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Добре. Подлагам на
гласуване предложението да бъде включена като точка за разглеждане
промяна на Професионалния кодекс и това да бъде точка осма – след т.
7 за изменение на Устава.
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АРХ. ВАНЯ СЕРАФИМОВА – РК-София – област: Много
моля, започнете от т. 7 да мине накрая в дневния ред. Това е първото
предложение.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Редно би било

подредбата на дневния ред да бъде на финала, след приемане на
предложенията какво да бъде включено в него. Извинявайте, защото
иначе какъв дневен ред приемаме? Затова най-напред подлагам на
гласуване това предложение – да бъде след точката за Устава.
АРХ. КОСТАДИН ПОПОВ – РК – София – град: Може ли да
спрете Вие да водите заседанието и да започне да го води арх. Дамянов.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, чухте

предложението. Колегата от Стара Загора направи предложение
изменението на Професионалния кодекс да бъде направено след
точката за разглеждане на Устава по така предложения дневен ред,
преди промяната на точките в дневния ред.
Моля, гласувайте предложението за включване на разглеждане
на промяна в Професионалния кодекс, формулирано от колегата от
Стара Загора.
Гласували общо 232 делегати: "за" -

110, "против"

- 75,

"въздържали се" - 47.
Предложението

за

включване

на

изменения

в

Професионалния кодекс в дневния ред не се приема.
АРХ.

НИКОЛАЙ

БАРОВСКИ:

Може

ли

процедурно

предложение? Може ли да прегласуваме това предложение, тъй като
хората останаха с объркване. Според мен не беше така предложено,
беше предложено да си върви по принцип след Устава, а не като т. 8.
Защото какво ще стане, ако сега преместим точката за Устава в т. 18?
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Ние не знаем къде ще бъде
точката за Устава.
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Още не сме приели,
колега, подредбата на точките в общия ред в контекста на дневния ред.
Това след това ще го гласуваме. В момента гласуваме вашето
предложение за промяна.
Преминаваме към гласуване предложението за промяна в Устава
на КАБ във връзка с Глава пета, Раздел ІІ – предложението на арх.
Тосев и арх. Владимиров – дали да бъде разглеждан чл. 31, ал. 4 и
чл. 36.
Моля, гласувайте предложението това

изменение да бъде

разглеждано.
АРХ. БОЙКО СТОЛИНЧЕВ: Арх. Дамянов, пак прави същия
гаф. Ние гласуваме по същество предложение за изменение на Устава
не във времето, когато гледаме Устава. Нито е докладвано, нито знаем
за какви изменения става дума. Ние сега предрешаваме един въпрос,
без да е имало дебати.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колега Столинчев,
мисля, че приехме предложението на арх. Сачкова да се гледат
промени в Устава.
Проблемът е дали тези промени да бъдат включени в дневния
ред.
АРХ. БОЙКО СТОЛИНЧЕВ: Аз как да реша да гласувам „за“
или „против“, като не ми е докладвано и не знам за какво става въпрос.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Имате ги

в

материалите, би трябвало да сте ги разгледали.
Моля, гласувайте тази промяна да влезе в точка „Промени в
Устава на КАБ“.
АРХ. МИЛЕН АРНАУДОВ: Нашите материали въобще не са
пълни, тъй като тези неща не са вътре. Престанете да бавите
събранието.
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АРХ.
материали

ВЕСЕЛА
на

ГЕОРГИЕВА:

Контролния

съвет,

Отворете

защото

папката

двамата

колеги

след
са

представители на Контролния съвет.
АРХ. МИЛЕН АРНАУДОВ: Бихте ли го показали? Имате
екран, може всичко да се покаже.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, имате ли
предложения за гласуване на тази точка?
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Тук ме подсещат да се погледне
входящия номер. Предложението на арх. Тосев е дошло предишния ден
преди Общото събрание и само е качено на сайта.
АРХ. ДОРОТЕЯ ХРИСТОВА – РК-Стара Загора: Преди
половин час – това се помъчи да ви каже арх. Столинчев, се извинихте,
че сте направила грешка, че сме гласували да се включи промяната на
чл. 39 от Устава. Сега правим същото с чл. 31 и чл. 36.
Така че това не трябва да го гласуваме. (Ръкопляскания.)
АДВ. ИВАН МЕДАРЕВ: Аз предлагам, за да има яснота, ако
има, да се върви напред, ако няма – да се стигне до такава. Взето ли е
решение да се гледат и други точки от Устава освен чл. 24 или не?
РЕПЛИКИ: Да, да.
АДВ. ИВАН МЕДАРЕВ: Има ли яснота или няма? Ако е взето
решение, моето мнение е да се гледат по същество, когато дойде
точката. Ако не е взето решение или има неяснота, просто да се
прогласува. Предполагам, че никой няма да гласува различно и не
виждам защо е това напрежение и притеснение. Има или няма яснота.
Обединете се около това, за да няма проблеми.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Преди малко се каза, че
предложението на Регионална колегия – Стара Загора, не е включено в
дневния ред, защото някой е допуснал техническа грешка. Ние сме го
дали преди два месеца. Значи може нещо, пропуснато поради
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техническа грешка на някой си, не иска да каже на кого, да не влиза в
дневния ред, а нещо, което е дадено снощи, да влиза в дневния ред и
ние да го гласуваме.
Извинявайте, но това е нонсенс.
Спрете с тези гласувания. Остава само чл. 24, за който знаем за
какво става въпрос. Чл. 34, 40, не знам кой си – няма. Оттук нататък
трябва да има яснота.
АДВ. ИВАН МЕДАРЕВ: Трябва да има яснота.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Оттук нататък Общото събрание
ще реши има ли предложения, какво да се гласува и какво да не се
гласува. Най-малкото аз съм човекът, който ще прави някакъв бойкот.
АДВ. ИВАН МЕДАРЕВ: Моята работа е да съдействам да
върви събранието.
АРХ.

ДОБРОМИР

ГЕНОВ:

Миналата

година

Вашето

изказване започна, както и тази година: „Аз не съм запознат с въпроса,
защото….“ Миналата година същият въпрос беше зададен – за
членството, кой има право да бъде член на Общото събрание, кой –
няма. Сега пак загубихме час и половина за него. Вие и миналата
година не бяхме подготвен, и тази година не сте подготвен. Така ли
беше?
АДВ. ИВАН МЕДАРЕВ: Това, което искам да кажа, че в
момента коментирам…..(Шум и ръкопляскания.)
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ - РК- София – град: Тъй като
обстановката много се напрегна, предлагам 15-минутна пауза и след
това отново да продължим.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Имаме ясно

предложение, колеги. Дайте малко да сложим ред в нещата. Имаме
предложение. Дайте да си изясним позицията си до момента. Имаме
прието предложението на арх. Сачкова да се гледат промени в Устава
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по принцип. Вашето желание е да бъдат гледани, както е сега подреден
дневния ред, или да бъдат разменени като места в дневния ред.
РЕПЛИКИ: Размяна, размяна.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Всяко едно

предложение ще бъде подложено на гласуване.
Първо, точката да остана така, както е в сега формулирания
дневен ред под № 7. Тоест, точките да останат така, както са в момента,
с променената т. 7 – „Изменения и допълнения в Устава на КАБ“.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 229 делегати: "за" -

86, "против"

- 127,

"въздържали се" - 16.
Предложението не се приема.
Въпреки това ще прогласуваме и следващото – предложението
на арх. Владимиров, струва ми се беше, да премине като т. 18.
Подлагам на гласуване предложението за промени в Устава,
формулирано

от

арх.

Сачкова,

съдържащо

всички

досегашни

предложения, които са направени, включително и предложението на
колегите за изменения в Професионалния кодекс, да минат като т. 18.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 222 делегати: "за" - 151, "против" - 47,
"въздържали се" - 24.
Предложението се приема. Измененията и допълненията на
Устава и Професионалния кодекс стават т. 18 от дневния ред.
Последно задавам въпрос: има ли узрели у вас още предложения
за промяна на дневния ред? Ако няма, можем ли да гласуваме ан блок
така предложения дневен ред?
Подлагам на гласуване така предложения дневен ред заедно
промените, които току-що бяха приети.
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Гласували общо 211 делегати: "за" - 196, "против"

- 7,

"въздържали се" - 8.
Дневният ред се приема.
Можем да започнем работа по точките от дневния ред.
Преминаваме към точка седма от дневния ред:
7. Отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ през
2015 г. Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността
на Управителния съвет през 2015 г.
Колеги, отчетът ви е раздаден. Мога да прочета само найважните неща от него?
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може ли едно процедурно
предложение на принципа на събранието на Регионална колегия –
София – град, понеже закъсняваме с времето и следва обяд, да приемем
отчетите да са телеграфни, защото всички сме ги чели. Предлагам по 10
– 15 минути на ресор.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Подлагам на

гласуване процедурното предложение, направено от арх. Баровски.
Моля, гласувайте предложението докладите да се четат
телеграфно. Но какво значи „телеграфно“ от 5 или 10 страници доклад?
Извинявайте. Просто в свободен текст?!?
Моля,

гласувайте

предложението

докладите

да

бъдат

максимално съкратени.
Гласували общо 136 делегати: "за" - 126, "против"

- 6,

"въздържали се" - 4.
Предложението се приема.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Имаме прецедент. Нямаме
кворум по правилата, които приехме.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Обявявам обедна

почивка до 14,30 ч., след което продължаваме с отчетите.
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(след почивката)
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Продължаваме

нашата работа.
Докато чакаме да се съберем още малко, мога ли да помоля арх.
Атанас Динев, който виждам, че влиза в момента в залата, съвсем
емоционално да сподели няколко неща във връзка с това, което се
случва с Японския хотел. Това е една информация, по която би
трябвало да излезем с решение като декларация на Камарата на
архитектите в България и за подобни случаи със знакови сгради, които
се унищожават по доста странен начин.
Давам думата на арх. Динев. Той е работил в бюрото „Курукава“
през 80-те години. Няма повече да го представям.
АРХ. АТАНАС ДИНЕВ: Благодаря Ви, арх. Дамянов.
Добър ден, колеги! Бях се подготвил, но реших днес да го
споделя и да импровизирам. Не толкова да импровизирам, но да
споделя за едно – няма да спестя думата – престъпление, което се
извършва от година, година и половина.
Имах щастието от 1980 до 1990 г. – единадесет години – да бъда
в Бюрото на Кишу Курукава, едно време, през което аз станах
действително архитект. Това е един учител със световна слава. Може
би малко от вас знаят за него. Той е един от първите тотални архитекти,
един

от

последните,

който

създаде

философия,

движение

в

архитектурата.
Още през 1959 г., на 26 години на Конгреса на архитектите в
Токио той и негови сподвижници окупира и създава една нова
философия, едно ново движение – метаболизма. Няма да се спирам на
тази философия, на последващата негова философия – симбиозата.
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Един от големите колоси в световната архитектура беше
поканен да твори в България, да направи една сграда, с каквато почти
никоя европейска страна с такъв мащаб не може да се похвали, един
обект, който може да бъде образец за архитектура, за пространство, за
естетика, за философия, за детайл, което само в учебниците може да
бъде намерен.
Жалко, че едни наши сънародници издевателстват върху тази
сграда. Издевателстват върху паметта на един световен наш учител. За
мен той е моят сачел, моят учител.
Искам да се обърна към вас да ме подкрепите. Аз се опитах с
наивност да се свържа с медии. Обратно, медиите ме използваха и
работеха за собствениците. От една интервю и две 45-минутни
предавания извадиха от контекста нещо, което въобще не беше за
архитектура, беше една клюка. След това бях подложен на телефонни
обаждания и натиски от познати с нашата среда хора и с непознати,
непросветени, не можещи да свържат две изречения хора. Бях
заплашван, че подронвам авторитета на хотела и на собствениците.
Без заповед, без виза в момента се надгражда източното крило,
като се подхвърля някаква заповед за разрешение за строеж, което
касае южната част на сградата.
Малко съм разхвърлян, но всички тези клюки около вишните, да
това бяха много важни вишни, те са подарък от японското
правителство, но това беше само, за да се отвлече вниманието от
същественото – южната фасада – най-важната част. Тя е брутално
срината и едни пушални, едни чалготеки с металната си конструкция се
вклиниха.
Забележете! Влезте в интернет и ще видите, че ниската част,
богатото пространство, философията на симбиозата на Курукава
никога не се показва. Всеки четвъртък моят клуб има сбирка в този
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хотел от много години. Аз вече не мога да вляза вътре. Някой влизал ли
е в интериора, за да видите какво стана? Това не е кич, това е нещо, ако
някой има някаква сърдечна слабост, той ще свърши.
Това е едно престъпление на едни хора. За разликата в
интелектуалното ниво, в ценностната система – няма разговор. Затова
моля ви, подкрепете да се вдигнем като един.
Скоро, по един съвсем административен въпрос, който ни
тормозеше около края на миналата и началото на тази година, се
обърнах към един от нашите ръководители в градската управа на КАБ.
Той ми каза: малко сме, не можем да вдигнем стачка, няма как да
блокираме граница, никой не ни чува. Обратно. Ние сме малко, но
трябва да бъдем единни. Статутът ни! Ние трябва да се уважаваме, за
да ни уважават.
Моля ви, не предавайте избраницата си, любовта си. Моята
избраница аз си я обичам. Това е архитектурата. Моля ви да не
проституираме с професията си. Нека да я обичаме и да й бъдем верни.
Ако ние се уважаваме, ще ни уважават. Моля ви! (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, аз благодаря
на арх. Динев. Приканвам ви най-емоционално в същия тон, в който
говори арх. Динев, да гласуваме подкрепа на неговия зов и да
подготвим една декларация. Разбира се, тя може да ви бъде прочетена
утре или в други ден и да я гласуваме в посока на подкрепа, на зов за
запазване на тази уникална сграда на един уникален автор, който
никога нямам да се повтори в България – по всичко личи – който може
би няма да се повтори и в Югоизточна Европа, тъй като той си отиде
завинаги, а ние, които трябваше да пазим неговата памет, както не
пазим собствената си памет на собствените си паметници, посегнахме
по някакъв начин на тази сграда. Защото зад всичко друго се крият и
колеги. Извинявайте, крият се колеги, наши колеги. Имаме едни имена,
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но не можем да ги споменем, защото те касаят друг обект. Не се
плашим да ги кажем. Ще ги кажем в момента, в който получим
документ за тяхното присъствие, ще ги кажем, тъй като в момента
проблемът е в ръцете на ДНСК, който прави съответното проучване,
въпреки че те биха могли да се самосезират. В момента обектът е спрян
благодарение на сигнал, даден от Камарата на архитектите в България.
Дадохме този сигнал. Качен е на сайта на Камарата. Там можете
да видите всичко, което имаме за случая, което излезе в пресата, е
качено. Първият сигнал във Фейсбук излезе от проф. Тодор Кръстев,
той го даде. Но, ако ние като Общо събрание на Камарата на
архитектите в България излезем с една декларация, аз смятам, че ще
бъдем чути от обществеността.
Затова, който е съгласен да изразим тази подкрепа единодушно
и да не допускаме не само за такава сграда, утре ще направим от
„Александър Невски“ Мол. Извинявайте, но, ако някой го купи и защо
пък да не го купи?!? Всичко може да се купи в тази страна. С пари
всичко става и това го знаем и се смеем, и си мълчим и сме подвластни
и на корупция, и на какво ли не.
Затова, колеги, приканвам ви, който е съгласен да подкрепим
една инициатива за защита на тази знакова сграда, на този знаков
архитект, да се спре това безумие, което е направено, и да се
възстанови сградата, моля да гласува.
АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Може ли едно предложение, арх.
Дамянов?
Колеги, аз мисля, че тази декларация трябва да е по-обща.
Същият случай имахме наскоро в Пловдив.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Ние излязохме с

такава декларация благодарение на колегите от Пловдив. Поздрав за
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арх. Петко Костадинов. Ние гласувахме в Управителния съвет такава
декларация. Тя е качена на сайта и изпратена, където е необходимо.
АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Моето предложение е Камарата
да изготви декларация и тя да не е само за Японския хотел, а да е в пообщ аспект.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Моля, гласувайте

декларация в тази насока.
Гласували общо 172 делегати: "за" - 171, "против"

- няма,

"въздържали се" - 1.
Предложението се приема.
Заповядайте, арх. Генов.
АРХ.

ДОБРОМИР

ГЕНОВ:

Имам

едно

процедурно

предложение. До края на Общото събрание – в други ден – да излезем
не само с една беззъба декларация, която за N-ти път ще направим, а да
не чакаме решението на държавните институции, а да използваме
средствата, които са ни дадени от Устава и Професионалния кодекс и
да вземем да накажем най-после някой. Говорим за връзката с Пловдив
и Ню Отани. Знае се кой е направи тези проекти, защото в медиите
излязоха разрешение за строеж, протоколи за строителна линия и ниво.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Това касае друг

обект, за съжаление.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Не, протоколът за строителна
линия и ниво е точно надстройка с един етаж на едноетажната част на
хотела. Протоколът е издаден преди няколко дни и вътре си фигурират
имената на геодезисти, на други. Ние над тях нямаме власт, но имаме
власт над архитектите, включително и главния архитект на „Лозенец“.
Сега ще се кажат имена. Разбрах от колегата, че ще кажат имена.
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Момент, колега. За
да сме точни, защото точно тогава сме най-силни – когато сме
точни…..
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам ли нарушение?
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Безспорно. Да ви
кажа до къде се е стигнало.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да не чакаме решението на ДНСК.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Обектът е спрян,

издаден е констативен протокол и се чака седемдневният срок за
обжалване.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Някой е нарушил няколко закона.
Първи е Законът за авторското право и сродните му права. Някой е
нарушил Професионалния кодекс. Имаме средства и задължение да
накажем тези колеги.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Да, в нашите сили е.
Чакаме сигнала към Комисията по дисциплинарно производство. Тя
дали може да се самосезира?.
Арх. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да се самосезира и до събота на
обяд да излезем с конкретно решение на Общото събрание, а не да
чакаме Комисията след шест месеца да излезе с някакво решение на
базата на ДНСК.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Добре, Вашето

решение е до края на това Общо събрание да излезем с конкретна
декларация.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Конкретно предложение за
наказание, не декларация. Декларациите не наказват.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Предложение за

текст към Комисията по дисциплинарно производство за наказание?
Добре.
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Колеги, моля, гласувайте предложението на арх. Генов.
Гласували общо 187 делегати: "за" - 169, "против"

- няма,

"въздържали се" - 18.
Предложението се приема.
С това гласуване направихме и проверката на кворума, но нещо
кворумът го няма.
Колеги, продължаваме нататък. Колегата иска думата.
Заповядайте, арх. Бойчев.
АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ – РК – Бургас: Член съм на
Комисията по дисциплинарно производство. Ако искаме нас да ни
уважават, трябва да уважаваме закона. Няма как в тридневен срок да се
излезе с дисциплинарно наказания на колега.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колега Бойчев,

говорехме за предложение към Комисията по

дисциплинарно

производство.
АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Колегата искаше решение за
наказание.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Не, ние можем само
да дадем предложение. Не повече.
АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Мисля, че не е необходимо да се
дава предложение. Просто някой трябва да събере смелост и да
уведоми Комисията по дисциплинарно производство със сигнал.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Малко ли е Общото
събрание да го направи? Комисията по дисциплинарно производство
мисля, че все пак не е толкова тежка да не приеме декларация на
Общото събрание. Така си мисля, може би бъркам.
АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Няма проблем. Просто трябва да
има сигнал.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колега Ковачев,

имате думата.
АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ: Да ускорим тогава избора за избор
на Комисия по дисциплинарно производство, за да може след това да
обсъдим този въпрос.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Разбира се,

продължавам нататък, за да стигнем до избора на Комисията по
дисциплинарно производство.
Заповядайте, арх. Христов.
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Понеже се повдигна въпрос за
кворума при гласуванията, за да сме легитимни, при нормално
гласуване, където не се изисква 2/3 от гласовете, а 50 процента плюс
един, трябва да гласуват минимум 149 души.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте за

процедура, арх. Сачкова.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Извинявам се, колеги, но имам
процедурно бележка. Дори и да ускорим избора на Комисията по
дисциплинарно производство, дори и тя да има възможността да се
събере, да види, да огледа документите, в крайна сметка, след като тя
се произнесе, трябва да има санкция на Управителния съвет. Тоест,
това не може да стене днес или утре.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Абсолютно не може
да стане. Но може да се даде сигнал до нея. Общото събрание това иска
и това гласуваме.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Комисията по дисциплинарно
производство може да се сезира по публикации в пресата, по лични
сигнали – няма проблем. Но не си въобразявайте, че за един ден ще се
справим. Декларацията е поне намерението ни.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Да, правилно.

55

Продължаваме нататък с отчета на Управителния съвет.
Аз като че ли вече започнах. Колеги, имате няколко страници,
които са написани като доклад на председателя на Управителния съвет,
като отчет на Управителния съвет. Вярвам, че сте ги прочели.
Аз е ви припомня основната идея в този доклад. Това е приетата
миналата година – за съжаление в мое отсъствие – доктрина, която
съдържаше четири основни принципа, гласувани на Общото събрание
през 2014 г., мисля, че в същата тази зала, гласувани в присъствието на
тогавашния министър на инвестиционното проектиране арх. Иван
Данов, когато формулирахме четири основни принципа на доктрината
и на нашата бъдеща работа, които се съгласихме тогава като Общо
събрание да следваме, а именно:
-

качествено законодателство и стриктно спазване на

законите, нещо, което за съжаление самите ние нарушаваме много
често с надеждата да получим малък дял от това, което ни се полага в
това общество – правото на работа;
-

качествено образование и професионална квалификация

през целия живот;
Качествено образованието се мъчим да направим, участвайки
активно в комисиите към Министерството на образованието и науката.
Хора, които вие познавате, някои от тях са между нас, други не са
между нас дотолкова, доколкото просто в момента не са делегати на
Общото събрание или не са дошли на общото събрание – говоря за
проф. Вълков, проф. Жеко Тилев, съответно арх. Весела Георгиева, арх.
Борислав Борисов, хора, които направиха много, за да излезе наредба за
държавните изисквания за висше образование по специалността
„архитектура“, за да се направят и други постъпки в други закони,
които касаят правото на образование и качеството на това образование
и даването на професионална правоспособност.
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Професионалната квалификация през целия живот – много
добре знаете какво правим в регионалните колегии, главно в
регионалните колегии, за което те заслужават една изключителна
похвала и признание от страна на Общото събрание. Това са
обучителните семинари, които правят предимно – за голямо съжаление
– големите колегии. Не е възможно и не е по силите на малките
колегии да правят това. Но едно предложение, една надежда тези неща
да се правят от големите колегии в полза на малките, да бъдат
привличани колегите да пристигат в определените центрове на
съответните по-големи колегии и да ползват тази информация или тази
информация да им се дава после в дигитален вид по някакъв начин,
дори, ако искате, чрез закупуване от информаторите, от тези, които
дават информация, от тези, които правят семинарите, от фирмите,
които дават съответните информационни масиви – това е напълно
възможно.
Но, ако няма едно взаимно помагане, едно взаимно раздаване на
информацията по между ни като колегии, тоест, да увеличим до
максимум комуникацията, която имаме по между си – това е
изключително необходимо и важно, за да можем да сме информирани.
Наистина може някои да гледат с иронична усмивка на това,
което е постигнато от 2012 г. до 2016 г. на сайта на Камарата,
наричайте го както искате, на някои им се струва много елементарно и
пр., и прочее. Има и много по-добри сайтове, безспорно. Но това, което
аз заварих, и това, което е в момента, мисля, че има разлика. Всичко,
което излиза от Камарата като продукт, текстови продукт, като
огромното количество – над 500 броя – становища, мнения, които ни се
искат от министерствата, които изобщо не се заплащат, които ние сме
длъжни като създадена от държавата институция по закон да даваме
безплатно на държавата и ние ги даваме, уж за да поправим грешките в
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законодателството, от които всички страдаме. Всичко това излиза за
ваша информация.
Моята молба е, колеги, четете ги тези неща, за да знаете повече,
за да ни критикувате повече, за да сте по-точни, да сте по-ясни към нас
и към тези, за които работим, за да сме в част със законодателството.
Изключително трудно е да се борим без знание по законодателство или
без знание за мнението, което Камарата по някакъв начин е дала и
което би трябвало и вие като нейни членове да защитавате или да се
възползвате от него, за да получите правдата за вашите собствени
обекти.
-

Правото на наличие на достойна работа в професията

„архитект“ – това е следващият принцип – и достойното заплащане на
труда.
Да, имаме право на достойна работа. Имаме чудесна методика.
Честно казано, грозно е да слушаме от наши колеги, уважавани колеги,
председатели на регионални колегии вечния израз: тази методика за
нищо не става, това е боклук, тя не работи. Извинявайте, това е
единственият документ, на който можем да се подпрем, колкото и да е
несъвършен, да се подпрем на него и да го цитираме във всеки наш
договор. Да се напънем малко и да си направим изчисленията по него.
Казват, цифрите са много големи. Ами хайде всички да ги правим тези
цифри. Тогава друга цена няма да има.
Колеги, извинявайте, аз съм 40 години в бранша, 28 години
работя като частна фирма. Откакто е създадена, аз имам диалог с
инвеститорите си. Не взимам 40 евро на квадратен метър, тази циганска
цена, извинявам се, взимам много по-малко, но достойно си защитавам
договорите с методиката, цитирайки методиката член по член.
Инвеститорът казва: защо си изписал толкова много, кой ще ти го чете?
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Ще го четеш, казвам, драги, защото иначе ще те съдя и ще ти взема
парите. И това е единственото нещо, което може да ни защити.
Тук оправям една градивна, колегиална критика към Регионална
колегия – София – град, която пое ангажимента да направи калкулатор,
който обаче да не дава само архитектурна цена. Извинявайте, ние
всички сме отговорници на обекти или проектанти, или главни
проектанти. Кой от нас е намерил архитектурна задача, която не трябва
да има в себе си още осем или десет специалности? Кое остава да води
ПБЗ-то тази специалност, а не да я води архитект? Кой не си е направил
сам договора за тоталното заплащане и след това да раздава пари на
колегите, достойно или недостойно или изнудвайки ги? Кой ползва
методиката на Главпроект или на Софпроект – старите методики, на
които всички се смеят - „ама те бяха при социализма“. Те бяха при
социализма,

обаче

работеха.

Извинявайте,

помним

ценовите

правилници – седемте тома. Кой не е работил от вас по седемте тома?
Половината от вас са млади хора, уважавани млади хора, нямате
спомен за това, за едно прецизно ценообразуване, което от „а“ до „я“
защитавахме и се борехме за всеки лев, защото сами актувахме и се
биехме с банката, за да ни отпуснат парите.
След това методиката, която сами направихме заедно със Иван
Станишев от Съюза на архитектите – една методика, за която от време
на време я виждаме на страниците във Фейсбук като снимка. Помните
ли „синята“ книжка? В „синята“ книжка имам скромно авторство в нея
и аз, разбира се, с цялото уважение към арх. Станишев и към колегата
математик, който замина за Австралия, доколкото знам, много бързо,
след като направи логаритмичната крива, с която всеки можеше с пръст
да посочи къде му е цената.
Тоест, една лесна, бърза и общо взето, работеща методика, с
която работихме, докато Камарата издаде „минималните цени“. След
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това, уплашени от минималните цени, минахме на другата. Тук е арх.
Столинчев, също уважаван колега, който направи всичко възможно да
помогне, за да видим как в Германия се ценообразува. Дайте да не
бягаме от това, което е създадено. Огромно нещо е създадено, вярвайте
ми. Германия в момента се съпротивлява упорито срещу натиска и този
документ да не важи в Германия, ако може. Защото има такъв натиск от
страна на европейската структура. Но Германия въпреки всичко работи
по своят ценник и прави своето ценообразуване във всичките му фази.
Тоест, иска малко мисъл, иска малко натиск, иска малко
отговорност от нас самите, за да може да работи тази методика, а не
непрекъснато да я плюем, защото инвеститорите чуват. И като чуят:
абе тя не работи! Кой ще оразмерява по нея? Никой няма да ви даде
тази цена. Едно време стигнахме до там в първите години – 1991, 1992
г. – млади фирми, които сме били с по една година действие,
разменихме си телефоните, направихме монополни цени между
архитекти. Инвеститорът идва и казва: аз не мога да ти платя толкова.
Казвам му: отиди при другия, ето ти телефона, говори. Обажда се на
другото бюро, то потвърждава същата цена. На три – четири места се
потвърждава една и съща или по-висока цена. Инвеститорът къде ще
отиде.
Тук не става въпрос да правим монопол. Става въпрос, че ако
ние не се подкрепяме, ако ние се дъмпираме един друг – „Хайде бе,
Ивана, аз ще ти го взема с 5 лв. по-ниско и ще ти взема обекта“ – Какво
става? Тоест, извинявайте много, много вина носим самите ние.
Драги колеги от Общото събрание, самите ние носим вина за
това, че не ни уважават цените и не искат да ни ги дават. Ако по между
си направим едно сдружение от 3 500 души и знаем, че няма да
дъмпираме или няма да сваляме под определена цифра, хайде да видим
къде ще отидат инвеститорите, дали няма да плащат. Хайде отидете на
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лекар, идете при юрист, идете някъде другаде. Невъзможно е. Не, че
лекарите имат тарифа. Идете и си извадете един зъб. Няма да говоря
повече.
Тоест, Камарата се нуждае от единство, от това да се
подкрепяме взаимно, а не взаимно да си грабим хляба, да си отнемаме
авторството, да заобикаляме законите, да дъмпираме във всеки един
момент, да влизаме в корупционни схеми. Ето, говорим: главните
архитекти са виновни за корупцията. Чакайте, това са наши колеги. Ето
ги тук, в залата – 24 души. Не ги познавам, но поне един – двама
сигурно ще позная. Няма защо да се крият. Те са достойни наши
колеги. Какво искахме? Ето тук е арх. Жечев.
Какво се борихме да постигнем със закона? И трябва да знаете
кой ни спря. Кой ни спря в това нещо, а не да обвинявате председателя.
Председателят – той нищо не направи. Да, вярно е, аз си признавам. Аз
не можах да направя много. За тези четири години по-скоро много
малко направих. Но определено ще ви кажа какво се получава в един
такъв момент.
Когато една структура не желае да финансира, да даде своите
средства и срещу нея стоят хора, готови веднага да се откажат от
предложеното или да свалят цената или да заобиколят даден закон,
каква е ролята на главния архитект? Главният архитект е наш колега.
Ние искахме в закона, в ЗУТ да влезе изискване: главен архитект се
назначава след сертификат от Камарата. Тоест, удостоверението за
неговата правоспособност той трябва да го приложи. Но към него да
има и един допълнителен текст „Този човек е достоен да бъде главен
архитект“. Тоест, Камарата да застане зад съответния главен архитект.
Освен че е член на Камарата, но Камарата да може и да го изтегли, ако
той престане да бъде достоен неин член, наруши закона, наруши
Професионалния кодекс и Устава на самата Камара. Тоест, той да бъде
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представител на Камарата в общината. Тогава няма да има дъмпинг,
тогава няма да има дъщерни фирми, тогава няма да има семейни фирми
или фирми на свързани лица, които ще отнемат работата.
Кой ни спря? Кой мислите, че ни спря? Законодателят, като се
извини с Националното сдружение на общините в Република България.
Те нямат интерес. Защо? Защото за тях главните архитекти са бушони.
Извинявайте, колеги, извинявайте колеги-бушони. Ако аз съм главен
архитект, сигурно и аз ще бъда бушон, защото зад мен ще стои
политическо кредо, че аз трябва да защитя гърба на съответния кмет
или да изпера неговите пари или половината от хонорара да му бъде
обещан.
Не говоря неща, които не се случват. Те са ежедневие и ние ги
знаем. Затваряме си очите, сочим с пръст председателя на Камарата:
той не направи нищо, Камарата нищо не направи, тя не ни защити,
какво ни дава Камарата срещу тези 240 лв.?
Да ви кажа къде отиват 240-те лева. Приятелите, които трябва да
чуят, ще го чуят. Отиват за празненства по Нова година, награди, които
се раздават. Да ви кажа ли цифри. Нека да ги оправдаят. С решение на
Съвета на Регионална колегия – София, три години подред се раздават
между 20 и 28 хиляди лева и то се раздават като персонални награди.
Това чии пари са?
На въпроса. Няма случай, когато председателят на Камарата е
гласувал за това нещо. Винаги е гласувал или „против“ или „въздържал
се“. Управителният съвет има думата. Той управлява парите на
Камарата. В 99 процента тези пари са били изплащани въпреки
съпротивата на лошия председател. Защо е лош председателят? Защото
смята, че това са пари на Камарата, не негови пари, не на Регионалната
колегия, това са наши общи пари. Всеки плаща по 240 лв. Не може 28
хиляди лева да се дадат за Нова година или една Регионална колегия да
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си купи лаптоп и то не за цялата колегия, а за нейната управа. Това
нещо приемате ли го? Аз лично не го приемам и гласувам „против“.
Въпреки това Управителният съвет го налага, защото…. Кажете защо.
Аз няма да отговоря на този въпрос.
Много са нещата, които държим в ръцете си и които не искаме
да спазим. Това са за съжаление дела на хора, които утре ще имат
волята и желанието да управляват Камарата. Това е един чудесен
атестат за това, което ще получим. В крайна сметка, каквото гласуваме,
това ще получим.
Правото и наличие на достойна работа и професията „архитект“,
достойното ни заплащане – ето, ако се обединим около това да
спазваме собствените си документи, с които се ценообразуваме, ние ще
получим достойното си заплащане. Това ни го казват всички – и
строителите, и колегите – инженери. Директно ни го казват: бъдете
единни и ще получите това, което очаквате. В против случай вие сте
орел, рак и щука. Това е нашата визитка: „Орел, рак и щука“. Всеки се
бори за някаква власт. Боже, каква власт е да си председател, освен
материално да се награбиш.
Пред вас е председателят, който, ако си спомняте, тези, които не
си спомнят преди четири години – моята смешна, глупава, наивна
платформа беше, че аз няма да работя с правоспособност, докато съм
председател на Камарата. Можете да проверите. Нямам нито един
обект до този момент. Нито един обект нямам направен! Това, че
преподавам, затова аз съм на четири часа в Камарата. Не си правя
никаква реклама. Аз си знам какво значи да работите 16 часа на ден. В
Камарата пишем четири, а работим минимум осем часа. Но това е
отделен въпрос.
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Последният принцип на тази доктрина, която вие самите
гласувахте:

отговорност пред обществото и отговорност пред

колегията.
Какво се разбира и какво се крие зад това. Това, че нямаме право
– арх. Динев започна – ето ви отговорност пред обществото. Нямаме
право да посягаме, нямаме право да правим грешки като архитекти,
защото нашите грешки убиват, но много бавно и много сигурно. И това
го знаем много добре. Грозният комплекс, грозната къща, неудобното
пространство убива бавно, но сигурно, така, както убива грешката на
лекаря, която убива мигновено.
Така че отговорността пред обществото ние сме длъжни да я
носим от студентската скамейка до последните чертежи, които
предаваме, докато сме живи.
Каква е нашата отговорност пред колегията? Нека си спазваме
авторските права. Колко души тръгнаха да поискат разрешение от
колегата, за когото знаят, че е правил дадена сграда или коректно
изпълниха това, което пише в нашия Професионален кодекс? Но
всички викат: те ми отнеха правата, те ми отнеха правата. Дайте
сигнал.

Пълно

мълчание

–

няма

сигнали

в

Комисията

по

дисциплинарно производство. Колко от вас знаят, че Комисията по
дисциплинарно производство отне миналата година за първи път
правоспособност на колега, който посегна на знакова сграда в България
– Родопския театър в Смолян. Колко души знаят, че ние му взехме
правоспособността благодарение на достойната работа на колегите от
Комисията по дисциплинарно производство и благодарение на
усилията на двама от колегите – Чепилев и Недев – които тръгнаха по
стъпките като следователи да получат информация от кметове и от
главни архитекти, които криеха информацията и които не искаха да я
дадат.
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Строително разрешение, издадено на базата на идейна
концепция?!? Това къде го има? Има ли такова нещо. Строителство за
ремонт, реконструкция и промяна предназначението на театрална зала
се прави чрез концепция. Е, колегата беше наказан, съответно отне му
се правоспособността. Управителният съвет, слава Богу, единодушно
гласува наказанието – 2 000 лв. глоба и отнемане на правоспособността
за една година. Съди Камарата първи път. Загуби делото. Втори път
обжалва във Върховния административен съд. И там загуби делото от
тези юристи, за които половината от нас тук казват: абе за какво са ни
тези юристи, за какво им плащаме, за какво са ни? Извинявайте, но
една структура като Камарата, която пипа закони, която си позволя да
прави становище по закони, която е задължена да ги прави, трябва да
има юристи. Не само трябва да има, те трябва да са добри, трябва да са
качествени, трябва да могат да печелят дела, да водят съдебни процеси
и да ги спечелват. И това се случи в дадения случай. Колегата отнесе
глоба не само 2 000 лв. Той отнесе 6 000 лв. глоба и загуби
правоспособността си за една година.
Е, цинизмът на съдбата е, че преди няколко дни се оказа, че
същият този колега се е опитал да работи по фалшив начин получено
удостоверение за правоспособност. Същият този колега, тъй като нито
си е върнал печата, нито е декларирал в Регионалната колегия, в която
членува, директно е подал молба и техническите сътрудници са му
пуснали документите и документите са стигнали до подписване на
удостоверение. Но инвеститорите бяха предупредени съответно от
нашите юристи и от наша декларация и съответно беше спряна една
възможност за извършване на голямо престъпление. Тоест, да излезе
обществена поръчка с човек, който няма право да извършва
проектантска дейност.
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Колеги, аз искам да свърша с две думи. Вие имате моя, пак ви
казвам, доста непълен, по-скоро повърхностен доклад, напечатан пред
вас, като разчитам на истинската работа на Управителния съвет, а това
са неговите комисии, да кажа две думи и за тези комисии.
Няма комисия, с изключение на Комисията по дисциплинарно
производство и Контролния съвет, които трябва да бъдат уважаваните
силови органи на Камарата, които са платени. Това са единствените
платени, разбира се, символично платени комисии. Те получават 10 лв.
на час, които гласува 10-то Общо събрание на Камарата. Това е тяхната
тарифа. Останалите комисии работят доброволно, работят абсолютно
без всякакво заплащане, въпреки че някои колеги от по-заможни
регионални колегии си позволят да плащат и за това на своите членове.
Тези комисии трябва да извършват основната дейност на Камарата.
Когато са лишени от всякакви средства, тъй като бюджетът не достига,
а защо не достига, аз ще кажа само две думи.
Много просто ще го обясня така, както просто го разбирам. За
съжаление сложните нива на висшето счетоводство, което се налага да
правим като структура-контролирана и контролираща държавни нива
на регулирана професия, за която ни е нужен и одит, защото одитът е
щит на такава структура като Камарата относно Националната агенция
за приходите. Знаете какво значи неплатени данъци или недобре
поддържано счетоводство.
Какво се получава на практика. Бюджет за около 800 000 лв.
годишно – между 800 000 и 1 000 000 лв. Нека да вземем долната
цифра. Всичко пулсира от бройката на регистрираните колеги.
Разпределението на средствата е 70 : 30 – Централно ръководство –
Регионални колегии – гласувано от вас, непроменяем процент.
Членският внос или такса, не, не е такса, това е нашата лепта, която
дава всеки годишно за пълна правоспособност – 240 лв. Извинявайте,
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от колко време я даваме? Какъв беше мотивът? Тук е арх. Янка
Сачкова. Това не бяха ли две минимални заплати? Аз си спомням
смътно. Тогава изобщо не съм идвал в Камарата, защото имах работа и
си плащах най-редовно членския внос и работех по законите. Не съм се
интересувал. Това са предишните години – някъде 2001, 2003, 2004,
2005, 2006 г. Да, нямаше Камара. За теб не е имало камара, но и ти не
си бил изобщо още архитект, Влади!
Нещата, които касаят заплащането. Защо има недостиг в
Камарата и защо вечно си казваме: това е един отвратителен бюджет,
това е невъзможността Камарата да се справи с огромната маса пари,
които притежава. Да отнемем парите на Централата! Къде да отидат?
Хайде да си говорим точно. В момента минималната работна заплата е
колко? Тя е 420 лв. Ако сложим две минимални заплати, каквото сме
гласували тогава, колко лева ще станат? Няма да ги платим. Вместо
3 500 члена, ще останем вероятно 350 човека, че и по-малко. Няма да
можем да си позволим нищо. Ние и сега плачем, че са ни много за
годината, въпреки че, строго погледнато, спрямо нашия хоризонт, са
минимални. Ние сме една уважаваща себе си професия, с претенции. За
съжаление неумело

боравим със собствените си

закони, със

собственото си единодействие, за да се борим срещу това, което ни
мачка в обществото. Обществото в никакъв случай не е приятелски
настроено към архитектите по ред причини. Но парите, които не
достигат, са тези 30 процента, които влизат в Камарата.
Защо казвам така? Говоря от другата страна на барикадата, от
барикадата на председателя, на Оперативното ръководство, които
трябва да оперират с тези пари. Извинявайте, с тези пари какво трябва
да се прави? Трябва да се плащат всички консумативи, трябва да се
плащат данъците, трябва да се плащат командировките, трябва да се
плащат заплатите на 40-те служителя на Камарата. Те не са чак толкова
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много. Трябва да си платим обаче за юридическа обосновка, трябва да
си платим за счетоводство. Не може без това, и без пари няма
счетоводител, който ще работи, и няма юрист, който ще обслужва
Камарата. Нека не бъдем наивни. Опитайте се сами да си наемете
счетоводител, сами да си наемете юрист, за да видим как ще станат
нещата.
Оттук нататък тези присъщи разходи аз предлагах няколко пъти,
разбира се, със съгласието на това, което наричаме Оперативно
ръководство, да влязат в Управителния съвет и да бъде предложен
централизиран бюджет. Тоест, присъщите разходи да се извадят извън
общата маса на парите и чак тогава остатъкът да се разпредели на
някакъв принцип. Дали ще е 30:70 или някакво друго процентно
съотношение, но да се вземат парите, които регионалните колегии
получават. Да ги получават единствено мотивирано по решение на
Управителния съвет на Камарата, не на председателя, а на
Управителния съвет, който единствено управлява парите.
Нека

всички

техни

решения

да

минават

първо

през

Управителния съвет, независимо че малките съвети на регионалните
колегии са взели. Те казват: да, ама това са наши пари, ние ще си ги
изхарчим както намерим за добре.
Да, колеги, ама това са пари на Камарата. А Камарата има и
други задължения, които трябва да финансира. Няма как да се намерят
тези пари, за да можем и да се борим със законите, и да се борим с
корупцията, и да се борим с държавата и т.н. Всичко това е много
важно и колкото по-лесно и по-точно го разберете, толкова по-лесно ще
можем да преминем към един наистина добър, сериозен, централизиран
бюджет, за който да можете директно да кажете: да, това се изхарчи
неправомерно. В момента харчим, така да се каже, по подразбиране. То
се налага, това няма как да не го платим.
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Вижте дали някъде ще намерите лев злоупотреба или лев
откраднат, или лев, с който някой е облагодетелстван. Вижте колко
командировки има председателят. Пребройте ги на пръстите си. В
колко платени журита е участвал председателят на тази Камара. Колко
пъти отиде някъде в чужбина – отиде и се разходи – на някакъв
симпозиум или нещо друго? Извинявайте много, ами да е отишъл, нали
така ще кажат някои. Да, но той не отиде. Защо? Защото парите не
достигат в Централата и тя не може да си го позволи.
Симпатичните колеги от някои регионални колегии – директно
ще кажа – от Регионална колегия – София, чийто председател от
първия ден на 2102 г. се гласи да стане председател на Камарата, аз му
пожелавам наистина да стане. Когато човек си мисли, че е роден за
председател, той просто не може да спи без това. Предлагам му, нека се
събуди утре председател, дано да се случи това, това е във вашите ръце.
Но проблемите са съвсем различни. Не може всеки финансов
момент да се обсебва с някакви личностни или съответно користни
интереси. Камарата трябва да харчи парите си за колегията. Това са
нашите пари. Ние сме ги дали и трябва да ги харчим за благото на
всички, а не на конкретни хора. Това е, което мога да ви кажа
Искам да завърша. Първо, да ви кажа, нека се огледаме, нека си
помислим. Знам, че всичко това, което ви казвам, звучи утопично,
защото обстановката, в която живеем няма нужда да я описваме,
всички я знаем. Тя е изключително трудна, корумпирана отвсякъде. На
всяка крачка се сблъскваме с корупция, с мошеничества, с опити за
ограбване и т.н. Ние се водим висша професия, регулирана професия,
равна единствено на лекарите. Няма друга. Хайде да се уважаваме
вътрешно, тогава ще ни уважават навън. Ние не се ли уважаваме
вътрешно, какво правим вътрешно? Ние се самоизяждаме. Четири
години ръководството на Камарата се би с вятърните си мелници,
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воюва с части от Управителния съвет, бори се с неизпълнени закони, с
корупция, с конфликт на интереси, с нещо, които, ако трябва да ви ги
казвам, ще станем за срам и вие сигурно ги знаете. Само че никой не
смее да ги изкаже. Аз съм длъжен да ви ги кажа в крайна сметка в края
на един мандат. Дали ще има друг, е във вашите ръце. Аз не говоря
нищо на тази тема и не смятам, че трябва да говоря в тази посока.
Но ще кажа съвсем точно, искам да изкажа благодарност.
Първо, да изкажа благодарност общо на Управителния съвет, който
търпя своя председател четири години, който не му беше лицеприятен,
но го търпя по някакъв начин, който го критикуваше, който не искаше
да взима решения или предлагаше неща, на които не се даваше ход. Но
въпреки това искам да изкажа персонална благодарност на колеги като
арх. Емил Жечев, като арх. Весела Георгиева, като арх. Веселин
Рангелов, като арх. Алеко Христов, като арх. Гълъбов, като арх.
Сивкова, като арх. Киряков, като арх. Борислав Борисов, арх. Петко
Костадинов, арх. Младен Кърпачев, арх. Владимир Милков, арх.
Георги Минчев, хора, които постигнаха и доказаха чрез действията си
на регионално и на национално ниво, че Камарата може да бъде
уважавана, че Камарата постига, не само да говорим: какво направихте
през тези години. Много неща. Вижте Пловдив, вижте авторитета на
Пловдивската колегия, вижте Варна какъв конкурс направи. Те стават
еталон в момента. Няма значение какви са резултатите, дали има
обидени или натъжени от това, но те направиха един перфектен
конкурс с перфектна организация. Похвалвам колегите от Варна.
Колегите от Бургас успяха да намерят пътечка към своето ръководство
на града и да спрат безсмислени строежи на неправилни места –
говорим за МОЛ-а, който те успяха да победят. Колегите от Стара
Загора също се пребориха за свой център. Колегите от Ямбол застанаха
срещу ръководството на града си и го убедиха, че трябва да преработи
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цялото задание за централната градска част. Там пък нещата бяха
невероятни, ако трябва да ви ги разкрия. Заради реакцията на Камарата,
а Камарата реагира и подкрепи колегите в Ямбол. Председателят
загуби работното си място в УАСГ завинаги затова, че не изпълни
телефонното обаждане: махни тази Регионална колегия, защото с кмета
сме приятели. Не изпълни тази заповед. Е, както искате ме съдете. Не я
изпълних.
Като финал искам да кажа благодаря и на вас за това, че няколко
години под ред с определени колеги от това събрание, с усилието на
това събрание стигаме до искане на оставка, до искане на връщане
назад, въпреки това тази оставка не се приема. Благодаря ви, за което.
Дадохте ми възможност да изкарам целия си мандат. Оттук нататък поточният доклад ще го направят колегите от конкретните ресори, а
именно бюджетния ресор, бюджета за професионална дейност,
международна

дейност

и

нормативна

уредба,

която

колегите

изпълняват.
Аз ще дам сега думата на арх. Георгиева да даде думата на
съответния ресор и той да продължи отчета на комисията.
Дебатите ще станат след отчетите.
АРХ. ВЕЛИЧКА ПЕНОВА – РК – София – град: Едно питане
за уточнение, ако е възможно?
Арх. Дамянов, искам само да ни помогнете да разберем, защото
около един час слушахме и интересни неща, но изобщо не разбрахме
какъв е отчетът и каква е свършената работа, освен че сте се борили с
вятърни мелници.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Дайте ни възможност
да си направим докладите и след това ще задавате въпроси. Ето,
комисиите имат представени отчети и ни дайте възможност да ви
запознаем с тях.
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Искам да кажа, че аз ще представя два отчета последователно.
Това е отчетът на Експертната комисия, която се явява помощен орган
към председателя на Камарата във връзка с неговите правомощия и
задължения за признаване на….
Колеги, ще се опитам да бъда максимално стегната в своето
изложение, но считам, че има неща, които не всички от нашите
делегати знаят за работата на тези две комисии, чиято работа аз ще
представя.
Най-напред ще представя отчета на Експертната комисия, която
представлява помощната комисия към органа по признаване на
професионалната квалификация, каквато се явява председателят на
Камарата на архитектите в България.
Искам да кажа, че това е една изключително отговорна комисия,
защото в голяма степен нейната работа се отчита и това, което тя
върши, оказва влияние върху оценката, която дава Европейската
комисия във връзка с регулираната професия „архитект“, както и
организацията

на

компетентните

органи

по

признаване

на

професионална квалификация ЕНАКА, която е също на европейско
ниво.
Не знам дали знаете, че тази комисия освен своите функции,
които има да бъде такъв орган, който консултира, разглежда всички
документи и дава предложение към органа по признаване на
професионална квалификация, има също така две други, много важни
функции. Първата функция представлява единно звено за контакт,
което е към Европейската комисия като консултативен център. Втората
функция представлява координатор и кореспондент в система ИМИ за
вътрешния пазар, която след промените в Директива 36 вече става
задължителна като форма на кореспонденция, на обмяна на мнения и
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на обезпечаване на така наречената прозрачност по отношение на
нашата регулирана професия.
Комисията беше в състав: председател арх. Костурски, който за
съжаление не е делегат тук на нашето събрание, поради това, че беше
ангажиран и не можа да участва в градското събрание на Камарата. В
тази комисия взеха много активно участие двама професори. Това е
проф. Вълков и проф. Борисов.
В тази комисия също така взех участие и аз същевременно като
член на комисията и като председател на Комисията по регистъра, арх.
Христов и многоуважаваната от нас адвокат Велинова, която беше
много ценен консултант през цялото време.
Ще се опитам много накратко да разкажа за дейността, която е
подробно описана в доклада и която смятам, че Експертната комисия,
която изцяло е работила без заплащане – символично заплащане има
само юристът и съответно заплащане имам аз като заместникпредседател и ресорен отговорник на три ресора в ръководството на
Камарата. Всички останали са работили абсолютно на доброволни
начала и са свършили една действително огромна работа.
Искам да кажа, че първият и най-важен момент от работата това
е приемането и разглеждането на документи за признаване на
професионални квалификации на български граждани и на граждани на
трети страни, които искат да практикуват тази професия в България,
искат да им бъде призната професионалната квалификация и в повече
от 80 на сто от случаите след това кандидатстват за признаване на
проектантска правоспособност чрез Комисията по регистъра.
За миналата година – аз ще композирам доклада си с малко
ретроспекция назад и ще кажа, че са минали 12 броя такива заявления,
които са представени в една помощна таблица към доклада. Няма да
казвам в момента нито от какви страни са, нито какви основни
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проблеми е имало по признаването, но ще кажа, че всъщност
проблемите възникват най-вече с лица, които са завършили в трети
страни, които трябва да имат признаване на професионалната
квалификация съгласно Закона за признаване на професионалната
квалификация.
В същото време обаче тази комисия с помощта на нейния
координатор госпожа Павлова, е кореспондирала с 84 наши колегиархитекти, които са завършили в Европа и в третия свят и е давала найразнообразна информация за това как те могат да получат признаване
на професионалната квалификация в България.
Това е първа важна област, в която работи комисията.
Втората много важна област за целия мандат това беше работата
по промените на Директива 36 за професионалните квалификации.
Една доста дълга дейност, която продължи две години и половина с
постоянна

кореспонденция

с

ресорното

Министерство

на

образованието и науката и същевременно и с Европейската комисия и
за която искам да кажа, че България е единствената страна, която
отстоя правото на продължителност на обучението. България е
единствената страна, чийто представител гласува „въздържал се“ и
която отстоя благодарение на едно решение тук, на това Общо
събрание от преди три години, гласува „въздържал се“ и отстоя
продължителността на образованието за професията „архитект“, за
което, първо, благодаря на колегите-делегати, които и сега, и тогава са
подкрепили това решение. Благодаря и на нашите колеги от
Експертната комисия, които със своята кореспонденция всъщност
заставиха българския представител да гласува „въздържал се“.
В момента ние вече имаме такава Директива, казва се Директива
2013/55, с която е променена директивата за професионалните
квалификации. Тя е действаща и през последната година Експертната
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комисия имаше важна задача да бъде един много работещ орган, който
подпомага

Министерството

на

образованието

и

науката

в

транспонирането на изискванията на тази директива в два нормативни
документа.

Самият

Закон

за

признаване

на

професионалната

квалификация – там нещата са финализирани, и този закон вече е факт
заедно с Глава „Прозрачност“ и заедно с определението за това какво
представлява професионалният стаж.
Също така много важна беше работата по отношение на
промените в наредбата за държавните изисквания за образованието по
архитектура. Там безценна помощ имаше комисията от двамата
професори- проф. Тилев и проф. Вълков, а в същото време в самата
Комисия към МОН участваха още трима или четирима представители
на Камарата. Аз и арх. Дамянов като официални представители на
Камарата, проф. Борисов като представител на университет и също така
акад. Ковачев – също като представител на университет.
Благодарение на тази дейност промените в наредбата за
образованието са приети и считаме, че тази наредба вече ще даде пълно
съответствие на образованието, което се извършва в България, с
изискванията на чл. 46 на Директивата. Тоест, студентите ще излизат
със съответни компетентности, знания и умения, които им позволяват
да

бъде

тяхното

образование

автоматично

признато

съгласно

Приложение № 57 – това е анекс към директивата – и да имат, както се
казва, отворена врата към Европа.
Ще продължа нататък със следващата дейност, която е свързана
също със Закона за признаване на професионалната квалификация,
която беше започната от Експертната комисия в този мандат и искрено
се надявам да бъде завършена от следващата Експертна комисия. Това
е наредбата за провеждане и оценяване на стаж за приспособяване и
изпит за правоспособност за архитекти и най-вече това са архитекти,
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които са небългарски граждани или български граждани, завършили в
трети страни.
До момента Експертната комисия преминаваше през една много
сложна процедура – интервю с всеки един кандидат, в което се прави
прецизно сравняване с това до колко дисциплините, които той е
изучавал,

съответстват

изискванията

на

на

Закона

националното
за

признаване

законодателство,
на

на

професионалната

квалификация, след това преминаваше през проверка дали има
взаимност на признаване, което е кумулативно изискване в Закона за
признаване на професионалната квалификация и бяхме стигнали до
един такъв тупиков случай на небългарски гражданин, който е
завършил в трета страна, при който именно поради това, че
Експертната комисия не можа, благодарение на отсъствието на такава
наредба, да направи компенсационни мерки. За момента продължават
да се разглеждат неговите документи.
Но аз искам да кажа, че нещата в момента са напълно отворени.
С

приемането

на

професионалната
самостоятелно

промените

в

квалификация
право

–

до

Закона

за

признаване

компетентният

момента

задължено

на

орган

има

лице

беше

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което
седем години не направи никакъв опит да приеме такава наредба. Ние
направихме текст на наредбата, разглеждахме я в Експертната комисия,
пратихме я на две министерства – на Министерството на образованието
и науката и на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Никой не успя да я процедира и накрая,
благодарение

на

тази

промяна

в

Закона

за

признаване

на

професионалната квалификация следващата Експертна комисия и
самият орган по признаване ще имат възможност да издадат такава
наредба и нещата да започнат на едно много добра и точна основа във
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връзка с образованието на хора, които идват все повече от страни, в
които образованието не съответства на европейското.
Друго нещо, което също искам да кажа в този раздел много
накратко, това е също много важно нещо. То е задача на органа по
признаване и на Експертната комисия, но в голяма степен то определя
международния имидж на Камарата на архитектите в България. Това е
сътрудничеството с Европейската комисия, участието в най-различни
анкети, които имат – вярвайте ми – задължителен характер. Те също се
провеждат през ІMI системата. Тези анкети обхващат признаване на
професионални квалификации, начин на упражняване на професията,
начини на застраховане и възможности на българските архитекти да
предоставят свободно услуги на европейския пазар във връзка с
Директива 123.
В заключение искам да кажа, че тук за наше най-голямо
удоволствие много високо беше оценен националният доклад за
регулираната професия „архитект“, изготвен от Експертната комисия с
активното участие на арх.Христов и представена от арх. Николова
поради това, че естествено ръководството на Камарата отново нямаше
финанси, за да изпрати представител на Експертната комисия на свои
разноски, но смятам, че това е една много висока оценка и се надявам
следващият орган по признаване в лицето на председателя на Камарата
и следващата Експертна комисия да продължат това, което ние сме
направили, защото, вярвайте ми, това гради нашия международен
имидж. Не само, че подпомага всички наши младежи, които завършват
в много европейски страни и по света.
Така че с това искам да ви благодаря първо от името на
Експертната комисия и да премина към доклада на Комисията по
регистъра. А накрая, след останалите доклади, ще имате възможност да
задавате някакви въпроси. Всъщност материалите са ви раздадени.

77

Нямам претенции, че изчерпвам всичко, което е написано в доклада,
защото той е много подробен.
А, впрочем искам още нещо да добавя. То е във връзка с
нотификациите на програми за обучение по архитектура и за дипломи
по архитектура. Впечатляващ брой такива програми преминават през
тази Експертна комисия и съответно се задават въпроси в IMI
системата. Искам да ви кажа, че в момента нотифицирането или поточно акредитирането на национално ниво на една програма за
обучение,

която

завършва

с

присъждане

на

професионална

квалификация „архитект“ със степен „магистър“, е необходимо
условия, обаче не е достатъчно, за да могат студентите, които са
получили такава диплома, да могат да бъдат съответно с призната
диплома в целия Европейски съюз.
По тази причина с промените в директивата се наложи
системата, която е доста интензивна за нотифициране на такива
дипломи по архитектура и техните програми за обучение. Казвам
„интензивна“, защото обикновено националният орган за съответната
държава представя от името на университета, който ще извършва това
образование, представя в IMI системата една много пълна информация
с много неща, които касаят обучение, бройки кредити, преподавателски
състав, база, която се използва за това обучение. Следват два месеца, в
които органите по признаване на национално ниво, подпомагани от
Експертната комисия, трябва да зададат конкретни въпроси по тези
програми, за да може да бъде установено съответствието с чл. 46 на
Директивата. Ако примерно не бъдат зададени такива въпроси, вече
Европейската комисия има един шестмесечен срок, в който може да се
произнесе положително, но може също така да отхвърли или да поиска
от нейна страна допълнителни пояснения.
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Жалкото обаче в случая е, че ако прегледате приложената
таблица към нашия доклад, ще видите, че страшно много университети
от много европейски държави са представили през IMI системата
програми, някои от тях са много голяма бройка. Рекорд държат две
страни – това са Испания и Италия. Разбира се, тези програми се
различават по най-различни нюанси на специализация, с която
завършва магистърът по архитектура, но това говори много тъжно за
нашата професия, защото показва колко на европейско ниво е също
така много труден, много наситен с конкуренция пазарът и във всички
случаи нашата професия е твърде пренаселена със специалисти, а найвероятно някои от тези университети в някои части от тяхното
обучение надали дават достатъчно добра квалификация.
Но поради това, че тяхното образование в повече от 50 процента
е просветено на архитектурата, поради това, че постигат броя кредити,
които

са

задължителни,

поради

това,

че

имат

необходимия

квалифициран персонал или съответно перфектна база, която е въпрос
и на финансиране, те успяват да минат тази бариера на нотификация за
съжаление конкуренцията е много голяма.
Така че искам да кажа благодаря ви от името на членовете на
Експертната комисия. Много съжалявам, че арх. Костурски не е тук, но
този доклад ние сме разгледали, ние сме го приели и аз просто имах
задачата да ви го представя.
Така че, благодаря. (Ръкопляскания.)
Комисията по регистъра!
Всъщност това е може би основната и най-задължителната
комисията на Камарата на архитектите в България. Тя по закон и по
Устав е с определен статус – 6 члена с председател, като задължително
председателят е заместник-председател на Управителния съвет.
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В този мандат Комисията работи в състав: председател – Весела
Георгиева,

заместник-председатели

–

двама

–

естествено

арх.

Костурски като председател на Експертната комисия, и арх. Язов, като
заместник-председател на най-голямата ни Регионална колегия –
София – град, от която постъпват най-много заявления за признаване
на проектантска правоспособност.
В тази комисия имахме още няколко много активни членове в
лицето на арх. Васил Василев от Пловдив, арх. Доротея Христова от
Стара Загора, арх. Здравка Стоянова, която дълго време е в тази
комисия, от предишните два мандата, и разбира се, ландш. арх. Веляна
Найденова, която ни помагаше във връзка с признаването на
проектантската правоспособност на ландшафтните архитекти.
На пръв поглед работата на тази комисия изглежда по-рутинна.
Но вярвайте ми, в нея има също страшно много труд. Ние сме провели
12 заседания. Ще говоря за последната година, тъй като редовно сме се
отчитали през целия мандат, и в

тези 12 заседания – имате една

приложена таблица, в която сме написали какви правоспособности или
какви промени на правоспособности са разгледани като заявления и
съответно Комисията по регистъра – това е първата таблица във вашия
доклад – е излязла с предложение към Управителния съвет за
признаване на проектантска правоспособност или за промяна на
проектантска правоспособност.
Това е първата част от работата на тази комисия.
Втората част – между впрочем, искам да ме извини Галя
Манева, защото ние без нейната ценна подкрепа като наша служител на
пълно работно време не бихме могли нито да разглеждаме, нито да
обработваме тези преписки, които идват. Тя е всъщност лицето, което
по задължение, по закон е оторизирана да поддържа регистъра и
съответно

да

въвежда

тази

информация

със

съответната
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конфиденциалност, да контактува с регионалните колегии и техните
офиси.
Второто нещо, което искам да кажа, е също важно за дейността
на тази комисия. Това е едно на пръв поглед малко решение, което
взехме, но то е свързано съвсем със създаване на един формален ред за
отписване на колеги, които по една или друга причина не продължават
да

поддържат

през

следващата

година

проектантската

си

правоспособност. Но тъй като те нито подават заявление, нито
информират по някакъв начин, ние сме въвели с решение на
Управителния съвет такъв регламент за отписване, който гласи, че при
условие, че регионалната колегия е установила причините, поради
които съответното лице не е заплатило вноската си за членство и
правоспособност и не продължава да я поддържа през следващата
година, се прави едно отписване.
Този ред е важен затова, защото при твърде кризисния пазар, в
който се намираме, вие знаете, че много колеги заплащат много често
само вноска за членство, а някои поради неинформираност не го
правят. Това обаче не значи, че непременно те нямат намерение да
практикуват. По-скоро това е целта на това решение – да бъдат
инициирани и регионалните колегии да могат да установяват
причините за тези всички случаи.
Друг важен момент, който касае много малко от нашите
членове, но също е много важен, това са лицата, които имат две
различни специалности. Те са няколко на брой – ландшафтни
архитекти, примерно, и архитекти. Те участват в регистъра и са
вписани в регистъра с различни дипломи, с различни регистрационни
номера за всяка от тези специалности. Но тъй като това натоварва
много финансово тези лица, Управителният съвет взе решение те да
заплащат една – единствена вноска за членство, а що се отнася до
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вноската за проектантска правоспособност, те да имат право и да
преценяват дали ежегодно, дали искат като архитект да практикуват
професията през следващата година или респективно като ланшафтен
архитект.
Искам да кажа нещо за една много щекотлива според мен тема,
от която мен много ме боли. Това е регистрацията на проектантските
бюра и регистрацията на договорите. Вярвайте ми, регистрацията на
проектантските бюра е задължение на всеки един от нас по закон и по
Устав. В целия мандат Управителният съвет подхождаше буквално –
как да кажа – с желание да стимулира колегите към регистрация на
техните проектантски бюра и оттам до повече прозрачност естествено
при упражняването на професия и взе едни мерки, по-скоро
нарушаващи бюджета на КАБ, тази регистрация или пререгистрация да
се извършва абсолютно безплатно. Дотук няма нищо лошо.
Лошото обаче е, че независимо от това, че от три поредни
години беше въведена такава мярка, проектантските бюра, които се
регистрират, продължават да намаляват. Продължават да намаляват, да
не кажа, че през последната година има буквално регистрирани
няколко проектантски бюра.
Другата част е регистрацията на договорите. Там нещата също
не вървят добре. Вярно е, че регистрацията важи само за високите
категории строежи – така е по закон – а всъщност масовият пазар е от
строежи, които са V и VІ категория. Но въпреки всичко ние съзнателно
или несъзнателно си нарушаваме и закона, и нашия Устав и мисля, че в
тази посока Камарата трябва да вземе някакви мерки, защото
регистрацията на тези договори според мен ще ни помогне и да се
преборваме и с такива случаи, за които ние коментирахме –
фрапиращи, като случая с Японския хотел или случая със Смолянския
театър. Защото, ако тези договори бяха регистрирани със съответната
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надлежна категория на строежа, щеше да се знае най-малкото от самия
офис на регионалната колегия, че нещо се случва там. Но след като
няма регистрация на догори, няма информация и всъщност това като че
ли обединява регионалните колегии.
В заключение искам да кажа още нещо. Комисията по регистъра
и аз самата като неин председател, бяхме ръководени от един основен
принцип – работа всеки ден. В какъв смисъл? Да няма нито едно писмо,
нито едно запитване, на което да не е отговорено писмено на съответен
колега там, където има достатъчно данни, за да може да му бъде
отговорено от юристите с помощта на Комисията по регистъра.
Мисля, че това е една добра практика и смятам, че и в бъдеще
това трябва да бъде стремеж на членовете на Комисията по регистъра.
Във всички случаи, в които има запитвания, да има съответни отговори.
Затова и молбата ми към колежката от Кюстендил, чието писмо аз не
съм видяла, да бъдат представени достатъчно данни, за да може да има
писмен отговор. Това на практика е защита на нашите права и защита
на възможността да имаме проектантска правоспособност.
С това искам да приключа. Докладът на комисията е доста подълъг. Искам да предам, както се казва, щафетата на арх. Емил Жечев,
който да ви запознае с нормативната уредба и с промените в
законодателството.
Благодаря ви.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Аз не можах, колеги, да разбера кой
принцип се възприе – конспективно да запозная залата с доклада или да
го чета, тъй като има доста фактология в него.
АРХ…………..: Именно на това и аз исках да обърна внимание,
че нали се гласува по-сбито да се представят докладите, защото видимо
доста колеги са отегчени…..

83

АРХ.

ЕМИЛ

ЖЕЧЕВ:

Самият

доклад,

който

касае

нормативната уредба, има доста конкретика.
АРХ……….: Трябва да има повече време за въпроси, защото
сега се отнема много от времето. Доста скучно е изложението.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Вие го имате доклада. Ако има някои
други мнения, бих могъл и да го прочета. Но вие го имате в писмен
вид. Така, че ако има някакви въпроси, които се породят, съм готов да
отговоря.
В общи линии в две основни направления се работеше по
нормативната уредба, съответно в две комисии – В Комисията по
външна и вътрешна нормативна уредба.
По външната нормативна уредба трябваше да се съобразяваме,
разбира се, с инициативите на законодателния орган и неговата работа.
Затрудненията идваха и от обстоятелството, че през отчетния период се
смениха няколко правителства – временно правителство, коалиционно
правителство и т.н. – и в известна степен се смени и структурата на
управляващите

ведомства,

което

изключително

затрудни

комуникацията на отделните представители на Камарата в съответните
комисии.
Така или иначе, пряко по отношение промените в законите,
които касаят нашата работа, в перспективен план по-специално по
отношение на ЗУТ и поетапните промени, които настъпиха, бих могъл
да ги разделя в няколко отделни направления, като започна например
със законовото въвеждане на задължителния авторски надзор, законово
изискване, което напълно отсъстваше в нормативните документи до
преди измененията от 26 ноември 2012 г. Поетапно и на няколко пъти –
пак повтарям – при различни правителства успяхме да постигнем
известен пробив на доста от главите в Закона за устройство на
територията, като по-пълно завоювахме територии – извинявам се за
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тази терминология, тя не е в доклада – при последните промени от 22
декември миналата година.
Останаха още някои глави по отношение връзките с ДНСК,
където буквално имаше реплики и тези разглеждания на наши
предложения стават в работни комисии към Народното събрание.
Основно те са две – три, като основната е – последната, която беше – на
господин Найден Зеленогорски - Комисията по регионално развитие и
местното самоуправление.
Последните промени, както вече ви казах, настъпила на 22
декември 2015 г. Останаха някои недовършени неща по отношение на
авторския надзор, но, така или иначе, той вече почти стана
незаобиколяем нито от инвеститори, нито от съответните одобряващи
органи. Това определено го отчитаме като завоевание.
На

друго

място,

не

в

законово

регламентиране,

е

задължителното представителство на КАБ и САБ в общинските
експертни съвети, нещо, което също отсъстваше, вече го има. Нашето
настояване беше да има законово регламентирани квотно изискване на
най-малко 2/3. Не се възприе това нещо. Няма такъв квотен принцип,
но, така или иначе вече представителят на Съюза на архитектите в
България

и на Камарата на архитектите в България по закон

задължително присъстват в тези експертни съвети.
За участие на Съюза на архитектите в България и на Камарата
на архитектите в България по конкурсните комисии при избор на
главни архитекти – това също беше наше предложение. Възприе се пак
частично. Нашето изискване беше квотно участие пак 2/3 - обяснимо
по

каква

причина,

защото

преценката

за

квалификацията

и

способностите на един главен архитект биха могли да правят само
архитекти. Това е извън всякакъв коментар, когато става въпрос за
нормална държава и се възприемат нормални закони. Обаче квотното
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участие не се възприе, но пак за пръв път се възприе това нещо с
последните промени от миналата година – при провеждането на
конкурси, нещо, което стана задължително за главните архитекти, да
има представители на Съюза на архитектите в България и на Камарата
на архитектите в България.
Поради липса обаче на квотно регламентирано участие сами си
давате сметка, че присъствието на четири – пет души чиновници срещу
двама души архитекти може да предреши всеки избор по едни крайно
необективни критерии. Все пак живеем все още в държава, която добре
познаваме. Но все пак също го отчитаме като известен пробив в
правилната посока.
Законово регламентиране на понятието „водещ проектант“.
Може би пропуснах това, което в доклада в началото беше написано, че
по искане на законодателния орган специално при Закона за устройство
на територията предложенията ни бяха изготвени в два варианта. Те са
качени на сайта на Камарата в три отделни графи с мотиви за
съответната промяна – по съществуващ текст е предложен нов текст, за
да могат депутатите да ги разгледат и съответно да реагират на нашите
предложения.
Тези предложения по всички тези направления, с които ви
запознавам, бяха качени още преди две – три години както на сайта,
така и бяха изпратени официално, с официални писма в Народното
събрание. Понятието „водещ проектант“ там беше заело – поне в някои
от основните глави на Закона за устройството на териториите –
съответното му полагащо се място. На последните заседание на
работната комисия към Народното събрание се възприе само един от
аспектите, а именно неговата съгласувателна роля между отделните
видове специалности, участващи в инвестиционния проект.

86

Не само, че по този начин едностранчиво се възприе, но даже на
последните заседания се появи едно предложение от юридическия
съветник водещият проектант да отговаря в това число и за
законосъобразността на отделните части, което успяхме да парираме
благодарение разбирането на един депутат. Понякога такива абсурдни
предложения се появяват и дори на моя личен аргумент как може едно
лице да отговаря, когато няма необходимата квалификация, за работата
на друго лице, което притежава съвсем различна квалификация, че това
не е законосъобразно. Буквално бях наруган от вносителя. Казва го с
чувство на хумор, разбира се, в рамките на добрия тон. Как може един
архитект да давал съвети на един юрист и т.н. Общо взето, и такива
неща се случват в комисиите към Народното събрание.
Но тази поява на това лице в инвестиционното проектиране
беше натоварена и с една административно-наказателна отговорност,
както вие знаете, от 5 000 до 20 000 лв. На нашата реакция, ако не се
лъжа – ако арх. Сивкова е тук, може да ми помогне – мисля, че тогава
беше заплашена да бъде помолена да напусне залата, защото се
опитахме да аргументираме, че не е редно по никакъв начин да бъде
натоварван водещият проектант със санкция, която е несъразмеримо
по-голяма от тази примерно, която се предвижда за надзорните фирми.
Обаче на въпроса, зададен от председателя на комисията към
заместник-министър Нанков – цитирам конкретни имена – какво е
неговото мнение, той каза, че тъй като – забележете – от 27.07.2007 г. в
промяната на ЗУТ съществува санкция, регламентираща наказание за
всеки един от проектантите, по всички части, от 3 000 до 15 000 лв.,
нещо, което – признавам си – и аз не го знаех, може би защото няма
наказани колеги засега. Повтарям, от 2007 г. е това.
Мнението на заместник-министъра беше, че предвидената
санкция за водещия проектант може да бъде равна и по-голяма, но в
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никакъв случай по-малка от тази, която законът вече е предвидил за
всеки един от останалите проектанти, при което заседаващите в тази
комисия бяха може би около 15 души депутати, се възприе точно
въпросната санкция на база на този аргумент от страна на заместникминистър – от 5 000 до 20 000 лв.
Възражението по отношение на това обстоятелство и други
конкретно са показани в приложенията от 1 – 7 към доклада, които
представляват

официални

писма

на

Камарата

до

съответните

институции и много точно характеризират както позицията на
Камарата, така и съответните становище на отделните институции.
Друго нещо, както добре знаете, по ваше предложение, тъй като
всяка една от тези промени - пропуснах на това да обърна внимание –
в Закона за устройство на територията беше широко обсъждана, както
и по другите закони, така и по интернет. Тези от колегите, които
проявяваха интерес и даваха своите предложения, съответно влизаха в
нашите предложения, в случай че бяха законосъобразни, след
съответния юридически анализ по съответния ред, със санкция на
Управителния съвет към комисиите към Народното събрание. Точно по
този начин се появи и предложението за това, че архитектите нямахме
право да бъдем технически ръководители по сега действащия закон.
Възприе се тази корекция. Така че вече архитектите при съответната
промяна в съответния член от ЗУТ придобиха правото да изпълняват и
дейност на технически ръководител на съответните обекти, което до
този момент по може би някаква глупава прагматична грешка не
съществуваше. Инженери и строителни техници можеха да бъдат
технически ръководители, но архитекти – не. Това стана по
предложение на колеги главно от Регионална колегия – София – град.
Арх. Христо Венков – ми подсказват колегите – беше инициатор
на тази промяна.
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По-нататък

–

в

друго

направление:

отстраняване

на

незаконосъобразни текстове относно преустройствата на заварени
сгради. Бяха постъпили абсурдни предложения, които искам да
коментирам, които разрешаваха да се променя предназначението на
обекти в сградата, без да се иска съгласието на етажна собственост,
които бяха абсолютно противозаконни. Успяхме да спрем тези неща.
Тук има много интересен момент – моя много болна тема –
ограничаване на огромния брой нормативно-изискуеми за съгласуване
и одобряване на проектна част. Абсурдна история. Такова нещо, което
съществува в нашата държава, направили сме съответните проучвания,
няма аналог не само в европейската практика, но и на световно ниво.
Това са така наречените интердисциплинарни части.
Непрекъснато, при всяка една възможност, на всяко едно
заседание и присъствие на тези комисии не съм пропускал да обръщам
внимание на това обстоятелство и съм искал някакво обяснение защо
непрекъснато в нормативната уредба се появяват нови и нови някакви
абсурдни части, които нямат никакво пряко отношение към бъдещото
строителство, още по-малко към разрешението за строеж.
Трябва да ви кажа, че в неофициалния разговор – няма да
спомена името на лицето – говоря с чиновник – употребявам тази дума
не с лошо – ми каза: ти представиш ли си, ако това нещо се случи,
колко хора ще останат без работа. Очевидно живеем в държава, която
осигурява работа на някакъв чиновнически апарат, който трябва да
одобрява някакви безумни проекти, които нямат – пак повтарям –
никакво отношение към строителството и строителното разрешение.
Независимо от това смятам, че следващото ръководство трябва
да продължи абсолютно целенасочено това нещо да се промени, още
повече, имайки предвид практиката в Германия, например, където се
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одобряват четири основни части. Не искам да влизам в детайли
подробности. Ако има после въпроси, ще ги коментираме.
Пак ви казвам, че държавната администрация бяга абсолютно
неаргументирано от такава законова промяна, която лично би касаела
само промяна в Наредба № 4 за обем и съдържание на проектните
части. Единствено министър Данов имаше определено разбиране и
амбиция

да коригира този нормативен документ в посока на нашите

искания, но за съжаление, както се казва и както добре знаете, той
просъществува като министър доста кратко и не успя да изпълни
своите обещания, които ги даде на заседание на Управителния съвет на
Камарата – в тази посока да се промени нормативната уредба.
Но пак повтарям, пожелавам наистина на новото ръководство да
продължи в тази посока, защото аз поне останах с убеждението, че вече
има някакво разбиране по отношение на европейските директиви. Да се
върви в посока за намаляване на административния натиск и т.н.
Друго важно е изискване за представяне на удостоверение за
регистрация на договорите в съответните камари при одобряване на
проектната документация от общинската администрация. Тук трябва да
ви обърна внимание на следното. Арх. Георгиева каза някои неща в
тази посока. Има едно много погрешно разбиране у голяма част от
колегите по отношение на тази регистрация. Тази регистрация не касае
конфиденциалната част от договора, каквато е цената на проектиране.
Регистрацията касае няколко критерия, подробно описани в нашия
закон – в ЗАКИИП. Тя касае именно количествени показатели на
сградата, категория на сградата и местоположение на същата,
естествено – и проектанта. Добре е, че се появи понятието „водещ
проектант“. Това защитава изцяло интересите на съответния проектант
при взимането на своя хонорар. По никакъв начин не го ангажира.
Въпрос на морал е дали ще обяви – не искам да влизам в детайли – но
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пак повтарям, не засяга по никакъв начин конфиденциалната част, а
именно цената на съответната проектантска услуга.
Така или иначе, също упорит отпор се среща от държавната
администрация по обясними причини. Не искам да ги коментирам в
момента. Ако проявите интерес, мога да навляза и в детайли. Но ще
спра дотук.
Другото е ограничаване на правомощията на консултантските
фирми - има предложение в тази посока - за сметка на увеличаване на
ролята на проектанта. Абсолютно същото. Доста добро лоби имат
колегите, които участват в тези консултантски фирми. За сега не
срещаме разбиране в тази посока.
Друго направление е задължително изискване – ето, това е пак
проблематичен въпрос – за членство в КАБ и притежаване на пълна
проектантска

правоспособност

на

колегите-главни

архитекти,

общински и държавни служители и тяхното периодично атестиране от
КАБ.
Това не е само мое мнение. Има и решение на Управителния
съвет на Камарата в тази посока, защото се счете, че начинът да бъдат
подкрепяни нашите колеги, от една страна, и, от друга страна,
контролирани по отношение на тяхната дейност, е като те станат
членове на Камарата, естествено с ограничаване на проектантската им
правоспособност

в

рамките

на

териториалния

обхват

в

административните единици, в които те упражняват своята дейност
като администратори.
Абсолютно също – не се възприема това нещо засега, а на
всичкото отгоре има доста противоречиви мнения сред колегията,
някои от които са напълно разумни. Но пак повтарям, така или иначе,
това е санкционирано с решение на Управителния съвет още от преди
две години. Засега знаете, че в закона има един анекдотичен текст, че за
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да станеш главен архитект, трябва да притежаваш качествата за пълна
проектантска

правоспособност,

обаче

не

е

необходимо

да

я

притежаваш. Нещо в тази посока е като дефиниция.
Не допускане на условия за работа при конфликт на интереси и
създаване

на

корупционни

практики.

Предложенията

бяха

по

отношение на отмяна на нормативните условия, определени в чл. 230
от ЗУТ. Не е възприето това нещо засега. Но, както би следвало да
бъде, би следвало да продължи и натискът в тази посока.
Отстраняване на съществуващите законови несъответствия –
тук пак е един също интересен проблем,м с който ежедневно се
сблъскваме – при дефиниране на двата основни вида – разгърната и
застроена площ. Тази, която е като основен технико-икономически
показател, включващ всичките етажи на сградата, и тази, която е като
елемент при изчисляване на коефициента на интензивност на
застрояване.
Двете характеристики нямат нищо общо една с друга. Поради
законовия абсурд, който съществува в нормативната уредба, аз не зная
по какъв начин се категоризират обектите, които са подземни.
Например метростанциите на софийското метро. Как определят
категорията на тези обекти, за мен е пълна загадка.
Предложенията, които направихме в тази посока, без да изпадам
в детайли, бяха възприети почти изцяло от работната комисия към
Народното събрание, но не можаха да минат по простата причина, че
имаше значителен брой гласували „въздържали се“, без да цитирам от
коя политическа сила – мога да си го обясня защо – но така останахме с
впечатлението при последвалите разговори, че има разбиране в
следващите промени на ЗУТ, както и тези предложения за промени и
другите, за които ви казах, за които има разбиране, да намерят място в
следващи промени на ЗУТ.
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По отношение на тези промени в нормативните актове, както ви
казах, приложили сме седем на брой писма, официални становища на
Камарата, които ясно характеризират тези позиции в един доста сбит
порядък.

Така

например

взетото

категорично

становище

за

невъзприемане на предложените промени в Наредба № 7 по отношение
на едни чисто конюнктурни предложения във връзка с енергийната
ефективност на сградите. Благодарение – лаская се да си мисля – на
нашата своевременна реакция тези абсурдни текстове не бяха приети в
Наредба № 7 и част от тях и в Наредба № 4.
По отношение на ЗОП – една много болна тема. По редица наши
предложения в бившия Закон за обществените поръчки, вече отменен,
успяхме да изискаме – наше предложение беше – 2/3 от състава на
комисиите да бъдат с квалификация равна или по-висока от
изискваната квалификация за участниците в съответната обществена
поръчка.
Много абсурдно е, че в новия закон, по-скоро в Правилника за
приложение на закона, тази квота е свалена на 1/3, което ясно показва в
каква посока се движат разсъжденията на тези, от които зависят нашите
закони. Говорим за квотно участие на хора, за които излишно е да се
доказва на законотворците, че не 2/3, а би следвало цялата комисия да
има равна или по-висока квалификация от тази, която изискват за
участниците в съответната обществена поръчка.
Другото

смущаващо

обстоятелство

в

новия

Закон

за

обществените поръчки е, че няма никакви насоки за издаване на
подзаконов нормативен акт, какъвто беше при стария закон Наредбата
за конкурси в инвестиционното проектиране и регламентирана в чл. 94
от бившия закон и липсата на императивна норма в закона, каквото
беше нашето предложение, когато е налице архитектурно проектиране,
е същото да бъде отделено в отделен лот и да бъде процедирано именно
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по тази наредба за конкурси в инвестиционното проектиране, а не чрез
позицията „може да мине през наредбата“ да стане така, че по-малко от
5 процента от обществените поръчки да бъдат прокарани през тази
бивша вече наредба за провеждане на конкурси в инвестиционното
проектиране.
За съжаление в сегашния Закон за обществените поръчки не
само че липсва такъв текст на такъв подзаконов нормативен акт, но аз
поне не срещнах никакви такива насоки. По-скоро третата позиция,
която защитавахме при промяната на този закон – избягването на
инженеринга, тази болна тема, която пак в контекста на европейските
директиви за отделяне на проектирането в отделен лот – в новия закон
нещата стоят още по-неблагоприятно за нас.
В този смисъл не само мое мнение е, тъй като докладът беше
гласуван на заседание на Управителния съвет, че новият Закон за
обществените поръчки е доста по-неприемлив от наша гледна точка, от
гледна точка на ролята на архитекта и проектанта, отколкото стария с
нанесените корекции пак по наше предложение.
По отношение на вътрешната нормативна уредба основна задача
беше – знаете – промяна в Устава или изменение и допълнения, както
арх. Сачкова правилно допълни. На практика изготвеният Устав от
Комисията по вътрешна нормативна уредба представляваше един
напълно нов Устав с една нова философия. За съжаление обаче на
предишното Общо събрание минаха само няколко члена. Аз лично
смятам, че една от основните причини е едно абсурдно според мен
тълкувание на чл. 20, ал. 2 от ЗАКИИП, който регламентира – цитирам
закона – „решенията по промени на Устава и Кодекса, разбира се, да се
вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете. Нашите
юристи, знаете, тогава взеха решение, че „гласовете“ означава
регистрираните делегати, което при отсъствие на 10 – 15 процента от
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залата, а в случая отсъстват около 40 процента, знаете, че последните
изменения на няколкото члена, които станаха като промени в устава,
станаха с почти 98 процента от присъстващите в залата, ако си
спомняте добре какво ставаше миналата година.
Тоест, ако продължаваме да тълкуваме тази норма по този
начин, ние няма да можем да направим никакви съществени промени
нито в Устава, нито в Кодекса.
Единственият начин да регламентираме един падащ кворум,
каквото стана в началото на това заседание, под който да не могат да се
взимат решения, и пак да бъдат 2/3, както изисква законът, само че при
един регламентиран падащ кворум – минимум 50 процента от
регистрираните кандидати, за да може ефективно да се правят промени
в тези два изключително важни нормативни документи за Камарата.
Друго изключително важно нещо, което успя наистина да бъде
гласувано на предишното събрание, това е Доктрината, за която арх.
Дамянов подробно ви запозна. Не на последно място, разбира се, е
Методиката за определяне на размера на възнаграждението за
предоставяне на проектантски услуги. Напълно споделям мнението на
арх. Дамянов. Това е един нормативен документ, който с цената на
всичко би трябвало да защитаваме, първо, защото той е издържал и
съдебен контрол. Този документ е атакуван от Комисията за защита на
конкуренцията именно поради това, защото тези минимални цени
почиват на себестойността на архитектурното проектиране. Да се
работи на цена под тази себестойност е незаконосъобразно именно по
смисъла на Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране – нашия закон.
Тоест, завоюваните позиции в никакъв случай не трябва да ги
предаваме, а трябва да продължаваме да отстояваме правото си да
работим достойно и да получаваме достойно заплащане за нашия труд.
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В заключение наистина бих желал да кажа, че срещахме
изключително

сериозни

обструкции

по

отношение на нашето

предложение и от страна на законодателните органи по отношение на
външната нормативна уредба и ми се струва, че, от една страна, тези
неща по отношение на големия обем проектни части се мотивират от
тези чиновници поради странното обстоятелство, че в България почти
¼ от работещото население е заето в държавния и общински апарат
като някакъв чиновнически апарат, който даже според някои
европейски директиви – някои от колегите може би ще вземат
отношение по този въпрос – има наблюдение, че надхвърляме
допустимия обем на чиновници. Знаете, че те в крайна сметка, така или
иначе, получават своите възнаграждения от бюджета и не създават
вътрешен продукт.
Цялата тази закостеняла и сбъркана държавна машина някак си
не може да допусне, че нейни правомощия трябва да преминат в
саморегулирани професии като нашата, каквато беше и идеята за
създаването на Камарата. Някак си пътят, който трябва да се извърви,
може би предстои все още доста усилия да бъдат положени в тази
насока и да има някакво разбиране все пак от този – не го казвам с
лошо – чиновнически апарат.
Ако има някакви въпроси, ще се радвам да ви отговоря.
Докладът

е

на

ваше

разположение

заедно

с

приложенията.

(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Давам думата на

арх. Христов за следващия доклад – доклада на Комисията по
професионална дейност.
Заповядайте, арх. Христов.
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АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Аз ще започна с едно резюме, но ще
го резюмирам много, за да стане съвсем бързо, тъй като все пак залата
вместо да започне да се пълни, ще вземе да се изпразни.
В началото на мандата започнахме с една работна група за сайта
на Камарата, където Управителният съвет одобри една концепция от 16
точки за визията на сайта. Имаше една група, която впоследствие под
ръководството на арх. Николай Гълъбов продължи. Тъй като ние вече
бяхме заложили основните параметри и се стигна до търсене на
изпълнител, в края на краищата поради липсата на финансиране,
изобщо на каквато и да било яснота за финансирането, тъй като там
цените съвсем не са пренебрежимо малки, моята група спря работа и,
доколкото знам, досега все още нещата не са тръгнали към изпълнение
на тази наша цел, която е много хубава.
Следващото нещо, което от този ресор се работи, беше
работната група по образование и квалификация. Тя също работеше в
две направления, този път одобрени от Управителния съвет. Нейните
членове бяха доста – 11 на брой, като обхващаха държавните висши
учебни заведения, практикуващи професионални архитекти и чисти
професионалисти, за да можем да имаме пълния спектър от хора, които
са ангажирани с професията и с науката и образованието на бъдещите
колеги.
Тук има няколко пункта, по които много дълго обсъждахме. В
края на краищата по всичките групи имахме за цел да се стига до пълен
консенсус по възможност, което, разбира се, не винаги беше постигано.
В случая там беше публикувана тази година в отчета една таблица,
където по проценти се виждаше как са гласували колегите.
Текущата професионална квалификация или обучението, така
наречената и още „аудиториум“, заимствано от Германия поне като
име, което като отговорност е фиксирано в ЗКАИИП и изискванията на
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Европейския съюз, разбира се. Това нещо беше прието още в началото
с около 70 процента от гласувалите от групата. Тази дейност обаче
поради финансови съображения се реши да премине в по-големите
регионални колегии – София, Варна, Пловдив, Бургас.
До едно пълно, организирано прилагане на този процес в
страната ни все още не се е стигнало, макар че има в големите колегии,
тези, които имат, разбира се, финансови възможности има съответно
такива обучения, които отчасти са платени, но повечето са безплатни.
Разбира се, има и други, които са извън Камарата, на които
също присъстват колеги. Но те не са организирани от нас. Съответно
нашата цел е да се заложи в изискванията на Европейския съюз, тъй
като и тамошните камари, що се отнася до текущата професионална
квалификация, която да бъде абсолютно задължителна, нито по другите
сега за тях вече налични параметри на действие на камарата са станали
изведнъж. Те са станали също в разстояние на едно 10 – 15 и повече
години, докато най-накрая се стигне до тяхното приложение. А мисля,
че ние сме доста по-назад и това също би трябвало да имаме предвид,
особено, когато се има предвид икономическото състояние в страната
ни въобще и на гилдията в частност, няма как да не се заложи този
принцип, който да е просто здравословен, но да има все пак някакво
движение напред.
Другото нещо беше практиката на студентите и съответно
тяхното влизане с изпити за ограничената правоспособност и особено
за

пълната

проектантска

правоспособност,

където

също

беше

постигнато едно болшинство от над 50 процента, при това даже със
заплащане. То и няма как да не се организира със заплащане, иначе
просто Камарата няма да може да направи това нещо и никъде в света
няма такова нещо, това нещо не е неплатено.
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Паралелно с това в тази група започна и обвързването на
наредбата за единните държавни изисквания – мисля, че арх. Георгиева
спомена за това нещо – с интересите на нашата архитектурна практика,
което се защитава от Камарата. Съответно след доста дебати, в които
така или иначе, до известен консенсус, но не пълен, се стигна, проф.
Благовест Вълков се съгласи да подготви много подробен текст, който
впоследствие да бъде синхронизиран с променената Директива 2013/55
и съответно неговото предложение като текст бе представено на
Управителния съвет

и на Регионална колегия – София – град.

Впоследствие се стигна до внасянето му в Министерството на
образованието и науката и се сформира работна група за уточнения с
министерството, която съответно да обхваща условията на обучението
на архитектите.
Тези, които бяха там, могат да дадат някои уточнения по
въпроса. Но това е един определен успех за нас досега.
Другото нещо беше работната група по договорите към ресора,
в която се преработиха основно договорите, които бяха правени в
Регионална колегия – София – град, под ръководството на арх.
Андреев, съответно договори за авторски надзор, договори за
комплексно проектиране и за проектиране останалата част от
архитектурата със съответните приложения. Там ние вкарахме нещата,
за които арх. Жечев говори, които липсваха в Наредба № 4 и които са
свързани с това какъв обхват в края на краищата по съответните фази
би следвало да поеме един архитект. И тъй като те не са упомената
някак си по-нормално в Наредба № 4, ние ги сложихме в договорите, за
да могат поне колегите да имат някакъв ориентир и съответно
възложителите също да имат ориентир, да знаем какъв е пълният
обхват на работата на архитекта.
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Разбира се, тук вече се сещам, че има една особеност. Тъй като
този обхват се мени, както арх. Жечев спомена, се появяват все по-нови
работи, които трябва да върши един архитект и да участва в
създаването на един проект, който да бъде одобряван, други
положения, свързани с другата нормативна уредба – закони, наредби и
т.н. – този процес на работа върху договорите не бива да спира, тоест,
те трябва да се актуализират, тъй като и ЗУТ, и другите закони се
променят – виждаме – доста динамично и на всичкото отгоре често са в
наша вреда. Не винаги, разбира се, но често се търси някакъв начин да
се подрони нашата работа и в края на краищата нейното качество.
Друга една група към нашия ресор беше групата по авторското
право и сродните му права и специално, разбира се, авторското право
на архитектите. Изключително много обсъждания се проведоха там. До
пълен консенсус всъщност не се стигна, защото има принципно две
концепции или две схващания, по-точно казано. Едните са на хората,
които биха желали да има абсолютно тотално авторско право върху
абсолютно всичко, включително да има право и върху една скица,
която някой е дал на някой кмет или главен архитект или е направил
някаква концепция за развитие на част от града и т.н., след което
всички задачи да минават през него, нещо, което е малко прекалено
според мен. Но все пак това е едно схващане, което всъщност води до
тотално монополизиране.
Различни страни дават различни решения по въпроса, но що се
отнася до някаква определена сграда, там също са разглежда различно
екстериорът, тоест, външният вид на сградата, който обикновено не
бива да се пипа въобще или да не се променя. Ако се промени, то
трябва да се върне в същия вид, но с нови средства, примерно някакви
нови дограми и т.н., което е по-скоро ремонт. А вече в интериора е
разрешено, както примерно в Унгария.
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Разбира се, това у нас, както и другаде, би могло да бъде
разрешено, когато се заплаща авторското право. И тук му е времето да
се спомене за чл. 40 – „организация“ ли се наричаше или как беше - от
ЗАПСП за защита на авторските права по закона, която представи
съответно своите цери и имаше в Управителния съвет една реакция, че
те са доста високи, особено за някои дейности – проектантски, разбира
се, и просто няма да дадат възможности на редица колегии да
получават някаква работа, която иначе биха получили.
Това остава дискусионно, защото ние все още не сме решили
този проблем, но той си остава. Все пак другата концепция, която
разрешава все пак малко по-гъвкаво отношение, разрешава на други
колеги да работят под чуждо обслужване, което у нас става засега без
никакво искане на авторското право, какъвто е случаят с Японския
хотел, който придава идентичност на София, и не подхожда по въпроса
чак в такава драстична степен.
Тази работна група тази година, понеже държавата трябва да
транспонира някои закони в синхрон с директивите на Европейския
съюз, и то по най-бързия и кратък начин, решихме съответно да
направим четири съвсем малки, но много съществени изменения в
закона, които да касаят три – четири точки. Имаше едно въведение,
създадено в миналите години, още в първите текстове, в чл. 3, т. 6,
където само реализираните и приложени съответно планове, чертежи и
т.н. имат авторско право. Всичко останало, каквото би било
неприложени, нереализирани скици и т.н., не се водеше авторско право,
нещо, което според нас не е нормално и ние ги заличихме от този член.
В чл. 3, т. 8 се считат одобрени. В чл. 15, ал. 2, изречение първо
хитрата дума „може“, защото може, ама може и да не може, се заменя с
„трябва“. Тоест, когато имаме проблем, трябва да се спазва авторското
право.
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В § 2, т. 9 от Допълнителните разпоредби се заличава
„утвърдени по реда на действащото законодателство“. Тоест, това го
премахваме.
Тоест, тук ние вземаме съвсем основни положения, които да
могат да фиксират възможността на всеки един колега, който е
направил някакъв проект и дори не го е внесъл, да не може да бъде
използван неправомерно от никого повече, да си остане негово
авторско право, което според нас трябва да бъде законово осигурено.
Друг е моментът дали сега в окончателните текстове на промените на
закона това ще залегне наистина. Имаме известни обещания, но засега
не знам това да е станало вече черно на бяло.
Има и други неща, които тук съвсем набързо ще спомена.
Направих едно предложение, заедно, разбира се, с другите членове на
ръководството, предложение за декларация за авторство на архитектапроектант, която е направена по Закона за авторското право и сродните
му права, включвайки в най-последните позиции осиротелите обекти.
Имаше известни дискусии. Леко се съкрати до известна степен
обхватът на тази декларация, но като едно начало според мен това е
добро, защото е един опит за колегите да започнат да си признават
авторството един на друг и да работят колегиално, за да може нещата
да вървят малко по-честно.
Аз може би тук ще спра. Тези неща са качени на сайта на
Камарата, така че всеки, който би желал, може ги види или да пита.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, благодаря
на арх. Христов за подробния доклад, който изнесе за професионалната
дейност на Камарата, чийто ресор той завеждаше от три-четири години.
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Мога само да ви уведомя, че сме в преразход на времето с близо
час. Просто трябва да сме наясно. В 18,30 ч. трябва да стигнем едва ли
до финала на някаква дискусия. Но имаме още няколко доклада.
Давам думата за мнения, допълнения, въпроси към докладите.
Заповядайте, арх. Топалова.
АРХ. АНТОАНЕТА ТОПАЛОВА: Имам въпрос към колегите,
които отговарят. Аз съм изключително трогната от присъствието на
това семейно събиране и съм свидетел на подобни събития от
създаването на Камарата. Затова ми е малко болно и малко чудно.
Говорим за наредба, говорим за контакти с министерствата, говори се
за контакти с университетите, европейски структури, ще чуем за
медийните изяви.
Уважаеми колеги от ръководството, поканихте ли някой да
присъства тук? Аз за първи път съм на събрание, на което
поздравлението е от един инженер, със закъснение от човека, който
оглавява САБ, и никой друг - нито поздравително писмо от САЕ, да
кажем, нито присъствие на някой от министерството. Правихте ли
нещо? Много сме семейни. Кажете, когато пишете, колко ни е
неудобно, колко много сме се старали, пък нищо не е станало. Да дойде
някой тук, да чуем и техните страни, да разберат, че ние сме общност,
че имаме желание за нещо и сме тук не само наистина за разнищване на
вътрешните си отношения. Болно ми е за това събрание.
Въпросът ми е наистина кого сте поканили, защо е отказал, кой
е поканил, къде са медиите? Как може да има събрание на архитектите
в България и да няма даже една провинциална медия, която да го
отрази?

Не

виждам

и

вестникарите

тук.

Много

странно.

(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Поканени са освен
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата
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на строителите, които казаха, че са ангажирани и че не могат да дойдат.
Бяха поканени с официални писма своевременно. Можем да ви
представим и копия от писмата. Повече от две седмици са поканени. По
принцип са уведомени всички наши медийни партньори, чието лого
стои на сайта на Камарата. Това, че те не идват или не са дошли, за
съжаление е знаково. За съжаление е знаково!
Извинете, арх. Гълъбов, давам Ви думата за Вашия доклад.
АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Благодаря Ви, арх. Дамянов.
Само по предната тема да кажа, че на две Общи събрания аз
предлагах задължително нашите общи събрания да се провеждат в
София, защото, ако искаме медийно присъствие, трябва наистина да
наводним с присъствие там, където са медиите, и наистина да се чуе за
архитектура. Но предполагам, че и сега да го предложа, Общото
събрание обича да пътува и в това има и предимства.
Медийната дейност.

За

медийната дейност,

връзките

с

обществеността, международната дейност много подробен доклад е
качен на сайта. Може би всички документи са 400 – 500 страници,
самият доклад е седем страници с линкове. Защо е толкова дълъг?
Освен четирите години, в които този ресор беше мое задължение, три
години се занимавах с международна дейност към КАБ. Нямам
намерение повече – поне в този мандат – да участвам в ръководството и
минавам в редиците до вас един вид. Целта ми беше да предам всичко,
което в последните години смятам, че е са някакви успехи, да бъде
достъпно за този, който ще оглавява международната дейност в
бъдеще.
Аз също съм доволен от това, което се опитахме да направим, но
арх. Живко Велев ми разказваше един виц, резултатът е много лош за
нас. Много падаме. Ситуацията в професията с нищо не се е подобрила
за последните четири години и затова мисля, че нямам място в
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следващия Управителен съвет. Надявам се да влязат нови хора, с нови
идеи, с енергия, които да променят нещата за добро.
Пише „2015 – 2016 г.“, но по-скоро докладът е за последните
няколко години. Много ми се иска в началото да ви припомня поне
част от целите на Камарата така, както са описани в Закона за камарите
на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Четири – пет часа загубихме и още не знам колко ще загубим
пак за вътрешна уредба, за вътрешни противоречия. Иска ми се да
подкрепя на максимум и това е моят извод – трябва максимално да
открием еднаквото между нас и да се фокусираме около него.
Професията е в трагично положение. Чувам го от вас, чувам го от хора,
които не са тук. Наистина мисля, че КАБ прави една огромна грешка,
непрекъснато е фокусирана вътре в себе си. Мога да ви кажа, че в
европейските организации тази професия е регулирана по различен
начин. В скандинавските страни не са регулирани и въпреки че не са
регулирани, колегите успяват по 40 – 50 евро средно да си докарват
хонорар. А ние сме – вие знаете с какви пари разполагаме, какви са
нашите в евра.
Това, което искам да кажа, е, че независимо какъв ни е Уставът,
каква ни е вътрешната нормативна уредба, колко се мразим, колко се…
– това не е най-важното. Камарата трябва да се обърне навън. Това е и
основната цел на КАБ – да представлява своите членове, да защитава
професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на
обществото, да защитава висок обществен престижа на архитекта –
проектант.
Казвам го, не за да дърпам чергата към моя ресор и наистина
мисля, че тези два ресори от години са подценявани, недоразбирани.
Моята препоръка към следващото управление е да застане зад тези
ресори.
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Аз имам едно конкретно предложение, че КАБ се движи като
кораб без рулеви. Всяка уважаваща се организация има бизнесплан,
има план за действие през следващата година. Настоявам и ще
предлагам следващото ръководство да си изготви приоритетите – какво
ще свърши до 2017 г. и най-важното – да обвърже бюджета с
бизнесплана си. Всяка организация, която и да има приоритети, ако
бюджетът не подкрепя тези приоритети, нищо няма да се случи. Ние
събираме близо 1 млн. лв. От този милион, ако погледнете това, което
отива за тези точки, е около 1 – 2 – 3 процента. Всичко друго отива в
някакви разходи, който ей така, нещо вътре се прави.
На още нещо искам да ви обърна внимание, защото после ще
стане

въпрос.

„Да

осъществява

сътрудничество

със

сродни

професионални организации на европейско и международно равнище“
– за съжаление на едно от последните заседания на Управителния съвет
внесох едно предложение, но не можах да го защитя. В момента
положението е, че КАБ плаща половината членски внос в АСЕ, а няма
директно участие. Участието е чрез мен. Аз представлявам двете
организации. КАБ финансово е по-добре от САБ в смисъл по закон
трябва да събира едни пари. Мисля, че КАБ като организация трябва да
съфинансира участието в Международния съюз на архитектите. В
смисъл не да изпраща представители, а просто да подкрепим САБ. Не
може да искаме само, а да не даваме нищо.
Накратко, както арх. Бакалов обича да казва, КАБ трябва да се
занимава с хляба на архитектите. А какво е хлябът? Хлябът е да имаме
повече работа, да си вдигнем цените и, ако можем, да намалим
административните пречки, да пооправим регулаторната рамка. Но
едно, че няма работа, второ, работата, която я има, изтича в –
съжалявам да го кажа, сигурно ще засегна интересите на някои колеги
– чрез схеми, комисионерство, корупция, свързани лица, чиновници,
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които на едни и същи проектанти дават работа. Трябва да се спре това.
Просто не е честно. Конкурсно начало, най-добрите да печелят – това
ще ни направи всички нас по-добри.
За архитектурните услуги и за цените много може да се говори.
Тук и арх. Дамянов, и арх. Жечев ви говориха. Не знам, може би ще го
оставя при някои от дискусиите. В Германия знаете от юли 2014 г. има
минимални и максимални цени за проектиране, както и арх. Дамянов
каза, Европейската комисия започна така наречената импийчмънт
процедура срещу Германия. Преди две седмици в Берлин имахме среща
по време на Генералната асамблея, и арх. Йорданов от САБ също може
да добави, и той беше там. Имаше една широка дискусия между всички
европейски архитектурни организации и един от заместник-министрите
на строителството на Германия, защото Германия отива на съд в
Европейската комисия и стои зад минималните цени. Имаше почти
пълно единодушие в подкрепа. Де факто думите на президента на АСЕ
бяха: чакаме вие да победите, за да можем и ние да си го приложим по
нашите държави. Това ще дръпне години най-вероятно.
Но това, което аз съм направил като предложение към нашия
Управителен съвет и настоявам следващият да се занимае с това, е
следното. Австрия е решила проблема по подобен начин. Там не са
минимални и максимални цени, Австрия ползва – проф. Хеслер,
същият, който е изготвил германската схема – австрийците имат техни
минимални и максимални цени, но те не са задължителни, а са
референтни. Същият професор и същата фирма, която ги е изготвила на
база на статистика – колко часа отнема една детска градина, за да се
проектира, колко са осигуровките, колко е за софтуер, колко е за офис –
и е качено на сайт, който не е на тяхната Камара, но те реферират към
този сайт и буквално за шест месеца след провеждането цените според
тях са се нормализирали, каквото и да значи това. Статистиката на
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проф. Хеслер сочи, че средното заплащане – аз мисля, че тук е
бюлетинът – в Германия е 45 евро на час за архитект, което бе
подложено на ожесточена критика, защото това е много ниско,
сравнявано с немските адвокати, които правят някъде около 200 евро
на час. За него професията „архитект“ е даже по-комплексна и би
трябвало са съизмерими. Да не говорим за нашата.
Накратко. Според мен една от основните цели на нашата Камара
трябва да е наистина с тези цени да се работи. Аз започнах работа и
това, което направих, го разгледахме на последното заседание на
Управителния съвет - знаете за ТЕХ – имаме една организация, която
прави статистика на базата на строителни фирми – колко плаща за
проектиране. Техните цени са 2 – 3 пъти по-добри от това, което аз
чувам като проектни цени. Говорим за минимум 10 – 15 лв. и нагоре на
проект. Аз чувам, гледам и по интернет, цените са на 1/3 от немските.
Това, което съм говорил с МРРБ, защото МРРБ отвориха темата,
може би знаете за санирането. Те направиха някакви максимални
референтни цени, което е абсолютно незаконно. Не можеш да имаш
таван, без да имаш отдолу минимални цени.
Този разговор дълго може да продължи. Според мен какво са
цени по себестойност – това трябва да се работи с МРРБ. Това е
министерството, което регулира тази дейност, те ни критикуват, че
правим некачествени проекти. А некачествените проекти са свързани
естествено със заплащането, със сроковете, в които се предават
проектите. Ако сте видели в търговете на МРРБ какви цени даваха те за
проект за саниране, беше нещо от рода на 4 – 6 хиляди лева. Как да
очакват качество?
Голям проблем. Аз съм се опитал в последните години с лични
средства и много енергия да защитавам ролята на архитекта. Канили
сме гости от чужбина. Понеже нямаме финанси, както и арх. Георгиева
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казва, Регионална колегия – София – град ни е подкрепяла или сме го
правили с партньорски организации, които плащат транспорта и т.н., да
присъстват водещи архитектурни политици ли – да кажа – които на
водещи на европейски и световни организации, за да могат те да кажат
каква е ролята на архитекта.
Пълно неразбиране има в нашето министерство що е архитект, с
какво се занимава архитекта. Вчера имаше една дискусия, която ме
изненада по Блумбър телевизия със заместник-министър Нанков и ни
включиха. Това е качено във Фейсбук, ако следващото ръководство
реши, може да го качи на нашия сайт, за да можете да го видите, но в
общи линии в разговора той обясняваше – точните му думи бяха – те са
третата брънка по веригата проектанти.
В министерството, в което мисля, че заради това, че имахме
министър-архитект при предишното правителство наистина имам
чувството, че искат да ни изтребят, ако могат да ни изхвърлят, да ни
няма. За санирането много ги боли, защото това, което направихме като
пресконференция, беше със 7 – 8 точки за конкурсното начало.
Санирането въобще не беше там. Тях много ги боли за санирането,
защото за мен лично това са схеми за източване на държавни пари.
Днес във в. „Капитал“ прочетете, много интересна статия излезе
от Института за пазарна икономика. Там се казва, че 70 процента от
парите за обществени поръчки не отиват за това, за което са
предназначени, а го считат като корупция.
Всички сте чували, строителите ми го казват за нагласени
поръчки. Знае се победителят. Конкурсът се прави по такъв начин по
ЗОП, че да може конкретна фирма да го спечели. Още по-удобно:
архитектите работят за строителите, а кой прави техническото задание?
Енергийните ….Те щели да предписват и какви материали и т.н.
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Архитектът го няма никъде в процеса. Много удобно, защото
архитектът е този, който познава целия процес и може да ги спре.
Тоест, за ролята на архитекта имаме много да работим. Според
мен това, което тези два дни трябва да се чуе, имаме и изборно
съвещание, убеден съм, че някои от нашите архитекти и в
ръководството и на двете организации подкрепят инженеринга. Може
би съм си превишил правата. Преди година и половина бяха разделени
секторите, така да се каже, в Управителния съвет. Аз бях натоварен със
сектор „енергетика и енергийна ефективност“ да се занимавам, да
подготвям становища, да изказвам мненията. Правихме няколко
работни срещи и с КИИП, и с арх. Бакалов, СНП, Конструктивната
къща. Становището на КАБ, което е качено на сайта, ние го изпращаме
до министерството, до Цецка Цачева и т.н. за инженеринга. Беше много
ясно и категорично, че не одобряваме този модел.
Може би съм си превишил правата, но в последните години аз
съм един от върлите противници на инженеринга. Любопитно ми е да
чуя мнения и от други колеги. Може би пък аз не съм прав, може би
тези 50 или 100 човека, които бяха на последната среща на „Кракра“,
защото и 100 човека не са представителна извадка. Тоест, ние сме
извадка, но това не означава, че това мнение е вярното. Аз знам някои
колеги, които работят на инженеринг и които са много доволни, защото
при инженеринга можем при два – три пъти по-добри цени да се работи
и да се отклоняват средства.
Друго нещо, което може би най-малко се подкрепя в разговори с
колегите съм забелязал, но за което аз горещо апелирам, това е
регистър на договорите. В последните седем години това, което чувам,
виждам, е изкривявания в смисъл: чиновник – заместник-кмет по
строителството – има си две –три дъщерни проектантски фирми, които
му правят всичките проекти към общината. Чувал съм по 30 – 50,
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мисля, че даже до 200 договора с една и съща фирма, която прави…
Защо? Днес с арх. Милков си говорихме. По ЗОП беше 66, сега е станал
70 хиляди. До 70 000 лв. не е нужно да се спазва дългата процедура на
ЗОП. До 20 000 лв. – директно възлагане. Между двете е с три покани.
Ефектно. Имаш си три фирми, каниш си ги, работите си, те ти връщат
20 процента примерно от хонорара.
Това ние не можем да го хванем, защото не знаем кой къде
какво проектира. Ние сме в една лодка. Всички сме архитекти. Ние сме
саморегулираща се организация, саморегулиращ се бранш ли да го
кажа. Както арх. Георгиева ви запозна, има и нова Директива. Идеята,
особено в развитите страни, но в цяла Европа е архитектурната
професия – с ланшафтните архитекти е малко по-различно, но и те са
регулирана професия – ние можем да се саморегулираме. Не можем
обаче, защото ние не знаем кой къде какво прави.
Други случаи. М-тел! Защо М-тел трябва да имат проектантска
фирма, като за 1000 – 1500 лв. те могат да си вземат на заплата
архитект? Ние не знаем какво става. Казвам го примерно. Аз познавам
две строителни фирми, трета на мен ми е предлагала на трудов договор
да им слагам печати на чертежите. Казвам го откровено. Аз не се
съгласих. Тоест, съгласих се, ако ми ги възлагат като свободен
проектант. Ние не сме свободни, защото работата отива при 1 процент
от нас, които не са свободни. Та са се хванали на някакво хоро.
Ако имаме регистър и виждаме, че М-тел възлага всичките си
проекти на един и същи архитект, това вече може да е една аларма за
Комисията по дисциплинарно производство, че тук може би
проектантът не е свободен. Имаме случаи на фалшификация. За
съжаление Комисията по дисциплинарно производство не наказа
човека, тъй като бил болен, жена му ли – така и не разбрахме.
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Накрая аз подготвих едно писмо, което така и не беше
изпратено. Имаме случай от община, която ни пита за удостоверение –
ще ви излъжа, беше преди четири години – сменена е годината. Тоест,
хора, които нямат проектантска правоспособност подпечатват чертежи.
Ние не знаем, но няма как да знаем, защото ние не знаем къде какъв
договор е сключен.
Регистър на договорите ще въведе малко дисциплина. Знам, че
на някои от вас няма да им хареса, защото и те може би са в някаква
такава ситуация - примерно си работят с някой главен архитект. Но,
разберете, че докато не си загубим малко личния интерес, губим
всички. В крайна сметка ни удря нас, подиграват ни, министерството
ни счита като заден двор. Трябва да ви кажа, че в Строителната камара
– между вас може да има и строители – но Строителната камара
диктува какво се случва в нашата гилдия. Министър Павлова ходи на
техните заседания на Управителния съвет, обяснява, подкрепя
инженеринга и т.н., а архитектите ни няма. Ние пречим, защото не
могат да се усвояват средства.
За референтни вече започнахме да говорим. Арх. Жечев много
горещо говори по тази тема. Само едно доуточняване. За минимални
цени не можем да говорим. Нашият закон го забранява. Строителната и
инженерната Камара са глобявани много. В нашия закон чл. 29 казва,
че е забранено да се работи на цени под себестойност. То е забранено,
просто трябва да кажем какви са тези цени по себестойност. Арх.
Жечев говори за това.
Вторият вариант, който е по-лекият, ако говорим за референтни
цени – това, което австрийците са направили. Аз влязох в разговори с
ТЕК – организацията, която прави статистиката на цените в
проектирането. Достатъчно е да влезем в контакт с тях, малко да им
коригираме. Може би в следващата статистика трябва да участват и
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архитекти. Да влезем в контакт, защото тези цени са цени на колеги,
които не си лицензират софтуерите, не плащат данъци, имат студенти,
на които им дават заверка срещу проект и може би и не си плащат на
инженерите. Има и такива случаи, че много колеги печелят, взимат си
хонорара и инженерите ….. да не продължавам.
Докато това не го спрем, нещата няма да се оправят. Само наша
самоинициатива може да помогне.
Ще говорим пак за цени по себестойност и референтните цени.
Вече в допълнение ще кажа, че девет фази са в Англия, в
Германия са осем, в Щатите са девет. Ние работим в две – три.
Благодарение на добрата ни работа, помните преди три години в ЗУТ
беше вкаран и авторският надзор стана задължителен, макар че пак
йезуитски го вкараха. В МРРБ обожават ние да им даваме някакви
идеи, както и за водещия проектант, след това ги завъртат някак си и
така го правят, че е срещу нас. Аз поне съм свидетел и от две години
работим с арх. Жечев да въведем термина „водещ проектант“, те, в
общи линии го сложиха само, за да поставят една глоба, която е в пъти
по-голяма от тези, които са по-отговорни от нас.
Мисълта ми е с МРРБ аз съм се убедил, че с разговори и с писма
не става. Тоест, трябва да има разговори, трябва да има писма. Медиите
бяха като ужилени. Някой ми каза, че по БТВ министър Лиляна
Павлова говорила директно срещу мен, защото съм казал еди какво си
и т.н.
Със заместник-министър Нанков, като излязохме от залата, аз
му благодарих, че се е явил, защото трудно се говори с тях, и той ми
каза: Да, бе, да, само недейте да правите повече пресконференции.
Казвам: добре, направете тогава една среща с всички Камари или в
доста по-широк формат – не с трима души нещо да се договаряте, а ние
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да не знаем. Аз го предупредих, че ще имаме скоро ново ръководство,
той знаеше, но както и да е.
Тоест, според мен освен писма, разговори, медии трябва ни и
нещо като лоби да си направим. За това - малко по-нататък. Иначе за
възможности за работа, пак да кажа, в повече фази можем да участваме.
„Планова готовност“ – това е идея на главните архитекти. Главният
архитект и на срещите, които „М-сор“ организира, се оплаква много
често от липсата на „планова готовност“. Какво ще рече това? Отваря
се някаква програма, няма готови проекти. Познати архитекти търсят:
абе дай, направете някакъв проект.
Аз съм разглеждал проекти към Министерството на културата.
Страшно е, защото общините нямат пари. Те ги нямат в бюджетите си
или ако ги имат в бюджетите, пак са на някаква цена, която е смешна.
Затова ни трябват референтни цени, за да могат общините да си
подготвят бюджетите за следващите години, за да знаят колко им
трябва, за да си изготвят някакъв проект.
„Планова готовност“ при предишното правителство“ – знаете,
имахме сериозна подкрепа. Министърът беше на нашето заседание,
защото беше колега. С наш натиск беше въвел едни 500 млн. лв. за
изработване на устройствени планове и т.н. ГЕРБ, като дойдоха на
власт, знаете, че ги прибраха тези пари. Тоест, плановата готовност пак
я няма.
За медиите говорихме.
Българската архитектура зад граница. Много ми е важна тази
тема, не можахме да я довършим. За какво става въпрос? Ще говорим и
за сайта. Имаме и договор, но, ако новото ръководство реши, имаме
подготвено много добро задание от арх. Баровски, арх. Аспарухов, моя
милост. И друг изпълнител да е, но това трябва да се довърши. Един
нов сайт, много подробен, полезен – после ще ви покажем едно филмче
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какво ще включва. Миналата година го показвах, но може някои от вас
да не са го виждали, ако не са били. Но чрез сайта си ние можем да
налагаме българската архитектура в чужбина. Архитектурният съвет на
Европа – не знам как – но тук има представител на Международния
съюз на архитектите - е много склонен. Знаете, че в нюз-центъра на
Архитектурния съвет на Европа имаше снимки на български архитект.
Можем да си помогнем да взимаме обекти навън, поне като
подизпълнители.
Докладите на Организацията на обединените нации и на
Европейската комисия, че архитектурната професия има бъдеще, ще
има развитие. Обаче работата е извън Европа. Затова един от петте
приоритета

на

Европейската

комисия,

наречен

„интернет-

финализейшън“, интернационализация да се стимулира изнасянето на
услуги и стоки зад европейските граници. Има програми.
Този, който е шеф на европейската дирекция към Дидивро, е
българин – Николов, който е адвокат, много позитивно настроен. Има
европейски фондове, които да стимулират прояви от рода: някъде в
Дубай примерно има конференция, на която да се кандидатства и се
търси участие на двете ни организации. Може да се отиде и да се
изложат наши произведения там. Но трябва да се започне работа и
според мен първото е да се направи един нов сайт и на английски,
защото сега видяхме, няма нищо на английски.
Миналото Общо събрание, малко накрая, приехме декларация
срещу дъмпинга. Димпингът е бич. Това, което говорим за студенти, за
софтуери – ние сме изцяло в сивата икономика. Аз съм в единия крак в
сивата икономика. Иначе не можете да спечелите работа, защото се
подбиват цените.
Много партньорства. Понеже една – две години, не ставаше,
нямахме сериозна подкрепа. Това, което направих аз, Камарата
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директно не е член, но във Френската камара и в Американската камара
плащам от заплатата си, която ми беше плащана, за да съм член, защото
открих, че Бойко Борисов поне доста слуша какво правят търговскопромишлените камари. Даже миналия януари имаше една среща между
петте и австрийската камара. Търговско-промишлените камари си имат
хора, опитват се да лобират. Всички становище, които нашият
Управителен съвет е подготвил – и от арх. Жечев, и от Архитектурния
съвет съм получавал – съм ги предавал там, за да ги включат в техните
документи.
Опитвал съм се чрез външни, по-силни партньори да налагам
нашата Камара. Колко успешно, времето ще покаже.
Знаете, аз на предишното Общо събрание споменах. Това е
Лучано Лазари – президентът на Архитектурния съвет на Европа. С
подкрепата на арх. Бакалов имахме едно интервю. Тази година бях
поканил двама гости – единият е президентът на Международния съюз
на архитектите, а другият беше Томас Воние, който е президент на
Американския институт на архитектите през 2017 г. Говорихме с него и
с арх. Бакалов и моя грешка е, искам да се извиня и на САБ. С
годините, както сме работили, ние правим нещо и каним САБ да ни
стане партньор. Много често по същия начин Бойчо Бойчев е правил
нещо. Ей така си действахме, за да има някакво единство. Тук е моя
грешка. Може би трябваше да ги информирам по-отрано, но това, което
беше като план, се провали.
Но това, което е основното и искам да запомните, е, че
посещение на видни чужди архитекти привлича много силен медиен
интерес и е много лесен начин да налагаме това, което искаме ние да
кажем. Не знам защо нашите политици, това, което го говорим, като
дойде някой от Пакистан или другаде, повече му обръщат внимание,
отколкото ние като го говорим. Според мен трябва да продължи тази
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политика да се канят гости и да се развиват международните
отношения, да се правят такива форуми.
Това е едно филмче. Да го изгледаме. То е пет минути. Това е
какво ще представлява новият сайт.
Преди две години имахме два конкурса. Стигнали сме до там, че
има сключен договор с фирма-изпълнител. Пак казвам, ако следващото
ръководство реши, да започне отначало процеса. Ако иска, може
просто да преведе аванса и до Нова година може да заработи нов
електронен регистър и всички други регистри, които реши де факто
Общото събрание и Управителният съвет.
Моето предложение към Комисията по регистъра е следното.
Трябват ни ясни приоритети. Аз го казах и преди малко. Не е лошо тези
решения от това Общо събрание да залегнат в един списък, който
спокойно може да се нарече бизнесплан, план на действие за 2017 г.
Единственото, поради което до сега не го правим, че не е обвързано с
бюджета. Това, което е приоритет, това, което нашата схема иска, то
седи като някакви решения, но са несвързани. Не са подкрепени с
финансиране. Тоест, трябва да се обвърже този бизнесплан, да го
наречем, с бюджета.
Лобирането определено ни е голяма слабост. Лобиране –
продължава да се счита от някои колеги за мръсна дума. Това всички го
правят. Лобирането в много държави е институционализирано. В
България не е.

Регламентирано е какво е разрешено, какво – не.

Нашият Управителен съвет подкрепяше мои идеи за лобиране, имаше
един човек, който дойде, който е бивш съветник към Парламентарната
комисия. Даже му гласувахме и 5 000 лв., за да ни консултира какво и
как да го правим. Но Централата няма 5 000 лв., а в Регионална колегия
– София – град, може би, защото много късно беше разгледано, не
можа да мине това като решение.
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Същото е и с пиара. В момента аз съм нещо като пиар на КАБ,
което не е добре. Опитвам се, но аз не съм професионалист. Хубаво е в
Камарата да си има хора, които са професионалисти, както имаме
професионален счетоводител. Не е лошо да си имаме директор ли ще е,
секретар ли ще е в КАБ. Това, което го има в международните
организации. Да не кажа всички, но от тези, които аз познавам, че
работят добре, имат човек, който им движи офиса, който присъства на
заседания на Управителния съвет, на Общи събрания и генерален
секретар, който подготвя докладите и това обикновено е човек с
юридическо

образование,

който

превръща

едни

подмятания,

подхвърляния и ги превежда на езика на юристите. Не знам за вас как е,
но аз, като слушам юристи, не ги разбирам. Имам чувството, че съм
комсомолски секретар. По същия начин и те не могат да ни разберат.
Ние им говорим на друг език. Това, което говорим, това, което пишем,
е добре някой да преведе, да преведе тези становища на въпросните
юристи или на тези, които четат становищата.
За мен КАБ има ресурс, просто трябва да го разпредели малко
по-различно, защото това 70:30 не е работило и продължава да не
работи. Централата има вменени задължения, а няма ресурси, което
може би е разумно. Един вид, когато е било създадено това правило, е
решено регионалните колегии да подкрепят такива инициативи. Да, но
поне в нашето ръководство не можахме да получим подкрепа, защото в
регионалните колегии - вие ще го кажете – има едно усещане, че тези
пари са си наши. Вие си се оправяйте.
Тоест, хубаво е Общото събрание, защото само то може да го
реши, по някакъв начин да намери друг модел как приоритетите в този
бизнесплан ще бъдат финансирани. Дали Регионална колегия –
Пловдив, ще финансира нещо и т.н. Тоест, или парите трябва да отидат
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там, където са приоритетите, или приоритетите трябва да отидат в
регионалните колегии.
Много съм доволен и това беше успех. Аз, когато дойдох в КАБ
преди седем години, арх. Желязко Иванов съм го срещал по форуми,
говореше за енергийна ефективност. Опитвал съм се да го наследя, да
го втълпим в главата на правителството. Считам, че и КАБ има заслуга
в това, че се измисли тази програма за саниране. Друг е въпросът, че
взеха идеята и я обърнаха в някакъв политически модел или модел за
източване на пари.
Има една нова тема, която много ми се иска да не изпуснете.
Това е моята работа в Архитектурния съвет на Европа. Това са
климатичните промени. Прочетете малко, за да не ви занимавам с
подробности, но нещата се развиват. Тук са показани температурите в
България - в последните 20 години 18 са с наднормена температура.
Европейската комисия казва, че сградите са отговорни за 40
процента от енергийната консумация и 36 процента от въглеродните
емисии. В световен мащаб са малко по-ниски тези цифри. Горе-долу
1/3 се преписва на сградния фонд. Тоест, архитектите носим част от
отговорността. В България данните са над 50. Ние сме от другата
страна. Заместник-министър Нанков преди една седмица го каза.
Международният съюз на архитектите – не знам – от 20 или от
30 години работи по темата – тук има участници в МСА,
Архитектурният съвет на Европа – преди 17 април аз ви докладвах –
това са практически президентите на Международния съюз на
архитектите, на Архитектурния съвет на Европа и на Американския
институт на архитектите. Там се прие една декларация, с която аз съм
много горд, защото основата на тази декларация беше на базата на
декларация от София. Ако си спомняте, с нашето ръководство
направихме една „кръгла маса“.
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Събитието, което организирахме заедно с МСА и влезе в
програмата на КОП`21. Това е извадка от текстовете на Организацията
на обединените нации, където цитират Архитектурния съвет на Европа.
На сайта на КАП все още стои един манифест на архитектите, който
беше организиран от трите организации.
Това е едно кратко филмче какво стана в Париж в началото на
месец декември.
Тук пише, че 100 млрд. долара трябва да бъдат инвестирани. За
какво става въпрос? Ако приемем, че 30 процента от тези климатични
промени се дължат на застроената среда, това означава милиарди и
милиарди годишно да бъдат инвестирани за подобряване на средата
така, че да се спрат климатичните промени, да се обърнат, а също така
и да се адаптират градовете и сградите към новия климат.
Европейската комисия – предишният слайт – е разделила Европа
- работи се много усилено – на седем зони. Ние попадаме в Централна
Източна Европа. Който се интересува, мога много материали
допълнително да ви раздам, като започне с финансиране на определени
програми за адаптирането към климатичните промени на нашите
градове и сгради и съответно за спирането на климатичните промени.
Затова, ако сте забелязали, аз лично исках нашите партньорски
организации плюем много този модел за „енергийна ефективност“ .
Клас С е 80 л. на 100 км горяща кола. Влезте в магазина, ако намерите
пералня или някакъв уред с клас С…. не се продават вече, а те са
правени по същите начини. Клас С трябва да се забрани. Нашето
министерство налива милиарди в клас С и така може да се краде
повече, защото, ако искаш високо качество, естествено е по-скъпо и
остава малко за комисионните.
В Европейската комисия, както казах, DG Clima се занимава с
климатичните промени, с „Хоризонт 20/20“ огромна част от парите се
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наливат в частни проекти и браншовите организации не са найподходящите за финансиране.
Това е по линия на АСЕ – част от работата ми беше това. В
България преди може би няколко месеца аз участвах по линия на КАБ
в Българския институт по стандартизация. Влязоха четири нови много
добри стандарта за устойчивост, както се казват, които много силно
защитават ролята на архитекта. Понеже министър Лиляна Павлова
говори, че горе-долу има две фази при санирането. Първо идват едни
одитори и казват какво трябва да се направи, какви материали ще се
използват и после идват едни строители и монтират тези неща и край.
Много е точно. Ако се приложи този стандарт, там изрично се набляга
на социални, на функционални характеристики на сградите, което само
архитектът може да го направи.
Същото е и при ISO. Даже ISO, доколкото знам, са напреднали.
Аз не съм работил по ISO, не го познавам съвсем добре, но ISO работи
също по много стандарти, свързани с измененията на климата.
Европейската комисия променя 18 съществуващи стандарта и въвежда
четири нови заради климатичните промени.
„Кръговата икономика“ е нещо, което е от приоритетите на
ЮНКЕР-комисията. Става въпрос за рециклиране. В общи линии,
когато се проектира нещо, когато се стигне най-долу до фазата за
консумация, сегашният модел е за изхвърляне. Идеята е, след като
проектираме, строим, материалите, които остават, да не се изхвърлят, а
да се връщат обратно. Говорим за рециклирани продукти, за
проектиране с рециклирани материали.
Много силна позиция има на Архитектурния съвет на Европа по
отношение на обществените поръчки. Арх. Владимир Дамянов може би
може да ви запознае, той ни представлява в работните групи там. Но в
общи линии позицията на АСЕ е, че дори и сегашната директива, която
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отскоро е транспонирана в нашето законодателство, е далеч от това,
което трябва да бъде. Законът за обществените поръчки не е в интерес
на обществото, докато има минимална цена. Министър Лиляна Павлова
е много горда, че инженерингът ги правят на икономически найизгодна оферта. Това какво означава? Кой най-бързо или най-евтино
може да го направи.
Това, което е проблемът, е, че – тук имаше една шега: бързо,
евтино и качествено и отдолу с малки букви „изберете си едно от
трите“ – не може и трите едновременно. Това трябва да го обясним на
архитектите.
Това е. Благодаря ви.(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Гълъбов.
Колеги, имате думата по така направените доклади на
Управителния съвет.
Заповядайте, арх. Йорданов.
АРХ. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ: Добър вечер. Аз съм член на
Управителния съвет на Съюза на архитектите в България и
представител на Съюза в САЕ.
Тъй като с арх. Гълъбов, както и сам той каза, точно по време на
нашето Общо събрание на САБ бяхме на поредната Генерална
асамблея на САЕ. Там не можах да споделя впечатления и мисли. Но
сега към вас се обръщам, не защото това са неща, които трябваше
споделя на Общо събрание на САБ, а защото касае двете организации.
Арх. Гълъбов представи много добре дейността и много
задълбочено представи и принципите, по които специално Камарата на
архитектите може да участва в работата на САЕ и ползите, които може
да се извличат.
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Аз принципно от моите не толкова дълги впечатления като
неговите от работата с международни организации, но все пак
напоследък доста ярки впечатления добих. Искам обаче да бъда доста
по-критичен и преди всичко да ви кажа, че в контекста на нашето
състояние като имидж на професията, на колегията в страната, то не е
по-различно и на международно ниво.
Едно много бързо уточнение. Всъщност от двете организации,
за които постоянно се тръби, че трябва да си партнират, дори е
записано в поредните предложения, намерения за бъдещата работа на
Управителния съвет на КАБ, както и на миналото събрание на САБ,
всъщност двете организации имат изключително много възможност в
най-скромното може би в Европа и в света представителство по такива
международни организации.
В Международният съюз на архитектите членува САБ от
времето на основаването му с цялата предистория, която знаете, с един
представител, единствен в момента – Истелианна Атанасова, която
почти изключително върши нещата на базата на личните си познанства
и контакти вече много години, разбира се, с подкрепата, доколкото
може, на ръководството на САБ.
В САЕ членуват и двете ни организации на паритетен принцип с
някои прекъсвания по различни причини. Лично от моите посещения
напоследък на мероприятия и на форуми на двете организации, моето
впечатление е точно това, което ви казах. Последните, към които се
обръщат за мнение, примерно забравят, че сме ние, текат процедури,
които касаят международни договори, международни проекти. Мога да
цитирам цифри от последната Асамблея, на която ходихме в Берлин с
арх. Гълъбов. Може би точно една от целите, от позитивите на подобно
участие би трябвало да бъде генерирането и участието в международни
проекти, които носят финансиране.

123

На мен не ми е известно до момента КАБ да е получил такъв
проект – съжалявам за думите си, ако има такъв. САБ е получил единединствен досега – не знам точния размер, докато в момента текат
няколко, които са със съдействието, с организацията и с моженето на
Съвета на архитектите в Европа. Те са привлечени от най-богатите
страни, разбира не, но ние, с някои други, сме на опашката.
Просто искам да направя някои конкретни препоръки и
предложения към бъдещото ръководство в този контекст, в който
говоря, не искам да се разпростирам много надълго.
Очевидно е, както и арх. Гълъбов каза, представителството на
тези организации по някакъв начин в нас, посещението на техни
представители, на изявени личности би трябвало да означава нещо.
Само че не просто посещението, трябва да има обръщение. Трябва да
има обръщение, трябва да има директен текст към управленски органи
в страната, към Народното събрание и т.н. Трябва да има примерно:
„Господин

министър-председател,

еди

какво

си….“,

„Госпожо

министър на регионалното развитие, еди какво си….“ Трябва да видим
такива документи. Няма такива. Посещенията са хубаво нещо, но те
завършват с едно приятелско потупване според мен до момента.
Директивите! Те са много хубаво нещо. Но те са директиви,
защото са насоки. Те нямат задължителен характер. Те нямат
задължителен характер дори и за Европейската комисия. И тук в
контекста на пренебрежението, което – не искам да съм толкова
черноглед, разберете го, че наистина е така – господин Лазари каза: не,
с тези директиви ние няма да ви помогнем да се оправите във вашата
вътрешна обстановка, ние чакаме резултатите от вас, информирайте ни,
като направите нещо. Това е. Трябва сами да се оправяме.
Пак казвам, в контекста на тези разсъждения аз искам да
препоръчам

на

бъдещото

ръководство

по

отношение

на
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международната дейност на КАБ, свързано и с двете организации.
Наистина тя трябва да се изразява в някакви конкретни постижения –
недълъг отчет за директивите.

Дали има дошъл човек, който е

направил нещо с международната си известност по отношение на
промяна на законодателството, дали има привлечен международен
проект. Подобни резултати!
И друго. Без пари работа не се върши. Контекстът в момента и
на двете организации е: пари няма. В една моя записка до
Управителния съвет на Съюза на архитектите в България казах: тогава,
като няма пари, дайте изобщо да не се занимаваме с международна
дейност. Дайте поне да не харчим и тези няколко стотин или хиляда
лева за командировка, която просто е отчетна дейност и няма
резултати. Защото, първо, трябва да се ходи, трябва да се участва,
трябва да се кани. Но пак казвам, накрая трябва да има резултат. Ако
няма подобен резултат от това, за което говоря, по-добре да се
откажем, да не се харчат пари. Но моята препоръка е такива пари да се
намерят и да не се излиза от позицията: пари няма, затова ще правим
колкото можем – наполовина на собствени разноски, наполовина кой
както може. Хората оттатък не разбират това нещо. Искат много
повече.
Пожелавам на бъдещия Управителен съвет да действа в
контекста на повишаване имиджа на КАБ на международно ниво.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Йорданов.
Има ли други желаещи за изказване? Заповядайте, арх.
Александров.
АРХ. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ – Регионална колегия –
София – град: Във връзка с това, което спомена арх. Гълъбов – за
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предаването по „Блумбър“, което не знам колко колеги са го гледали,
той там разви тезата, че инженерингът не е добра практика в контекста
на националната програма за енергийна ефективност. Обратно на него
заместник-министър Николай Нанков естествено защитаваше другата
теза, защото знаем каква е позицията на министерството. Той каза, че
председателят на КАБ не подкрепя тезата на арх. Гълъбов, което е
много странно. Как е възможно?
Другото, което е много странно, какво ще си помислят хората,
които са външни спрямо нашите среди и не знаят за какво става въпрос,
че заместник-председател на КАБ развива една теза, а председателят на
КАБ, както твърди заместник-министър Нанков, не е на същото
мнение.
Искам смислен коментар на това нещо. Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, колега
Александров.
Ще дам думата на арх. Дамянов, но мисля, че писмата, които са
публикувани на сайта на Камарата, конкретно подкрепят едноединствено твърдение – председателят на КАБ също не подкрепя
инженеринга.
Ще му дам думата да се изкаже на тази тема.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Не е имало подобен
разговор. Така че в случая не съм запознат с изказването на заместникминистър Нанков.
Давам думата на арх. Жечев.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Колеги, наистина е клюка. Аз не знам
дали господин Нанков е казал това нещо. Но решението на
Управителния съвет на тази пресконференция беше взето по
предложение на арх. Балов – ако е в залата, може да потвърди –
именно, след като прочетох моя доклад, в който аз спестих критичните
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констатации

по

отношение

на

състоянието

на

държавата

на

правителствено ниво и отношението на това правителство към нашата
Камара като браншова организации.
Не искам да навлизам в детайли, но тогава Управителният съвет
подкрепи идеята да има такава пресконференция, за да може да бъде
огласена тази позиция на Управителния съвет на Камарата като едно
неодобряване на промените в нормативната уредба и преди всички в
Закона за обществените поръчки.
Обаче решението да не се направи тази конференция или може
би това, което председателят е взел като становище, беше да се изчака
новото ръководство, за да му се даде възможност да вземе отношение
по този въпрос, да не предрешаваме въпроса, защото все пак на новото
ръководство трябва да му се даде възможност.
Погледнато от тази гледна точка, отивахме към една крайна
конфронтация. Това беше идеята, а не че някой е бил против тези
констатации и за инженеринга. Това е пълен абсурд. Всички до един,
вярвам, че в залата няма нито един човек, който да подкрепя подобни
абсурди.
Благодаря ви.
АРХ. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ: В момента, както
предполагам, че знаят колегите, които се занимават с тази програма,
МРРБ препоръчва да се работи с инженеринг. Аз досега не съм чул
Камарата участвала ли е в изготвяне на програмата, казала ли е, че
инженерингът не е добра практика? Изобщо аз нямам такава
информация. И пак казвам, заместник-министър Нанков каза ясно, че
председателят на КАБ не е на същата позиция като арх. Гълъбов.
Не мога да разбера възможно ли е да има такова разминаване.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колега, нека да

бъдем съвсем точни. Имаме депозирано писмо във връзка с промените
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в

ЗУТ

до

Министерството

на

регионалното

развитие

и

благоустройството, до ДНСК и до няколко сродни организации като
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на
строителите. Това писмо чака своя отговор.
Във връзка с пресконференцията. Беше взето решение на
Оперативно ръководство, тъй като нямаме отговор, а очакваме
отговора, да изчакаме този отговор да дойде и да седнем на един
разговор като пресконференция новото и старото ръководство и да
дадем един ясен отговор като партньорски структури. Конфронтацията
с министерството няма да ни доведе до нищо.
АРХ. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ: Аз не говоря за
конфронтация.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Момент, аз Ви дадох
възможност, изслушах Ви, бъдете любезен да чуете това, което Ви
интересува.
Заместник-министър Нанков в телефонен разговор попита
Камарата е ли на позиция да наруши добрия тон с министерството?
Това беше въпросът.
Аз

отговорих,

че

не

зная

и

не

съм

запознат

с

пресконференцията, която е провел арх. Гълъбов, не съм запознат и до
този момент, но не вярвам да е имало изказвания във връзка с
нарушаване на добрия тон. Но, ако е имало такива, Камарата се
дистанцира от подобни. Нищо не е говорено за инженеринга.
Инженерингът е нещо, за което Камарата има определено становище.
То не е тайна, качено е на сайта и няма причини председателят да не
поддържа подобно становище. Това е било и в директни разговори с
Камарата на строителите.
Мисля, че в момента разпитваме за неща, които просто не са се
случвали.
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АРХ. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ: Аз не споменах тази
пресконференция.
И друго искам да попитам. Камарата как си защити 16 от своите
членове. Има поръчка в София за проектиране по националната
програма, която е спряна по абсолютно безумен начин, който ние сега
го обжалваме. Камарата абсолютно по никакъв начин не е застанала зад
нас. Ние самостоятелно сме се захванали да си обжалваме, да си гоним
правата. И не сам в София, чул съм, че и в други градове са прекратени
стартирали поръчки за проектиране, за да може всичко вече да бъде
само на инженеринг. Камарата не съм видял, едно, да каже, а друго е и
нещо реално да направи.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Мога ли да отговоря на Вашия
въпрос? За съжаление нямам лаптоп, за да ви намеря писмото. Но,
първо, има писмено мнение, в което съответно е написано, че Камарата
не приема инженеринга. Това беше във връзка с мненията, които – арх.
Гълъбов къде е, няма го – с негова помощ се изразяваха по отношение
на енергийната ефективност. Това е първото нещо. Това е по
отношение на инженеринга. Това го има писмено.
Второ, по отношение на обществените поръчки, аз не зная каква
е поръчката, която Вие цитирате, но и в предишния ЗОП, и в сега новия
ЗОП има една малка особеност. Камарата може да реагира само в
първите десет дни, тогава, когато излиза решението за обществената
поръчка и когато тя се обявява. След първите десет дни тя не може да
реагира

просто,

защото

тя

вече

не

попада

в

рамките

на

заинтересованите лица. Оттам нататък – арх. Сивкова ще Ви каже каква
беше битката в Ямбол, ние там също бяхме изпуснали този срок –
всъщност участниците продължиха с подкрепата на Камарата да
оборват това, което се случва с обществената поръчка. Но след тези
първи десет дни няма как Камарата да реагира.
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Така че, колеги, давайте сигнали и то – своевременно, за да
може наистина, когато някой е открил, но разбира се, навреме е открил
нещата, ние да реагираме.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колега Николов,

заповядайте.
АРХ. ИЛКО НИКОЛОВ – Регионална колегия – Пловдив,
председател на Пловдивското дружество на Съюза на архитектите:
Уважаеми колеги, това има значение, защото последната точка от
моето изказване ще бъде свързана със Съюза на архитектите в
България.
По стечение на обстоятелствата или по ирония на съдбата
известно време бях политик от местна величина. Така че имам
изключително добра представа за това какво е отношението към
архитектите на политиците или местните власти, независимо че
работихме сравнително добре, към Съюза на архитектите, към
Камарата и въобще към всякакви такива експертни професионални
общности. То е изключително негативно. Изключително унизително и
подценявано.
В тази връзка искам да направя три предложения. Говори се
немалко за приоритети, за ценности, за критерии, за начин, по който
ние трябва не само да оцелеем, но и да израснем нагоре така, както
може би е било преди години. Всъщност аз си спомням и сме били
свидетели на престижа на тази професия.
Първото предложение, което ще направя, нека да не ви звучи
бомбастично или прекалено

самоцелно, но според мен трябва

категорично или да променим Закона за камерите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране, или - според мен – да
направим изцяло нов закон. Няма как една цел, която сме си поставили
през 2003 г., която е актуализирана последно в 2010 г., да ни
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задоволява, да изпълнява нашите критерии, нашите изисквания и
същите тези цели и стремежи, които си поставяме. Просто законът във
вида, в който е в момента, не е адекватен и по никакъв начин не ни
осигурява този престиж, авторитет и целите, които си поставяме. Това е
на първо място.
Второто предложение, което правя, разбира се, е за цените.
Това, което преди малко се спомена – за обществените поръчки –
според мен единственият начин е да можем да подходим силово към
този процес, защото съвременни политици в България разбират само от
силови постановки, от прилагане на груба сила, ако искате, за да може
да се чуе нашето мнение и нашето виждане.
Разбира се, не говоря за стачки или за други дейности, за които
нямаме достатъчно численост, но можем да обжалваме масово, тоест,
надявам се да можем да обжалваме масово всички обществени
поръчки, които не отговарят на нашата методика за себестойност, на
нашия Устав и на закона, защото всички поръчки или 95 процента от
обществените поръчки, които се уважават, не отговарят на тези наши и
не само наши документи, а и на закона.
Така че това е едно предложение, което, ако му се намери
юридическа, законова форма, защото аз направих проучване с мои
юристи, те счетоха, че Камарата даже в тези първи десет дни не е
заинтересована страна по отношение на конкретната поръчка, която се
обявява.
Така че, тук, ако се намери механизъм, за мен това е
разковничето – просто масово не бойкот, защото бойкотът нищо не
значи, но масово бламиране на тези обществени поръчки. Тогава ще
имаме възможност такава силова практика да прилагаме.
И последното, с което всъщност започнах, няма да се случи
нищо градивно и нищо полезно и Камарата няма да има никакво
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развитие, ако един път завинаги не се седне на масата със Съюза на
архитектите, не се определят и отграничат функциите на двете
организации и не се работи единно в една обща цел.
Това са трите ми предложения. Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Николов, с една молба – дайте го в писмен вид на Комисията по
решенията, която започва своята работа.
Арх. Истелианна Атанасова, имате думата.
Заповядайте.
АРХ. ИСТЕЛИАННА АТАНАСОВА: Колеги, аз ще се опитам
в рамките на три минути да не досаждам. Смятам само да ви
информирам за някои неща, които считам, че всички ние като хора –
отговорни преди всичко пред българските архитекти, трябва да
информираме делегатите за това, което се случва.
Аз

съм

представител

на

Съюза

на

архитектите

в

Международния съюз на архитектите. Не съм член на Управителния
съвет на КАБ, нито на САБ. Спечелила съм си мястото на конкурс.
Във всеки случай тази работа, която върша изцяло на
доброволни начала, без абсолютно никакво финансиране от Съюза на
архитектите в България, ми дава възможност да наблюдавам какво се
случва и в Управителния съвет на КАБ и на САБ.
Истината е, че всичките ни проблеми идват от една липса на
съгласуваност между двете организации. Един страхотен разнобой тук,
на национално ниво, който създава неимоверни проблеми, както и за
съжаление на международно ниво.
Длъжна съм да го кажа. Чухме изказването на арх. Николай
Гълъбов. Колегата проведе един дружески обзор на ситуацията. Даде
ни едни добри насоки. Само че аз не чух конкретния отчет за четири
години работа, четири години заплата на пълен работен ден, четири
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години командировки с парите на архитектите. Какво се случи и какво
постигне Камарата за четири години?
Напротив, трябва да кажа в подкрепа на някои въпроси, които
вие задавате. По линия на международната дейност имаше безкрайно
много проблеми, безкрайно много индивидуални действия, безкрайно
много ….

от страна –

визирам конкретно – на арх. Гълъбов.

Надвишаване на правата, изпращане на писма от името на Камарата,
дори и споменаване на Съюза на архитектите, без това да е
санкционирано от Управителния съвет на КАБ, без за това да знае
председателят на КАБ или председателят на САБ.
Това доведе до безчет конфликти. Това е отговор на някои от
въпросите тук, които се задаваха: как единият казва едно, пък другият –
друго. Няма съгласуваност. Всеки си прави каквото си иска. Стават
страхотни конфликти и поради това смятам, че съм длъжна да ви
информирам, че в Управителния съвет на Съюза на архитектите в
България, наблюдавайки това, което става, все пак аз работя с тези
Управителни съвети, много или малко, поради позицията, която имам,
без да съм техен член, има постъпило предложение за разглеждане за
последно предупреждение за изключване на арх. Николай Гълъбов от
Съюза на архитектите именно поради уронване престижа на Съюза на
архитектите в България на международно ниво.
Това е истината, колеги, и оттам идват ни идват проблемите.
Наистина, докато двете организации не започнат обединено, ударно,
заедно, компактно да защитават нашите интереси, ние винаги ще бъдем
на този хал. Винаги ще бъдем в конфликти и проблеми.
Това е, което исках да ви кажа.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви.
За реплика давам думата на арх. Николай Гълъбов.
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АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Прощавайте, аз казах в
началото, че в доклада, който съм изготвил за какво е свършено, е
качен на сайта. Вие би трябвало да сте запознати. Който има интерес, е
могъл да се запознае със седем страници, които водят към – пак
повтарям – към 400 – 500 страници документи, преведени.
Това, което е свършено, явно ще навляза малко в детайли….
РЕПЛИКА: Няма време.
АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Тук ми беше казано, че не съм
се отчел какво е свършено. Да вляза ли в детайли какво е свършено?
Не, благодаря ви.
Аз онзи ден разбрах от арх. Бакалов, че САБ искат да ме
накажат. Сега официално да кажа, че аз ще напусна САБ. Утре ми е
последният ден всъщност може би официално. Не искам да навлизам в
негативизъм в детайли. Ако новият Управителен съвет ми поиска, ще
пусна писмена информация. Но в последната покана арх. Бакалов ме
беше поканен официално като партньор. Аз отговор до този момент не
съм получил. Получих писмо от поканените и по-специално
президентът на НСА отказа да дойде заради конфликтите. Имаше
организирана, както знаете, среща с цялата колегия, на която бяха
поканени медии. В същото време обаче беше организирана среща при
САБ. Аз се оттеглих, за да няма конфликти.
Никой от САБ не ме е питал да координирам международната
си дейност и считам, че е малко обидно, когато някой прави нещо и
някой друг да го разваля с писма и писмото беше от рода, че се рушат
интересите на САБ с пристигането на президента на НСА.
Така сме работили в последните години. Бойчо Бойчев, като
организираше нещо, ме канеше. Аз отивах, те си го организираха. Аз,
като правя нещо, го организирам и финансирам и ги каня, за да има поголяма публичност.
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Колеги, най-важните неща не са кой какво е казал, направил,
писал. Не се вторачвайте в мен, арх. Бакалов, арх. Дамянов. Вторачете
се в това, което заместник-министър Нанков казва и какво Лиляна
Павлова казва. Това, което ни е записано в целите, е да защитаваме
интересите на колегите. Като се дракаме един друг, като си пречим
едни на друг няма да стене по-добре.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Загорски,

заповядайте.
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ – Регионална колегия – София
– град: Благодаря за вниманието. Първо, много сериозно впечатление
ми прави, че ние по никакъв начин не си спазваме регламента. Тръгва
часовника избирателно, на определени хора. Не знам по какви причини
е, обаче така ще я караме не до утре, но още много.
Конкретно въпросът, който имам, е следният. За мен е много помалкият проблем, че аз не чух отчет от арх. Гълъбов, както каза
колежката. За мен по-важният проблем е, че аз не чух отчет от
председателя на Камарата на архитектите в България. Чух обвинения
едва ли не към мен като член, какво аз не съм направил, какво всички
ние не сме направили. Чух кой пречел, чух хиляди неща, но не чух
отчет. Въобще не разбрах какво Вие свършихте за четири години, а не
какво не успяхте да свършите.
В този ред на мисли най-важното нещо за момента чисто
организационно на мен, което ми се иска да чуя, колко точно е дупката
в бюджета на Централно ръководство или Оперативно ръководство?
Колко пари следващият евентуален председател ще трябва да измисли
откъде да ги намери?
Благодаря ви.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Банов,

заповядайте.
АРХ. БАНКО БАНОВ – Регионална колегия – Стара Загора:
Имам само една реплика по отношение на предложението на арх.
Николов. Във връзка с предложението за промяна на Закона за
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
мисля, че това предложение не беше подплатено с никаква конкретика
и си мисля, че трябва да бъдем много внимателни във връзка с подобни
предложения. Мисля си, че 2003 г. на нас и на инженерите ни
направиха един подарък и направиха един доста добър закон.
Така че в момента този закон е трън в очите на много
властимеещи и промени по този закон трябва да бъдат предлагани
много внимателно.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Банов.
Заповядайте, колежке.
ЛАНДШ. АРХ. БОРЯНА ТАШЕВА: Аз също от доклада на
председателя не чух той какво е свършил за четири години. Чух
личните нападки и предизборна агитация. Затова искам да попитам
нещо конкретно. Колко от решенията, взети на общи събрания са
изпълнени за тези четири години?
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: На тези два въпроса
ще дам думата конкретно на арх. Георгиева да отговори за бюджета.
А на колежката ще отговоря, че всяка година си даваме
подробни отчети за свършеното, за изпълнение на решенията на
Общите събрания и за изпълнение на решенията на Управителния
съвет. Всичко това е качено на сайта, колежке, можете да се запознаете.
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Нищо различно нямам да добавя. Така че няма какво да очаквате по
този въпрос.
ЛАНДШ. АРХ. БОРЯНА ТАШЕВА: Благодаря Ви за
отговора, но моят въпрос беше конкретен – като брой. Примерно, взети
са 200 решения на Общо събрание, а Вие сте изпълнили 5.
Аз искам председателят да ми отговори на въпроса. Благодаря.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Мога ли да кажа нещо? От къде
да започна? Може би от решенията на Общото събрание и на
Управителния съвет. Всички отчети са представени в писмен вид. Вие,
колеги, сами искахте нещата да бъдат по-кратки. Ние, някои от нас се
опитахме да бъдем по-кратки, други бяха малко по-обстоятелствени.
Но отчетите ги има вътре в този материал. Те са в писмен вид и тези
отчети по този начин са стигнали до всеки един от вас като делегат.
По отношение на решенията на Управителния съвет и на
Общото събрание. Решенията на Управителния съвет се отчитат
практически почти на всяко следващо заседание и влизат в
протоколите на Управителния съвет, които са публични. Накрая на
всяка

календарна

година

уважаемият

арх.

Тосев

изисква

от

Управителния съвет, в частност обаче от председателя и от офиса на
Камарата да представи списък, в който да бъде написано какви
решеният са взети, които са в процедура, които не са приети, кои не
могат да бъдат процедирани и т.н.
Всичко това го има във вашите папки. И искам да кажа, не само
че го има във вашите папки, имало го е и в предходните три години. За
съжаление не сме водили такава статистика, защото, струва ми се, че не
са важни решенията на килограм – 100 решения, 100 изпълнени. Важно
е това, което отчетоха тук комисиите към Управителния съвет във
връзка с промени в законодателството, във връзка с други неща, които
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са в основна дейност на Камарата. Но за съжаление една голяма част от
вас в това време не им беше интересно и бяха навън за кратка почивка.
Това не е нападка, аз го казвам само като констатация и не
виждам нищо лошо, хората имат различни интереси към различни
дискусии в Общото събрание и в крайна сметка според своето виждане
присъстват или не присъстват.
Ще завърша с „дупката“ в бюджета. Материалите са дадени.
Няма дупка в бюджета. Има едни неиздължени към Централата
минуси, които са запазени същите, каквито бяха и миналата година,
въпреки че нито една регионална колегия не ни подкрепи и
несъфинансира нито една от общите дейности. Вие много добре си
спомняте как приключи миналата година общото събрание. Спомняте
си, че никой не пожела да подкрепи общи дейности като поддържане
на

счетоводство,

на

Контролния

съвет,

на

Комисията

по

дисциплинарно производство – какви ли не други дейности и
юридически услуги. И в крайна сметка всъщност Общото събрание
остави ръководството на Камарата да се справи според приходите,
които се полагат по отношение на Централата.
За мен ръководството се справи затова, защото толкова, колкото
са били минусите през миналата година – говоря, че те са условни,
защото те не са направени от счетоводни принципи и защото ние,
архитектите сме специални хора и настояваме отчетите да са само по
парични потоци, а счетоводството на Камарата е доста по-сложно нещо
и има задължения по закон по съвсем друг начин да го води.
Но, така или иначе, това е запазено и това ръководство се е
разплатило в приходната част на бюджета.
Тези неща ще бъдат още веднъж дискутирани в бюджетната
част и мисля, че в момента трябва да се съсредоточим върху другите
доклади на членовете на Управителния съвет.
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Ако вие имате още някакви въпроси, просто Ви моля да ги
синтезирате в едно изказване, защото виждам, арх. Загорски
продължава да иска думата за реплика или втора реплика – не зная.
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ: Това ми е първа реплика.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Не, напротив, това Ви е третото
изказване.
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ: Изказване, да, но репликата е
първа. Има ограничение по регламент ли?
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Няма значение, това Ви е
третото изказване. Няма ограничение, но на мен ми е достатъчно, че
сме просрочили времето.
Заповядайте, арх. Загорски.
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ: Извинявам се много, аз не
исках да чуя този отговор. Счетоводните документи са изрядни. В това
никой няма съмнение. Едно е счетоводен баланс и счетоводен бюджет.
Той винаги е балансиран.
Аз питам председателя, затова не Ви питам Вас, защото знам, че
ще получа счетоводен отговор.
Аз питам председателя честно да си каже: така и така, на нас не
ни стигат толкова пари. Да го каже като за прости архитекти, не като за
счетоводители. Примерно с 20 хиляди сме назад, с 50 000 лв., със
100 000 лв. Елементарно е.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Нека това да го гледаме в
точката за бюджета.
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ: Ама защо да го гледаме при
бюджета? Това е управленски въпрос. Нали казвате: не достига, този
ми е виновен, онзи ми е виновен. Дайте да видим колко и защо не
достига, наистина!
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Имам ли други

въпроси?
Арх. Ковачев, заповядайте.
АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ – Регионална колегия – София –
град: Аз имам един спомен от предишното събрание. Бюджет не
гласувахме а как вие изхарчихте тези пари? Имате ли санкция на
Управителния съвет как похарчихте парите, за които твърдите, че
нямате дупка в бюджета.
Тоест, за мен вие имате дупка, колкото ви е бюджетът.
Благодаря.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Ковачев, аз мога да кажа
едно нещо, което мисля, че е записано и в доклада на Контролния
съвет. Това Общо събрание – предишното – гласува една рамка, за да
не гласува съфинансиране на Централата. Проста, елементарна и – как
да кажа – ефикасна практика в разделянето на нашите и вашите пари.
Казвам го с голяма доза огорчение.
Тази рамка, колкото приходи има, отделени за Централата, да
бъдат харчени. Управителният съвет не е гласувал и е написано в
доклада на Контролния съвет някаква специална разбивка, но никой не
е похарчил и 1 лв., който не е отделен за приходите на Централата и
всички разходи са направени абсолютно за важни и целесъобразни
неща, освен, ако не ми кажете, че 20 000 лв. за командировки не на
членовете на Управителния съвет е нецелесъобразен разход. Това е
друга тема. Но казвам: така са направени разходите.
Няма да продължим този спор.
АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ: Благодаря Ви. Да разбирам ли, че
нямате санкция на Управителния съвет и сте похарчили всички пари
без санкция на 38 човека?
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Казах, че сме спазили рамкоса.
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АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ: Добре, тук има представители на
Управителния съвет. Може ли някой да каже нещо по въпроса. Аз,
доколкото знам, Управителният съвет не е взел нито едно решение как
да се похарчат парите.
Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други

изказвания, колеги? Заповядайте, колежке.
АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА – Регионална колегия – Варна:
Колеги, искам да задам въпрос към председателството и в някаква
степен да предизвикам както аудиторията, така и старото и новото
ръководство.
Въпросът ми е следният. Ние имаме регистър на проектантските
бюра. По какъв начин работи този регистър за престижа на
професията? Какви са конкретните стъпки, които досегашното
ръководство е направило този регистър да заработи в посока издигане
престижа на професията?
Защо задавам този въпрос? Защото говорим колко страшно
нещо е инженерингът, че инженерингът ни извива ръцете и ни поставя
в зависимост – това е несъмнено. Но има още по-страшни неща.
Обществени поръчки се печелят от търговски дружества, печелят се от
геодезисти, печелят се от всякакъв юридически субекти, които
сключват договори за значими ……., за значими инвестиционни
проекти, без в тях да има назначено едно правоимащо професионалната
ни отговорност лице. Нито един архитект няма в тези състави.
Ако вие влезете в Агенцията и проверите сключените договори
и съответно в регистъра какво се случва с фирмите, които имат такива
договори, ще се хванете за главата.
Питам: какво е направило досегашното ръководство и какво
можем да изискваме от новото ръководство, за да акумулира Камарата
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допълнителни средства, регистрирайки проектантските бюра по
съответния ред, със съответната такса, която може да бъде и по-голяма.
Какво може да направи в съвместната си работа с Агенцията за
обществени поръчки в посока да се въведе, както има водещ проектант,
да има водещо проектантско бюро за обществени поръчки, които
касаят урбанизъм, пространствени схеми, стратегическо планиране –
там, където работят интердисциплинарни огромни екипи.
Кой носи отговорността в такива интердисциплинарни екипи,
зад които има някакви консорциуми и не знам какви други обединения
и някои субекти, странно идентифицирани и неидентифицирани
професионално.
Има ли досега стъпки в тази посока?
И още един въпрос, ако имате търпение. Чухме от арх. Жечев,
че е работено в посока в оценителните комисии да има доминиращо
участие на архитекти с квалификация, равна или по-висока от
изискуемата към отделните участници. Добре, това е крайно
необходимо, но е и крайно недостатъчно участие на Камарата в
работата по отношение на обществените поръчки.
Бяха споменати от арх. Весела Георгиева някакви първи десет
дни. В първите десет дни поръчката е обявена и нещата са изпуснати
безвъзвратно. Защо? Защото, щом като е обявена поръчката, това
означава, че има задание за проектиране. Заданието за проектиране се
подготвя от чиновника, от юристи, от хора, които нямат нищо общо с
нашата професия.
Правило ли е досегашното ръководство някакви стъпки за
регламентиране на тези взаимоотношения с Агенцията за обществени
поръчки, така че заданията за проектиране да носят печат на
правоспособен, който има квалификация, не по-ниска от тази, която е
минимално изискуема от участниците в обществената поръчка.
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Има ли работа в тази посока? Това е единият ми въпрос
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колежке, станаха

много въпросите. Искам да предупредя, че отдавна излязохме от
регламента, който сами гласувахме по предложението на арх. Киряков.
Аз давам думата на арх. Жечев да отговори на част от Вашите
въпроси. А другите, които вече бяха във форма на изказване, ще Ви
помоля да формулирате като предложения за решения, защото са
интересни, и да ги дадете на съответната Комисия по решенията, за да
бъдат прогласувани в следващо заседание.
Заповядайте, арх. Жечев.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Благодаря. Безспорно Камарата трябва
да упражни някакъв натиск или контрол върху така наречените
обществени поръчки. Обаче ви обръщам внимание на следното. Това е
обвързано горе-долу с изказването на арх. Банов по отношение на
Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране. Аз също смятам, че този закон в този си вид в момента
тези, които управляват България, в никакъв случай няма да го
допуснат. Тоест, той е много по-либерален и много по- в наша полза,
отколкото един закон, който в момента би могъл да излезе, не дай,
Боже.
Ще ви дам пример. Така нареченият инженеринг е отхвърлен
именно с този закон, именно с регистрацията на така наречените
проектантски бюра и не е необходимо, необходимо е всъщност
Камарата да ни защитава, обаче ние, като не можем да защитаваме себе
си, кой тогава да дойде да ни защити? Извинявам се, колеги!
След като в същия този закон изрично е разписано, че
упражняването на проектантската професия може да става единствено
и само чрез проектантско бюро, на първо място, по памет цитирам. На
второ място законодателят е казал, че право да създава такова
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проектантско

бюро

има

само

лице

с

пълна

проектантска

правоспособност.
От тази гледна точка всички участници в обществени поръчки –
имам предвид за проектиране – които са строителни фирми и които са
юридически или физически лица, които нямат тази законова
възможност да регистрират проектантско бюро, биха могли да бъдат
атакувани от всеки един заинтересован субект като участник в тази
обществена поръчка и най-вероятно, ако българският съд е обективен,
тази обществена поръчка ще падне.
Тоест, ако ние всички си регистрираме проектантските бюра и
си защитаваме всеки един поотделно правата именно по този закон,
който някои смятат за остарял, а аз повтарям: на този етап този закон
няма кой да го приеме в България, защото той, от една страна, атакува
инженеринга чрез проектантските бюра, от друга страна, регламентира,
че е дисциплинарно нарушение работата на цени под себестойността на
проектантския труд. От трета страна, дава правата на Общото събрание
на Камарата да определя методика за определяне именно на тази
себестойност. Кой ще ни даде тези права в момента? Никой! Никой!
Всеки вижда тази държава в каква посока се развива.
Пак повтарям, този закон е прекалено в наша полза в момента,
за да коментираме някаква промяна, защото в момента, в който го
кажем това нещо, аз съм сигурен, че той ще излезе толкова орязан и
обезобразен, както се орязват и обезобразяват нашите предложения за
промяна в ЗУТ.
Мисля, че Ви отговорих на всичките въпроси. Ако нещо ми
напомните само, колежке, което Ви интересува, съм готов да отговоря.
Тоест, ние трябва първо да регистрираме проектантските си
бюра. Да свикнем да го правим. Да защитаваме интересите си пред
общините и пред организаторите на тези обществени поръчки. Да
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свикнем, че трябва да регистрираме договорите си, за да може с този
регистриран договор да си защитаваме хонорарите. Няма как две дини
по една мишница да носим или едното – да, ама другото – не.
Трябва да свикнем да бъдем коректни към самите себе си и към
действащото в момента законодателство. Естествено, че и Камарата
трябва да помага.
Аз даже в този аспект първото изказване на арх. Николов, да,
трябва да има може би специална структура към Камарата, която да
изследва съответната обществена поръчка и да я атакува юридически,
защото Камарата има по-голям ресурс – било финансов, било друг,
човешки, ако щете, за да защитава интересите на своите членове. Но
пак повтарям, това не освобождава от отговорността всеки един да
защитава себе си по начина, по който го е дал законът.
Благодаря ви.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Имам само една реплика. На
последното заседание на Управителния съвет, ако не ми изневерява
паметта, точно тази тема я дискутирахме – това, което колежката
постави като въпрос. Ако не се лъжа, Управителният съвет взе
решение, с което да бъде изпратено писмо до всички институции, с
което да се поиска при провеждането на обществените поръчки
задължително участниците да са проектантски бюра, което става
въпрос за проектиране. Мисля си, че всички членове на Управителния
съвет си го спомнят това нещо, че го дискутирахме, че загубихме
повече от два часа за това.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Врабчев има
думата. Заповядайте.
Колеги, преди да дам думата на арх. Врабчев, задавам към вас
въпрос: ще спазим ли регламента – за прекъсване на дебата, когато вече
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сме просрочили с близо час времето за дадената точка - или временно
няма да го спазим.
Давам думата на арх. Врабчев. Арх. Борисов е след това и
прекратявам дебатите.
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Арх. Юлия Железова от Варна е
изключително точна и аз знам защо. Тя е редовен участник в
обществени поръчки. Изключително точна и е много вярна. Арх.
Железова, поздравявам Ви. Напипали сте много точно проблема и го
поставяте директно.
Но искам да кажа следното. По отношение на въпроса, който
зададе моят приятел арх. Атанас Ковачев, да, правил е напъни по този
въпрос, аз съм свидетел. Лично арх. Дамянов е пращал писма, спирал е
поръчки и т.н. Това е много малко начало на работата. Да, работи се по
въпроса. Но въпросът - арх. Железова е изключително точна – е много
тежък, изключително тежък. Ще дам само един пример. От 15 април,
ако не ме лъже паметта, влезе в сила новият ЗОП. Нещата са много потежки, много по-тежки и да не споменавам конкретни имена от
правителството. Аз очаквах президентът да наложи вето на закона.
Това го очакваха и много хора от бизнесредите, защото удариха точно
малкия бизнес, който сме всички ние тук, с много малки изключения.
Вие сигурно ме разбирате. Защо, където го обжалваш, показаха,
между 1000 и 5000 лв. – дори и при правителството на Орешарски беше
2 процента – тези, които знаят, ме разбират за какво говоря. Удариха
изключително тежко малкия бизнес, който сме всички ние или
повечето, средата. Който знае за какво говоря, ме разбира. Арх.
Железова много добре знае.
Знам какво представлява и КЗК. Въпросът е много тежък. Тези,
които знаят какво става в Народното събрание, имаме такива хора като
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арх. Пеловски и арх. Петър Диков и други, да не говоря за депутата
Владимиров. Знаят как се променят закони. Изключително тежко.
Аз Ви поздравявам и Ви подкрепям. Работата „ТЕРИТИ-25“
трябва да продължи перманентно, да се създават лобита, защото
историята, казват италианците: „Ла стория тра менде“.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има думата арх.

Борисов. Заповядайте, арх. Борисов.
АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Ние сме артистична колегия, но
понякога се нуждаем от повече ефективност. Казаното по закона
считам, че можем да дефинираме едно евентуално предложение, а
именно да ангажираме като изпълнителен орган във връзка с наше
решение на Общото събрание бъдещия Управителен съвет ежегодно да
информира за напредъка в работата си по елиминиране на практиката с
инженеринга.
Няма в тази зала нито един колега, който да е „за“ инженеринга.
Но нашето общество дори не знае точно какво означава тази дума. От
тази гледна точка ние се нуждаем от съюзници така, че общественият
натиск да бъде достатъчно силен, не само нашият, целият обществен
натиск, така че да се промени законодателството, за да не се допуска
никога инженеринг, освен в някакви извънредни случаи на бедствия,
аварии и т.н.
Инженерингът е свързан с конкурсното дело. Не можем да
разчитаме на конкурси, когато има инженеринг. Инженерингът е
свързан с обществените поръчки, както беше казано. Не можем да
разчитаме на нормални обществени поръчки, когато има и инженеринг.
Това е свързано с работата на публичната администрация, на нашите
колеги главни архитекти.
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Тоест, това е един доста сериозен въпрос. И, за да бъдем ние
достатъчно ефективни, аз предлагам всяка година на Общо събрание
Управителният съвет да докладва за напредъка си в това направление.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Ще формулирате

това Ваше предложение, за да влезе към решенията.
За реплика давам думата на арх. Жечев. Заповядайте, арх.
Жечев.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Колеги, нека да уточним какво означава
наистина „инженеринг“. Нека да кажем инженеринг тогава, когато има
архитектурно

проектиране. Защото

няма нищо

лошо

да има

инженеринг, когато има инженерни специалности. Това е практиката в
света. Могат да ми се разсърдят колегите от КИИП, обаче в крайна
сметка ние трябва да си защитаваме нашата къща. Недопустимо е да
има инженеринг, когато има архитектурно проектиране, защото то е
обект на авторското право. Съвсем нормално е да има инженеринг,
когато има включени инженерни специалности, той да се включва в
проекта със стойността и изпълнението. Не го забравяйте, това все пак
е световна практика.
Предполагам, че, арх. Борисов, имате предвид инженеринг
тогава, когато има архитектурно проектиране, а не проектиране
априори, изцяло? Аз поне така го разбирам.
Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Пеев, имате
думата.
АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Здравейте, колеги! Само няколко
думи в контекста на това, което говориха колегите за инженеринга.
По принцип на Запад и във всички развити държави, когато се
прави инженеринг, става дума за доста големи проекти. Искам да ви

148

кажа, че сега, като свършим тук, ще отида на компютъра, мога да
извадя имената на всички от вас или да напиша имената в СИЕЛА и ще
видите колко ДЗЗД-та ще извадят архитекти, които участват в търгове с
инженеринг.
Не искам да казвам нищо лошо, но това, което каза арх.
Борисов, не е вярно. Повечето консорциуми, които печелят големи
търгове на инженеринг, нямат архитекти в техните дружества и ги
включват в ДЗЗД-тата. Не е задължително колегите да участват в
инженеринг, след като по принцип, когато проектът е голям, участва
някаква голяма строителна фирма или консорциум от фирми, които си
наемат едно бюро, което го включват в консорциума и то не личи. Но
когато напишете името на конкретния човек в СИЕЛА, това ДЗЗД
излиза.
Има много такива конкурси, особено пък за проектиране да не
говоря. Така че тук става дума за големи поръчки, които са над 5 – 10 –
15 – 20 милиона строителна стойност. Не става дума за нормалното
проектиране, което е на сгради, на част от проекти на бизнессгради,
които са за 3 – 4 хиляди.
Така че трябва да се прави тази разлика и не мога да разбера
защо толкова се роптае против това.
Колегата Жечев е прав. Когато са тежки инфраструктурни
проекти, тогава се прави инженеринг и ще ви кажа защо отива натам
тази наша държава. Защото ние не си правим добре проектите.
Повечето

проекти,

които

се

правят,

нямат

добри,

подробни

количествени сметки. Когато се обявява прогнозната стойност, тя е
значително по-ниска, отколкото е необходимо, за да се реализира
проектът. Затова държавата естествено въвежда тази застраховка
„инженеринг“, защото, когато изпълнителят си прави проекта, той си
отговаря и всичките недостатъци и недостиг на пари той си ги поема.
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Така пише и в ЗОП – което не е предвидено в проекта за сметка на
инженеринга, е за сметка на изпълнителя. Толкова!
Сега имам следното процедурно предложение. Тъй като дебатът
е доста сложен, ние имаме една важна цел за тези два дни, в които сме
се събрали – да изберем ново ръководство. За да ускорим това нещо, ви
предлагам да гласуваме следното решение.
Нека колегите да изчетат останалите доклади….
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Всички доклади са
свършили за този момент.
АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Нека да довърша. Ако има нещо
да се чете, да се прочете, сбърках. Предлагам ви да се гласува следното
предложение. Като се изчетат докладите, преди да се пристъпи към
процедура на освобождаване от отговорност и приемане, да се направят
всички предложения за тримата председатели – председател на
Управителния съвет, председател на Контролния съвет и председател
на Комисията по дисциплинарно производство. Когато се наберат тези
предложения, ще има яснота кои са кандидатите, кои ги подкрепят и
ще остане време през нощта и утре да се изкристализира това нещо, за
да нямаме дебат и от 200 кандидати да избираме трима.
Имайте предвид, че адвокатската колегия, за която ние всички
мислим, че е много ОК, адвокатите са 12 000 души в България и
тяхното Общо събрание е от 320 делегати. Тяхната Комисия по избора
е от трима души, не е от 14.
Отново предлагам предложението ми да се гласува. След
изчитане на всички доклади да се направят предложения за председател
на Управителния съвет, за председател на Контролния съвет и за
председател на Комисията по дисциплинарно производство.
Ако сте съгласни, нека председателството да го подложи това на
гласуване.
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Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви и аз,
арх. Пеев.
Заповядайте, арх. Василева.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Много моля колегите –
членове на Комисията по изборите да бъдат любезни и да заповядат в
залата, в която ще се извършва изборът, а това е залата, която се
намира във фоайето зад фирмите с презентациите си в съседната
сграда.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Още нещо да добавя
като съобщение. Колегите, които искат да направят предложения и
които правят предложения в рамките на изказванията си, нека да ги
формулират в писмен вид и да ги оставят отвън на масата при нашите
обслужващи колеги, за да бъдат предавани на Комисията по решенията
и да може тя да ги обработва и да ги систематизира.
Отново задавам въпроса – регламентът, който сами гласувахме,
че след изтичане на времето на дадена точка, да се прекратява дебатът
и да се преминава към следващата точка – това нещо продължаваме ли
го или продължаваме с изказванията. Спазваме ли дневния ред по
начина, по който го гласувахме? Защото и това, което арх. Пеев
предлага, е нарушаване на дневния ред.
Аз питам събранието. Колеги, спазваме ли този регламент,
който сме гласували? По наше решение, взето от това събрание преди
малко, трябва да прекратим дебата по обсъждане на докладите и да
преминем към тяхното приемане. Става дума за тези доклади на
Управителния съвет.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Дамянов, само да Ви
кажа, че докладите не бяха свършили още като доклади, когато изтече
времето. Тоест, няма как да отпадне като регламент.
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Не ми напомняте
нищо ново, колега Баровски. Залата, докато се произнасяха докладите,
беше полупразна. Това показва „изключителния“ интерес на любезното
събрание към основната дейност на Камарата, а именно работата на
комисиите. Но нека да не спорим.
Прекратявам дебата при положение, че спазваме нашия
регламент.
Моля, гласувайте това предложение.
АРХ.

НИКОЛАЙ

БАРОВСКИ:

Има

предложение

за

коментари.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Моля, гласувайте

предложението за прекратяване на дебата, което е по наше собствено
решение.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има предложение за коментар.
Освен това чухме всичко друго, но не и дебат по отчета. Това бяха
предложения за решения.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, в режим на
гласуване сме.
Гласували общо 213 делегати: "за" - 173, "против"

- 32,

"въздържали се" - 8.
Предложението за прекратяване дебатите по докладите на
Управителния съвет се приема.
Чета решение по тази точка.
Проект за решение: „Общото събрание на КАБ приема отчета за
дейността на Управителния съвет за 2015 г.“
Моля, гласувайте предложението за това решение.
Гласували общо 200 делегати: "за" - 122, "против"
"въздържали се" - 35.

- 43,
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Отчетът за дейността на Управителния съвет за 2015 г. се
приема.
Преминаваме към точка осма от дневния ред:
8. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2015 г.
Господин Тосев, заповядайте, за да изнесете отчета на
Контролния съвет за дейността му през 2015 г.
АРХ. АТАНАС ТОСЕВ: Уважаеми дами и господа делегати!
Ако сте прочели доклада на Контролния съвет, ще бъдем много
доволни и е вид оценка за нашата работа.
Искам да направя обаче едно уточнение. Контролният съвет е
орган на Камарата, който няма нищо общо с управлението и се
занимава единствено да контролира дейността на Управителния съвет,
на Комисията по дисциплинарно производство и на Съветите на
регионалните колегии. Той не е алтернатива на управлението, нито е
опозиция, нито пък може да бъде натоварван с неща, които са
противозаконосъобразни или нещо от този род или някакви властови
позиции.
Това уточнение ми беше необходимо, защото вероятно ще се
направят подобни опити. Аз няма да прочета доклада, защото, първо,
той, както и отчетите на Управителния съвет, са вече история. История
– за някои забравима, за други – незабравима. Така или иначе, те са
необратими. Затова аз ще се помъча вместо да доказвам какво е
написано, което вероятно сте го прочели, да направя някакви
предложения към бъдещото управление на нашата организация. И ще
се аргументирам с проверките, които сме направили досега, отразени в
нашия доклад.
Първо, предлагаме Управителният съвет поне веднъж в
годината да изнася своите заседания в някоя от регионалните колегии.
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Целта е да се демократизират малко неговите решения и да се запознае
с проблемите на съответната регионална колегия на място и да се
срещне с колегите. Само един път годината го правим това нещо.
Второ, към Управителния съвет има така наречените комисии,
които са помощен орган на Управителния съвет. Нашето предложение
е тези комисии, тъй като от проверките, които направихме, се оказа, че
освен Експертната комисия, която е към органа по признаване и е
подчинена лично на председателя на Камарата, другата – Комисията по
регистъра, която е не само задължителна, но е и от най-натоварените, за
другите комисии се оказва, че са малко куха структура.
Затова предлагаме вместо комисии да има за всеки проблем
работна група, за която да се подбере състав от експерти, да се
определи срок и да й се определи точно възнаграждение. След като
свърши работата, тя се разпуска и се прави друга комисия по друг
проблем. За да може една комисия в един и същи състав четири години
да прави едно и също нещо, тя или се изчерпва, или пък хората там не
са достатъчно компетентни по всички проблеми.
Проверката, която направихме на Регионална колегия – Варна,
казвам го от името на целия Контролен съвет, много ме впечатли. По
покана на бившия председател на Регионална колегия – арх. Георги
Минчев, ние се озовахме и участвахме в тяхното отчетно – изборно
събрание. Рядко виждам така делово да се проведе събрание и толкова
добре да е посетено. Аз видях, че хората във Варна се вълнуват и от
професията си, и от взаимоотношенията си и от всичко, което вълнува
тук цялата зала, там ги вълнува на място.
Нашият извод е, че тези регионални колегии, подобни на Варна,
а и всички останали имат нужда от подкрепа. Но те имат и потенциала.
Защото не може един – двама делегати да изразят някакво становище
тук и след това то да изчезне. Записва се в решенията и го няма.
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Бъдещото ръководство, ако им делегира някакви права съобразно
техните възможности – и интелектуални, и финансови – нещата могат
да потръгнат малко повече, защото основата на пирамидата ще стане
голяма и ще има много повече идеи.
По отношение на работата на Контролния съвет – това е първият
раздел – аз прекъсвам. Само искам да кажа, че тук на Общото събрание
се натрапи, че комисиите на Управителния съвет работят безплатно и
единствените

комисии,

които

получават

възнаграждение,

са

Контролният съвет и Комисията по дисциплинарно производство.
Нямам

информация

колко

пари

са

получили

Комисията

по

дисциплинарно производство. Но Контролният съвет – всеки по
отделно е получил средно 177 лв. годишно възнаграждение. Ако вие
смятате, че това е платено за работата, която сме свършили, съгласни и
това да не получаваме.
По отношение на следващия раздел – анализ и изпълнение на
решения на Общото събрание. Колеги, в приложенията на отчета на
Контролния съвет има една таблица, която от името на Управителния
съвет Контролният съвет получи, където е отбелязано решението,
отстрани има какво е изпълнението – „изпълнено“, „неизпълнено“.
Няма да коментирам какво е изпълнено, вие там ще го видите.
Проблемът за Контролния съвет е, че няма инструментариум, след като
Общото събрание вземе някакво решение, да се проследи това
решение, да се възложи на някого и да се проследи това решение и
следващото Общо събрание да каже: ние взехме това решение и го
изпълнихме или не го изпълнихме, защото може да има и обективни
причини, а може и да са субективни причини. Тогава Общото събрание
да може само за себе си да проконтролира това, което е взето като
решение – дали е било добро, какви са последствията и какъв е ефектът
от това решение.
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Същото важи и за решенията на Управителния съвет.
Контролният съвет след всяко заседание на Управителния съвет,
като излезе протоколът, ние правим анализ на всички решения. Това,
което липсва и това, което ние ще предложим, по-скоро предлагаме на
следващия Управителен съвет, е, когато вземе решение, под решението
да се запише кой е отговорникът за неговото изпълнение, в какъв срок
трябва да бъде изпълнено и, ако то урежда някакви финансови
ангажименти, да му се осигурят средства за неговото изпълнение. Не е
въпросът да вземаме решение, а после то така и остава. Освен това не
знаем кой е трябвало да го изпълни, дали е изпълнено. Тогава се
получава колективна отговорност или колективна безотговорност.
По раздела „Финансови средства“. Тук вие ще прочетете
Годишния финансов отчет или сте го прочели. Ще прочетете и доклада
на одитора. Ние винаги сме твърдели, че в Камарата няма
незаконосъобразни средства, защото всеки разход е подкрепен с
някакъв оправдателен документ – фактури или каквото и да е друго. Не
можем да кажем, че има незаконосъобразно изразходвани пари. Но се
питаме дали са целесъобразни при положение, че ние – както казаха и
колегите тук – нямаме приет бюджет, в който да пише какви са
приоритетите, от едната страна, колко пари сме дали за тези
приоритетни дейности, но да ги запишем по ред или по пера или, ако
искаме изпълнение, да видим колко пари са дадени, дали са дадени и
дали въобще са изпълнени.
Повече по този въпрос няма да коментираме. Ние затова сме
дали

общи

заключения,

че

изразходваните

средства

са

нецелесъобразни. Защото ние не знаем какви са били целите за тези
средства, които са изразходвани. Голяма част от тях са изразходвани за
издръжка, за наеми, за заплати и т.н. и много малко за основната
дейност на Камарата, каквото е обучението.
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Това е в общи линии нашият доклад. Общото събрание, след
като прегледа всички документи и отчетите – това са на Контролния
съвет и на уважаемите членове на Управителния съвет, само ще си
прецени дали да го освободи от отговорност или да не ги освободи.
Това е ваше право и ваше задължение. Ние не предлагаме подобно
нещо.
Искаме да ви благодарим за вниманието и успешна работа!
(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Тосев.
Има ли някакви коментари по доклада на арх. Тосев? Ако няма,
да преминем към проекта за решение:
„Общото събрание на КАБ приема отчета за дейността на
Контролния съвет за 2015 г.
Моля, гласувайте това предложение за решение.
Гласували общо 167 делегати: "за" -

146, "против"

- 3,

"въздържали се" - 18.
Отчетът на Контролния съвет за дейността му през 2015 г. се
приема.
Преминаваме към точка девета от дневния ред:
9. Доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно
производство за 2015 г.
Каня колегата арх. Недев като заместник-председател на
комисията поради отсъствието на настоящия председател.
АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Здравейте, колеги! Ще спра
вниманието ви върху няколко неща от доклада, без да го чета изцяло.
Първо, бих искал да кажа, че това е един успешен и ползотворен
мандат за работата на Комисията по дисциплинарно производство,
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ползотворен за колегията като решаване на спорове по между, като
много голяма част от случаите, които са влезли в доклада на Комисията
по дисциплинарно производство, всъщност не са с решение за
наказания. Стига се до споразумения, до разбирателство по един или
друг начин между страните.
Второто нещо, което бих искал да спомена, са една серия от
проблеми, които за съжаление си остават, а именно проблемът, че към
момента ни нямаме нито един разгледан случай, свързан с дъмпинг
поради простата причина, че методиката за определяне себестойността
на проектантския труд всъщност не е работещ документ. Няма и
работещ механизъм за определяне на минималното време, което е
необходимо за изработването на даден проект.
Тоест, един от най-сериозните проблеми в работата, който
директно бърка във вашия и моя джоб, а именно работата на занижени
цени, към момента е така оформен документално, че ние нямаме
вариант да санкционираме когото и да било. Затова нямаме такива
решения, нямаме и такива оплаквания. Тоест, нашите колеги са
решили, че това няма смисъл да се обжалва или да се коментира.
Другото нещо е, че е необходимо да се инициират законови
промени от страна на КАБ във връзка с промяна на едногодишния срок
от извършване на евентуално дисциплинарно нарушение. Какво имам
предвид? В най-добрия случай, тоест, идеална работа, всичко е
абсолютно ясно, всичко буквално черно и бяло, ние имаме един срок от
порядъка на четири – пет месеца за решаване на един случай. Какво
означава това? Това са сроковете да се уведомят страните, да се даде
време на страната да говори, да се образува евентуално дисциплинарно
производство и да се стигне до наказание. След този срок, който, грубо
казано, е два месеца, тече един двумесечен срок, в който евентуално се
събира Управителния съвет.
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С една дума, вие имате от порядъка на осем месеца, в които
можете да разберете, да видите, да отстраните нарушения, да набавите
необходимата

документация,

тя

да

влезе

в

Комисията

по

дисциплинарно производство и т.н. Тоест, този срок е абсолютно
недостатъчен и води до това, че половината от преписките не само сега,
а и в миналото, отпадат поради давност.
Един от другите проблеми, който за съжаление също
продължава да съществува и дай, Боже, в следващия Управителен
съвет да не се случва, това е кворумът винаги на ръба. Какво имам
предвид? Решението във връзка с дисциплинарни производства се
взимат с 2/3 мнозинство от състава на Управителния съвет. Тоест, 2/3
от 39 човека. При положение, че повечето пъти този кворум реално е на
границата, тоест, 21 – 23 – 24 човека, това означава абсолютно пълно
единомислие, единодушно решение, за да може да има каквато и да
било

санкция

за

решение

на

Комисията

по

дисциплинарно

производство.
Възниква и другият въпрос: а какво се случва при варианта 16
гласували „за“, 8 „против“. Какво правим тогава?
Оттук нататък това, с което бих искал да ви запозная, е, че
Комисията по дисциплинарно производство предлага декларациите за
конфликт на интереси на членовете на Управителния съвет,
Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство да
бъдат качени на сайта на КАБ, като, разбира се, това трябва да бъде
съгласувано с юристите на Камарата – дали е удачно като информация,
която да се публикува, за да може да има една публична информация и
да не възникват въпроси за това кой с кого е свързан, има ли някакви
други интереси, има ли конфликт на интереси.
Благодаря ви, колеги!
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Недев.
Ако има въпроси, мнения, изказвания по доклада, заповядайте.
Заповядайте, арх. Аврамов.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Искам да обърна внимание на един
изключително важен въпрос, за който Комисията по дисциплинарно
производство беше сезирана лично от председателя арх. Дамянов.
Става дума за серия от обществени поръчки, които касаят найзначимия обществен обект в центъра на София – Националния дворец
на културата. В продължение на две години със серия от много странни
обществени поръчки драстично се нарушават авторските права на
наследниците на арх. Александър Баров, светла му памет, и арх. Косто
Костов, който е жив и е здрав и е член на нашата Камара.
Комисията по дисциплинарно производство е сезирана и не
само тя, а и принципала, заместник-министър председателя Томислав
Дончев за сградата на НДК. Министърът на културата също е сезиран,
респективно

и

нашата

уважаема

Комисия

по

дисциплинарно

производство.
Какво направихте вие по този най-значим въпрос за драстично
нарушаване на доказани авторски права?
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Недев, да отговорите на въпроса на арх. Аврамов.
АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Благодаря за въпроса, на който
няма да отговоря.

А сега да ви кажа защо няма да отговоря. В

регламентите на Комисията по дисциплинарно производство е
заложено по никакъв повод да не се изнася информация до
приключване на преписката. В момента тази преписка се разглежда и
не мога по никакъв начин официално или не да ви запозная с
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развитието по нея. Разберете, че това е практика на Комисията. Когато
имаме съответното решение, вие ще разберете всичко своевременно.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Да не стане така, че да изпуснете
сроковете.!
АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: По отношение на сроковете в
момента няма никаква такава опасност. Но има ясни срокове, знам,
работи се по преписката, но не мога да ви запозная с нищо като
подробности.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Аврамов.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Аз много благодаря за Вашия
формален отговор, който не решава основния въпрос. В момента тече
процедура, още не е приключила, за инженеринг, за цялостно
проектиране на преустройства на части от сградата на НДК и
последващо строително изпълнение. Тази обществена поръчка ще
приключи в рамките на следващата седмица.
А понеже Вие няма да бъдете в състава или друг състав ще
разглежда този горещ „картоф“, който Вие ще прехвърлите, може би
след пет-шест месеца ще имаме нещо като обществено порицание на
участниците в това закононарушение, граничещо с престъпление.
АРХ.

АЛЕКСАНДЪР

НЕДЕВ:

Ако

мога,

господин

председател, да отговоря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Недев.
АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Аз ви запознах с практиката на
Комисията по дисциплинарно производство, която не може да бъде
променена при какъвто и да било случай.
Дали съм съгласен аз лично или членовете на комисията с едни
действия, не е важно. Сега трябва обаче да премине първо през

161

законовите срокове и законовите процедури и да излезе по законов
начин. Ние нямаме право да порицаваме когото и да било за каквото и
да било. В момента има – по памет, без да съм сигурен в това – четири
или шест случая, по които се водят в момента действащи преписки, по
които текат съответните действия, каквито и да са те. Не мога да ви
запозная с тях.
Мога да ви запозная с всичко, което сме направили извън тях,
което е приключено, което е стигнало до някакво решение и не мога да
ви запознавам с това, което в момента се действа, това, в което има
недоказана вина или въобще няма вина на хора – това е нещо, което е в
практиката на комисията. Ние нямаме право да изнасяме една
информация, защото вие утре ще кажете: виждате ли го онзи,, който е
нарушител. А пък такова нарушение аз не бих дефинирал в този
момент. Няма такова решение.
Не казвам, че няма да имам решение на комисията. Дали ще
бъда там, вие не го решавате. Вие сте един от тези 400 делегати, които
го решават.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колегата Бойчев,

заповядайте.
АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Аз съм член на Комисията по
дисциплинарно производство. Аз искам само да обърна внимание на
една част от практиката при нас в случай на получени сигнали. Понеже
стана въпрос от арх. Аврамов, ще кажа, че много често, когато има
обществени поръчки, недоволна страна от обществената поръчка пуска
сигнал срещу спечелилия обществената поръчка само и единствено до
Комисията по дисциплинарно производство. Има и други законово
предвидени форми и начини човек да си потърси правата за нарушение
по Закона на обществените поръчки. Невинаги се успява даже да се
открият лицата на адрес с обратна разписка.
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Тоест, моето мнение е, че когато някой счита, че са му
нарушени авторските права, да не разчита само и единствено на
решение на Комисията по дисциплинарно производство, за да получи
удовлетворение. В крайна сметка има Закон за авторското право и
сродните му права и могат да се търсят права за нарушение на
авторското му право пред съда.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Други желаещи да

зададат някакви въпроси към докладчика?
Заповядайте, арх. Даскалова.
АРХ. ТАТЯНА ДАСКАЛОВА: Този въпрос с авторските права
и със Закона за обществените поръчки съм го повдигала в много от
предишните ни Общи събрания. Първо, при разискването на Закона за
авторското право и сродните му права, за което зная, че Управителният
съвет направи опити, но не се приеха нещата, които искахме за това, че
архитектурата е носител на авторски права. След това при
разглеждането на Закона за обществените поръчки отново се изказах за
това, че са порочни и че трябва задължително при възлагането на
обществена

поръчка,

която

касае

съществуващо,

построено

произведение на архитектурата, в самата обществена поръчка като
изключителен член или точка в изискванията да бъде заложено да се
потърси автора на тази сграда, която трябва да бъде предмет на
обществена поръчка.
Това ще го видите в предишните наши събрания. Тъй като и
там, в новия Закон за обществените поръчки отново нямаме такъв член
и виждаме как започват колегите да страдат от това. Това, от което аз
съм пострадала, по същия начин беше и със залата във Варна, всички
обществени сгради. Та нима залата „Христо Ботев“ в София не бе
реконструирана отново, без да е потърсено мнението на архитекта,
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който я е проектирал? Да не би разшумялата се обществена поръчка за
Зимния дворец в София, която пропадна по незнайни причини, ту се
обявява, ту се отменят обществени поръчки. Така че явна е липсата на
синхронизация между двата закона – Закона за авторското право и
сродните му права и Закона за обществените поръчки, когато те касаят
произведение на архитектурата.
В тази насока не бих искала асоциацията, която е направил арх.
Бакалов, да ми защитава правата. Бих искала законово да е
регламентирано това нещо – дали ще е с наредба, дали ще е с
приложение или не зная по какъв начин юридически може да се
осъществи, но бих искала законово да е уредено това нещо. Правихме
ги тези опити, не се получи. Сега новото ръководство, ако обича,
отново да направи опит по някакъв начин да регламентира това нещо.
Вижда се колко много ни вълнува въпросът с обществените поръчки.
Защо? Такова е икономическото състояние на страната ни. Виждате ли
колко много от младите ни колеги-архитекти се насочиха към
интериорното проектиране. Защо? Защото там няма административни
тежести, не са обрасли с разни комисии, приемане и т.н.
Ще го направя като предложение за решение, но това е и моят
отговор. И аз съм парена, и много други колеги са парени. Това е
положението. Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Даскалова. Моля да го предадете в писмен вид, арх. Даскалова.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Недев.
АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Ако мога да кажа две думи.
Всъщност това е нещо, абсолютно вярно. Има една много сериозно
сбъркана система в авторското право. От една страна, имаме живи
автори с техните произведения. Обаче имаме и автори, които са
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починали. Тогава, благодарение на изискванията на закона за 70 години
авторско право, се оказва ,че всеки един от вас или от нас трябва да
издирва роднините, наследници на носителя на авторските права. Вие
представяте ли си как технически това би станало. Това е абсолютно
невъзможно, защото вие по никакъв начин нямате достъп до
документацията, която регламентира кои са наследници на лицето,
което пък вие да издирите и някак си да се споразумявате.
Това е законът в момента и всъщност това е един от сериозните
моменти, за които ние трябва да инициираме рамки за промени.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Недев.
Има ли други въпроси към доклада на Комисията по
дисциплинарно производство?
Колеги, ако няма, да преминем към гласуване на решение:
„Общото

събрание

приема

доклада

на

Комисията

по

дисциплинарно производство за 2015 г.“
Моля, гласувайте това предложение за решение.
Гласували общо 180 делегати: "за" - 166, "против"

- 2,

"въздържали се" - 12.
Докладът на Комисията по дисциплинарно производство за
2015 г. се приема.
АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Благодаря ви, колеги. Приемам
това и като оценка за работата на Комисията по дисциплинарно
производство.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Преминаваме към
точка десета от дневния ред:
10. Отчет на бюджет 2015 г.
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Арх. Георгиева има думата. Заповядайте, арх. Георгиева.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колеги, отчетът е представен
във вашите материали. Аз ще се опитам да бъда максимално кратка, за
да има време да отговоря на някои въпроси по цифрите, които са
включени в бюджета.
Първо, искам да ви съобщя състава на комисията. Тя е
изключително от Регионална колегия – София – град. В тази комисия
влизат арх. Катя Ангелова, арх. Габриела Асенова-Колева, ландш. арх.
Веселина Калайкова, арх. Руси Делев, който напусна комисията по
негова лична молба през юни 2015 г. и беше заменен от арх. Радосвета
Едрева, арх. Ярослав Рангелов и арх. Татяна Даскалова.
Считам, че направените изводи в общата част на доклада в
голяма степен повтарят изводите, които са направени в предходни
години, които са резултат на дисбаланс във финансирането, на
задължението на Централата да поема разходи, които на практика не са
обезпечени от Камарата като финансиране, да поеме изцяло за своя
сметка големи пера, каквито са общото счетоводство, общите
юридически услуги, работата на Контролния съвет като контролен
орган и работата на Комисията по дисциплинарно производство,
колкото и членовете, да кажем, на тези две комисии да са символично
платени, то тези комисии правят множество разходи, които разходи са
както за юридически услуги, така и за командировки.
В този смисъл смятам, че ако Общото събрание не предприеме
за пореден път решения, които да водят към ликвидиране на този
дисбаланс и към приемане на разумно поемане и съфинансиране на
тези общи разходи, финансовата криза, която е вътре, ще се
задълбочава и този спор – дали Централата харчи парите си и как ги
харчи и общият стремеж те да бъдат компенсирани с някаква
минимална стопанска дейност, няма да водят до резултати, които да
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дадат възможност действително да се развиват необходимите дейности
по нормативни документи, по експертни групи, каквито предлага арх.
Тосев и прочее.
Оттук нататък ще мина на цифрите, защото мисля, че те са
финалните и те са тези, които ние трябва да съобщи.
Имате една таблица за изпълнение на разходите и респективно
на приходите, от която е видно, че планираните приходи от годишни
вноски са 864 000 лв., а получените приходи от годишни вноски са
843 000 лв. през 2014 г., изпълнени 864 000 през 2015 г. Това е
сравнителна

таблица,

която

показва

как

върви

промяната

в

изпълнението на приходите и разходите.
В приходната част също така трябва да се отбележи това, че
през тази финансова година има увеличение на приходите от стопанска
дейност, като това е едно от нещата, които са позволили на
Централното ръководство да успее да запази състоянието, което е било
в началото на бюджетната година.
По отношение на разходната част, впрочем и по отношение на
приходната част има съставени няколко таблици. Първата таблица –
между впрочем всички тези таблици са докладвани на заседание на
Управителния съвет и са приети от Управителния съвет – аз ще съобщя
само някои цифри, а те са следните.
Вече казах, че годишните вноски – това е по таблица 1 – са
864 230 лв. са общо събраните средства от годишни вноски. По
отношение на остатъци от предходни години, остатъците, които са в
регионалните колегии, разбира се сума – сумарно, защото има
регионални колегии, които са на минус и те просто трудно финансират
дейностите си – са 161 000 лв. и това, което казах за Централата и ще го
повторя, че този минус, с който влезе Централата от минус 24 000 лв.,
същият беше отчетен и на миналото Общо събрание. Тоест, той се е
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запазил и Централата фактически е изразходвала това, което е
получила като приходи.
По отношение на „други приходи“ искам да обърна внимание на
едно перо, което вие тук го виждате. Това са глоби, събрани по
ЗКАИИП, и ще кажа следното. Във връзка с планирането на онези така
наречени целесъобразни разходи.
След малко ще ви запозная с един списък от такси, които
Камарата е платила главно по дела, които са водени във връзка с
подкрепата на Управителния съвет, която е дала на предложение на
Комисията по дисциплинарно производство. Тези суми по никакъв
начин не могат да бъдат планирани и тези суми са доста солидни в
правния свят и тези сума от 6 000 лв. представлява сумата, която арх.
Антонов е възстановил на Камарата, след като двуинстанционно е
оспорвал своето наказание – най-напред на градско ниво, след това във
Върховния административен съд, в резултат на което е било
потвърдено дисциплинарното наказание, наложено му с решение на
Управителния съвет и предложено от Комисията по дисциплинарно
производство и той е следвало да възстанови таксите, тоест, съдебните
разноски.
Имайте предвид, че съдебните разноски не могат да бъдат
необосновани по размер затова, защото те се проверяват в съответното
съдебно производство и в последна сметка съдебният състав е този,
който преценява дали те да бъдат признати като нормални на базата на
съдебната практика от други подобни дела, които съответните състави
водят и за които има информация в съда. Така че те не могат да бъдат
нито под минималните адвокатски хонорари, които са по тарифата за
адвокатските хонорари, нито могат да бъдат прекомерно големи, тъй
като има този коректив, който е от страна на съдебната система.
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С едни последни цифри ще заключа нещо, което е следното.
Общите приходи за 2015 г. на Камарата на архитектите в България,
включително и остатъците, които са останали от предходната година по
регионални колегии, възлизат на 1 134 008 лв., като виждате какъв е
бил балансът на разпределение Централа – регионални колегии.
Централата – 360 000 лв., като в тези 360 000 лв. е отчетен минусът, с
който е влязла Централата в предходната година, съответно срещу
783 000 лв. за регионалните колегии .
По отношение на разходната част са съставени няколко таблици,
които според мен дават абсолютно точна представа за какво се
изразходват средствата както в Централата, така и в регионалните
колегии. Аз няма да се спирам много подробно на тях, но вие можете
да видите какви са парите, които са изразходвани за комисиите към
Управителния съвет. Тези средства са главно за Експертна комисия,
където

са

изразходвани

средства за юридическия

консултант.

Комисията по бюджет и финанси е заплатила финансовия одит, който е
3 100

лв.

и

съответно

Контролният

съвет

и

Комисията

по

дисциплинарно производство, които очевидно няма как да работя без
такива юридически консултанти.
В

същото

време

виждате

какви

са

и

размерите

на

командировъчните разходи, които са дадени веднъж за Централата,
като имате предвид, че това са всъщност командировъчните разходи на
членовете на Управителния съвет, които идват на заседания на
Управителния съвет в София. Колегите, които са от София,
практически нямат командировъчни разходи, които Централата да
поеме.
Искам да ви обърна внимание също така на някои цифри, които
също няма как да бъдат предварително планирани. Това е цифра
данъци, такси и глоби. Тази цифра е пропорционална на стопанската
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дейност в някаква степен, защото вътре освен всякакви такси, които
плаща Камарата, включително и данък смет, който плаща за
определени наемани имоти, вътре влиза и данък добавена стойност,
които на базата на съотношението между стопанска и нестопанска
дейност Централата заплаща.
Обръщам ви също внимание и на така наречените „Други
разходи“, които също ежегодно нарастват. Това са таксите, които ние
заплащаме за членството си в Съвета на архитектите в Европа, това са
също така и организацията на Общото събрание. Трябва да ви кажа, че
през тази година разходите, които правим за сегашното Общо събрание
- говоря за тези, които са изключително за сметка на Централата – също
ще бъдат по-големи от цифрата, която е била при предходната година, а
тя никак не е малка и е от порядъка на 11 000 лв. В същото време
регионалните колегии

са платили още около 50 000 лв. за

провеждането на Общото събрание.
В заключение ще прочета само крайните цифри от разходите,
които са от таблица № 4, а те са какво са стрували на Камарата
дейностите, които е финансирала Централата, а това са 362 000 лв.
Контролният

съвет

е

изразходвал

10 700

лв.,

Комисията

по

дисциплинарно производство – 17 000 лв. и регионалните колегии –
574 000 лв. Умишлено закръглявам цифрите, защото не е важно точно
до 1 лв. да кажем какви са разходите, но това дава най-обща представа
за това, между впрочем, какъв е дисбалансът в приходната част така,
както е разделена по сегашните правила, и съответно това, което се
изразходва от комисиите, Управителния съвет и регионалните колегии.
Накрая за ваша информация има една доста интересна таблица.
Счетоводството ме обвинява, че ние като архитекти продължаваме да
искаме крайните остатъци от съответната календарна година – говоря
за изразходвани средства от приходите – да бъдат по настояване на
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някои регионални колегии изключително изчислявани по паричен
поток, което не съвпада със счетоводните стандарти. Но така или
иначе, по салда на каса и банката към 31 декември 2015 г. са изчислени
тези остатъци за всички регионални колегии, включително и за
Централата.
Виждате, че в регионалните колегии има също колегии, които
са на минус и които страдат, но общият баланс, с който ще се влезе в
следващата календарна година, вече е на една доста солидна сума от
231 000 лв.
В същото време Централата е в същото състояние, в което е
била миналата година с този, условно прикрепен недостатък, от 24 000
лв.
Оттук нататък обещах също така да дам малко информация за
това например какво излиза едно Общо събрание. Това го направих
като някаква справка по повод на разговори с колеги. То ще бъде,
разбира се, на базата на миналата година.
Миналата година Общото събрание е струвало следните суми –
говоря по плащания. Общо 64 095 лв. са преведени от Централата на
Камарата, като за нейна сметка от тази сума са били 2 333 лв. Отделно
Централата е заплатила за гости 2000 лв., заплатила е за подготовка на
материали – за отпечатване – 4 880 лв., разплатила е за баджове – 577
лв., разплатила е съответно за стенографски услуги 3192 лв. и върху тях
съответните осигуровки.
Така че това е сумата. Тази година, уверявам ви, че разходът ще
бъде още по-голям.
Другото, което искам да кажа, това са именно разходите за
хонорари по отношение на защита на интересите на Камарата във
връзка с дела, които води Камарата. Вие към одиторския доклад сте
видели, че там има справка за делата. Исках само да ви кажа, че общо
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сумата е възлязла на 7 760 лв., които е платила Камарата, и
респективно е имала тези 6 000 лв., възстановени съответно. Говоря по
парични потоци в съответната календарна година.
Считам, че с това ще приключа тази част и понеже неразривно
свързан с отчета на бюджета е годишният финансов отчет, който ви е
раздаден в отделна книжка заедно с отчета за дейността и с одиторския
доклад, искам да помоля госпожа Хаджиангелова - не зная дали тя е
тук – просто да представи резултатите от одиторския доклад с няколко
думи. Ако имате някакви конкретни въпроси, нека те да бъдат зададени
на нея. Лично за мен одитът на една организация като нашата
изключително нашия интерес и интересът на Камарата пред всички
данъчни власти и законодателството на България.
Заповядайте, госпожо Хаджиангелова.
МИХАЕЛА ХАДЖИАНГЕЛОВА: Аз няма да ви отегчавам с
целия доклад. Ще ви прочета само мнението, което е от няколко реда
като изводи от целия доклад, а то е, че по наше мнение годишният
финансов отчет представя достоверна във всички съществени аспекти
финансовото състояние на Камарата на архитектите в България към 31
декември 2015 г., както и финансовия резултат от дейността и
паричните потоци за годината, приключващи на тази дата в
съответствие с националните стандарти за финансови отчети за малки и
средни предприятия.
Тест, по отношение на годишния финансов отчет той е заверен
от одитора без забележки.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, ако имате
въпроси и коментари по така изнесения одитен доклад, моля,
заповядайте. Ако няма, да преминем към гласуването на Годишния
финансов отчет за 2015 г.и и одиторския доклад.
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Предлагам проект за решение:
„Общото събрание приема отчета за бюджет 2015 г.“
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 138 делегати: "за" -

97, "против"

- 18,

"въздържали се" - 23.
Общото събрание приема отчета за бюджет 2015 г.
МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Нали в началото на заседанието
приехме с регламента, че трябва да имаме 174 делегати кворум.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Моля, поканете

колегите отвън да влязат.
Моля, проверка на присъстващите в залата. Моля ви с вдигане
на делегатските си карти да се обозначи присъствието в залата.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ще може ли да помоля
Мандатната комисия да докладва колко са реално регистрираните
делегати към момента, тъй като аз лично получих информация, че са
доста над 347 делегати.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Към момента на

старта на събранието има цифра, която не би трябвало да се променя
като кворум. Това вече се направи миналия път, ако не се лъжа, и
промени кворума.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колеги, регистрацията е тази,
която е към момента на започване на събранието. Вие знаете, че
миналата година по някакво изключение, за което цялата зала беше
някак си упрекната, се допусна някаква промяна на тази цифра, за да се
допуснат хора, които не са участвали

реално в регистрацията. Но

регистрацията е такава, каквато първоначално е записана от
Мандатната комисия. Мандатната комисия я е съобщила, има я на
запис.
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Отново проверка на
кворума? Моля ви, вдигнете делегатските си карти, за да се провери
кворумът и да приключим с гласуването.
АРХ.

НИКОЛАЙ

БАРОВСКИ:

Прекратена

ли

е

регистрацията, защото аз знам, че към момента са регистрирани поне
380 човека. Какво правим, ако ние взимаме решения при кворум 347, а
в списъците има 380 подписа?
ПРЕДС.

АРХ.

ВЛАДИМИР

ДАМЯНОВ:

Моля,

преброителите по сектори да докладват кворума.
Виждате

цифрата

от

преброяването.

Продължаваме

с

гласуването.
Подлагам на гласуване следния проект за решение:
„Общото събрание приема доклад за дейността и годишния
финансов отчет за периода 2015 г.“
Моля, гласувайте това предложение за решение.
Гласували общо 205 делегати: "за" -

160, "против"

- 21,

"въздържали се" - 24.
Докладът за дейността и годишният финансов отчет за
периода 2015 г. се приема.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Ще ви помоля да

повторим предишното гласуване за приемане на отчета за бюджет 2015
г., тъй като той беше приет обаче при недостатъчно делегати в залата.
Моля, гласувайте отчета за бюджета за 2015 г.
Гласували общо 209 делегати: "за" - 148, "против"

- 31,

"въздържали се" - 30.
Отчетът за бюджет 2015 г. се приема.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Преминаваме към
следващата точка от дневния ред:

174

Освобождаване

от

отговорност

на

председателя

на

Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет на
КАБ за дейността им през 2015 г.
Подлагам на гласуване следния проект за решение:
„Общото събрание освобождава от отговорност председателя на
Управителния съвет и членовете на Управителния съвет на КАБ за
дейността им през 2014 г.
Моля, гласувайте този проект за решение.
Гласували общо 215 делегати: "за" - 131, "против" - 56,
"въздържали се" - 28.
Председателят и членовете на Управителния съвет се
освобождават от отговорност.
Моля, ви, последно гласуване – избиране на одитор за
следващата финансова година – 2016 г. – госпожа Катя Драгийска.
Моля, гласувайте предложението за одитор за 2016 г. госпожа
Катя Драгийска.
Гласували общо 196 делегати: "за" -

122, "против"

- 31,

"въздържали се" - 43.
Предложението за одитор за следващата година – 2016 г., да
бъде госпожа Катя Драгийска се приема.
Колеги, председателят на Комисията по решенията арх. Сивкова
има едно съобщение. Заповядайте, арх. Сивкова.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Да, искам да съобщя, че от
Техническата комисия са ни подготвили кутия за предложенията, за
което им благодаря. В нея могат да се пускат предложенията. Кутията
ще стои тук, до мен по време на заседанията.
Само да обърна внимание на колегите да си вписват името и
колегията, от която са.
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Сивкова.
Арх. Василева, имате думата.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, Комисията по
провеждане на изборите се събра на своето първо заседание.
Предлагаме на вашето внимание две опции за провеждане на
изборите, около които ние сме се обединили като комисия. Първата
възможност е да се гласува с две бюлетини, съответно за председател
на Управителния съвет, членове на Управителния съвет, отделно на
втори избор – председател на Контролния съвет и съответно състав на
Контролния съвет, и трети избор – Комисията по дисциплинарно
производство също разделена на две бюлетини за председател и за
членове на Комисията по дисциплинарно производство.
Втора възможност: на един избор с три бюлетини да се гласува
поотделно за тримата председатели на тези органи и отделно с три
бюлетини за членовете на съответните съвети и комисия.
Демократично е събранието да се произнесе как би искало да
протече изборът и по този начин ние утре да го проведем.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: За предложение,

заповядайте, колега.
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Моето предложение е първо
да се гласува за председатели и след като приключи изборът за
председатели, да им дадем възможност…… Да не са едновременно.
Когато приключи изборът за председатели, чак тогава да гласуваме за
членове на Съветите и комисията.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Това беше второто
предложение.
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Това ли беше, защото не
прозвуча точно така. Добре.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други

предложения.
Колеги, ако няма подлагам на гласуване първото предложение,
за което ще помоля арх. Василева да го повтори, за да сме наясно какво
гласуваме.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Първото предложение….
АРХ.

……..:

Господин

председател,

имам

още

едно

предложение. Колегата Пеев направи предложение преди да приключи
днешното заседание кандидатите за председатели да се представят.
Нека да не го забравяме и да го гласуваме това предложение.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: То не е във връзка със
самата процедура на провеждане на избора.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Извинявайте,

колежке, дневният ред е изчерпан до този момент. Само приемаме за
информация предложението на Комисията по избора, за да можем да
уточним вида на избора.
Давам

думата

на

арх.

Василева

за

формулиране

на

предложението – първи вариант за провеждане на изборите.
АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Арх. Дамянов, аз това нещо го
предложих преди час и половина.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Да, но това е

промяна на дневния ред, който вече е гласуван.
АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Може ли да се изкажа. Вие
нарочно го „заметохте“ така, че да не се гласува. Много Ви моля,
подложете го на гласуване.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Хайде сега,

„заметохте“…!
АРХ. КОНСТАННИТ ПЕЕВ: Не го „заметохте“, а го
замотахте.
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Василева, моля
Ви, формулирайте предложението.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Първа възможност: да се
гласува с две бюлетини три пъти -

първия път за председател и

членове на Управителния съвет, втори път за председател и членове на
Контролния съвет, и трети път – за председател и членове на
Комисията по дисциплинарно производство.
Това е първата възможност.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Моля, гласувайте

това предложение.
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Извинявайте, арх. Дамянов, но
усещам напрежението в залата, защото си идваме на приказката. Дайте
ни възможност малко да коментираме и сега ще разберете какво искам
да кажа.
Първо, искам да кажа, че никъде в Устав или където да е не е
регламентирана нито дейността на Комисията по решенията, нито на
Комисията по избора. Този въпрос съм го поставял на заседание на
Управителния съвет. Искам да напомня на колегите, които имат
отношение към делата на Камарата, не на тези, които упражняват
конгресен туризъм, че никъде не е регламентирано –нито в Устав, нито
в някакъв нормативен документ как комисията започва. Например аз
имам опит с Комисията по решенията. Никъде не е казано кога започва
и кога й свършва мандата. Това е много важно.
Сега искам да направя следното, което е от нашата практика.
Ето, господин Медарев е тук, нека да ме опровергае. Помним
историята, когато приключи ерата на покойния – лека му пръст – арх.
Петко Йовчев. Тогава уважаваният от мен арх. Иво Панталеев беше
заместник-председател. Говоря с конкретни имена, защото не обичам
нито да „замитам“, нито да „замотавам“, нито да затлачвам нещата.
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Поставям следния въпрос. Когато се избира Управителен съвет,
участват всички. Когато се избира отделно председател, председателят
може да го изберат, може и да не го изберат. Обаче той тогава не може
да бъде дори и член на същата комисия – независимо коя е –
Управителен съвет, Комисията по дисциплинарно производство или
какъвто и да е орган. Не знам дали ме разбрахте, но нека се помисли по
този въпрос.
Защо споменавам случая с уважавания от мен арх. Иво
Панталеев? Защото тогава, тези, които бяха тогава, си спомнят, казаха:
той беше останал в Управителния съвет. Но той каза: или ще бъда
председател, или напускам. И напусна Управителния съвет. Разбрахте
ли ме или не?
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Баровски.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Бих искал да взема отношение
по въпроса с бюлетините с два въпроса и две предложения.
Първо, за мен вариантът с гласуване в една бюлетина
едновременно за председател и едновременно за членове….
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Гласува се с две бюлетини,
но се гласува едновременно.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз разбрах, че има три двойни
бюлетини, като в една бюлетина са председател и членове.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Василева, искате ли да
дойдете на моето място, за да може да се коментират нещата директно.
АРХ.

НИКОЛАЙ

БАРОВСКИ:

От

това,

което

беше

представено, аз разбрах, че има два варианта. В единия вариант има три
бюлетини, в които има и председател и членове….
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Не, гласува се веднъж, за да
не се ходи сто пъти да се гласува, с две бюлетини. Едната е за
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председател, другата е за членове на Управителния съвет, но се пускат
едновременно.
Втори път се гласува за председател с една бюлетина и членове
на Контролния съвет и същото за Комисията по дисциплинарно
производство. Това е единият вариант. Вторият вариант е: в три
отделни бюлетини с едно гласоподаване да се гласува за тримата
председатели и в три отделни бюлетини – за съответните техни съвети
и комисия.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: И в двата случая са три
отделни бюлетини. Каква е разликата?
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Бюлетините са си отделни.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Каква е разликата между двата
случая?
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: В единия случай гласуваш
три пъти, в други случай гласуваш два пъти с по три бюлетини.
АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Разликата в двата случая е, че
веднага ще се разбере кои са председателите на тези основни органи и
чак тогава ще се избират членовете им. А във втория случай това не е
ясно. Ето, това е разликата.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Понеже не е ясно, имам
следното предложение. На принципа на проведените в Регионална
колегия – София – град, избори, където всъщност беше почти
половината от състава и мисля, че много добре се получи, първо беше
проведен изборът за председател и след като приключи изборът за
председател, тогава беше проведен изборът за членове с оглед на това,
че има голяма част от хората, които в зависимост от

това кой е

председател на един или друг орган, биха участвали или не биха
участвали, биха участвали в един, не биха участвали в другия орган,
предлагам да се възприеме този вариант. Да има първо избор

на
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председатели и след това избор на членове на Управителния съвет, на
Контролния съвет и на Комисията по дисциплинарно производство.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА:

Това е второто ми

предложение.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тоест, аз предлагам да има два
отделни избора – първо за председатели и после за членове на двата
съвета и комисията.
АРХ.

ВЕСЕЛА

ГЕОРГИЕВА:

Заповядайте,

колега,

представете се.
АРХ. ХРИСТО ПЕНЧЕВ – Регионална колегия – София –
област: Взимам думата във връзка с предложението на арх. Пеев за
обявяване на номинациите и във връзка с изготвянето на бюлетините за
утре. Смятам, че е нужно поне да преспим една вечер с кандидатите,
които утре ще избираме. (Смях в залата.)
Днес цял ден всеки си споделя болката, кой къде го боли, но
нямаме решения за това нещо.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колеги, моля ви за мъничко
внимание. Вече сме изморени, а трябва непременно да решим
процедурата. Искам да кажа, че ние изчерпахме дневния ред – това, за
което вие пледирахте – да бъде спазен графикът. Решаването на
процедурата само подпомага дейността на Комисията по избора. Но
нека да не прекаляваме в среднощни изстъпления.
Затова давам последно думата….
АРХ. ХРИСТО ПЕНЧЕВ: Не съм завършил изказването си.
Имам процедурно предложение. За оформлението на бюлетината
предлагам бюлетините за избор на председатели да бъдат оформени
след приключване на заседанието от тази вечер и утре в началото на
заседанието да имаме готови бюлетини за избор на председатели, което
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ще рече, че трябва кандидатите да са ясни преди завършването на това
заседание. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Банов, имате

думата.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Имам процедурно предложение пак във
връзка с това, тъй като освободихме от отговорност настоящото
ръководство. Аз си мисля, че е нормално да изберем за утрешното
заседание водещ до избора на ново ръководство.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Това ще бъде арх.

Василева….
АРХ. БАНКО БАНКОВ: Нека да го подложим на гласуване.
Нека да бъде въпрос на избор.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Тук нещо казва адв.
Медарев. Нека той да обясни как стои този въпрос.
АДВ. ИВАН МЕДАРЕВ: Това, което искам да кажа, е за
уточнение. Считам, че освобождаването от отговорност не е идентично
с освобождаването от длъжност или прекратяване на мандата.
Мандатът се прекратява с избора на новия председател и Управителен
съвет. Така че новият председател и Управителен съвет ще встъпи и ще
продължи от третия ден, както е по регламента.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Василева, формулирайте
последователно двете предложения, за да видим какъв е вотът на залата
и да можем да дадем почивка за вечеря, тъй като приключихме
програмата за днес.
АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Нека първо да гласуваме втория
вариант.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Василева, както комисията
преценява, предложете ги последователно.
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АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Комисията по избора ги е
оформила по този начин. Ваша воля е как ще гласувате. Дали ще
приемете гласуването да бъде два пъти или да се гласува три пъти.
Първи вариант: да се гласува поотделно за Управителния съвет
и за председател на Управителния съвет с различни бюлетини, за
председател и членове на Контролния съвет с различни бюлетини –
втори път, и трети път- за председател и членове на Комисията по
дисциплинарно производство.
Това е първият вариант.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Василева,

подложете го на гласуване. Да се гласува първия вариант, след това
втория вариант да се гласува.
АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, много е просто. Пак
казвам, първият вариант, за която каза колежката, с едно гласуване се
гласува за председател и членове на Управителния съвет – един път.
Сега искам аз да предложа, ако приемете. Да гласуваме първо да
се избират тримата председатели.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колега Пеев, ние искаме да чуем
какво

е мнението на Комисията по избора. Как е подредила

предложенията и ще ги гласуваме в реда, в който са подредени от
Комисията.
Така че давам думата на председателя на Комисията по избора.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Комисията, чийто член е и
арх. Пеев, подреди въпросите си по този начин. Не виждам къде е
драмата.
Моля,

председателстващият

гласуване този вариант.

събранието

да

подложи

на
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ПРЕДС.

АРХ.

ВЛАДИМИР

ДАМЯНОВ:

Подлагам

последователно на гласуване първия вариант на Комисията по избора,
който арх. Василева току-що прочете.
Моля, гласувайте.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Уважаеми господин председател,
вдигнала съм ръка преди да влезем в режим на гласуване.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Извинявайте, арх.
Сачкова, не съм Ви видял. Заповядайте.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Имам процедурно предложение. Тъй
като в момента има два проблема. Трябва да ги разграничим и да не си
губим времето, уважаеми колеги. Единият проблем е как ще изглеждат
бюлетините или бюлетина А, за която арх . Валентина Василева
говори. Вторият проблем, това, което е в нашите правомощия като
делегати и членове на Общото събрание, как да извършим избора.
И тъй като има два варианта. Принципно казвам два варианта.
Единият вече е предложен. Предлагам, ако ръководството на Камарата
предлага другия вариант, нека просто да ги гласуваме и да престанем
да се занимаваме с това.
Единият вариант – първият – е този, които арх. Пеев каза,
понеже първи влезе като предложение – първо да се гласуват
председателите и след това да се гласуват членовете.
РЕПЛИКА: Това не беше първият, а беше втори или трети
вариант.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Добре, сбърках номера, извинявайте.
Първият вариант тогава е да се гласуват всички наведнъж. Как
ще изглеждат бюлетините е технически въпрос. Дали ще имаш три
урни за трите органа е друг проблем.
Много ви моля гласувайте как да гласуваме – дали ще бъде ….
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АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Сачкова, може ли да
помогна? Става дума за едновременен избор или за последователен
избор.
АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Дайте направо да гласуваме
този последователен избор, защото явно всички това искаме.
АРХ. ИВАЙЛО ПЕТКОВ: Арх. Дамянов, имам процедурно
предложение. Двата начина са вярно казани, но не са вярно
артикулирани като изказ. Не е вярна артикулацията на изказа. Нека,
както са направени двете предложения, да се артикулират вярно и да се
запишат вярно, ще гласуваме за тях. Изказът не е верен.
АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Добре, нека да ги повторя за
четвърти път. Първото предложение е следното. Имаме три възможни
избора: председател и Управителен съвет – първи избор с две
бюлетини, които едновременно се пускат в урната.
Вторият избор: избор на председател на Контролния съвет и
членове на Контролния съвет – две бюлетини, втори избор.
Третият избор: председател на Комисията по дисциплинарно
производство и членове на Комисията по дисциплинарно производство
– две бюлетини, които се пускат едновременно –трети избор.
Това е първият вариант. Вторият вариант е обратното.
При първия избор се пускат три бюлетини за тримата
председатели поотделно: за председател на Управителния съвет, за
председател на Контролния съвет и за председател на Комисията по
дисциплинарно производство. Вторият избор с три бюлетини е за
членовете на Управителния съвет, за членовете на Контролния съвет и
за членове на Комисията по дисциплинарно производство. Това е. Това
е вторият вариант.
РЕПЛИКА: И процедурно предложение да гласуваме първо
втория вариант.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, чухте

вариантите, за да сме наясно какво гласуваме.
Първо, ще се опитам да формулирам втория вариант. Първо
гласуване за председатели, след което гласуване за съответните съвети
и комисия. Така ли е?
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 196 делегати: "за" - 163, "против"

- 20,

"въздържали се" - 13.
Предложеният вариант се приема.
Искате ли да прогласуваме и другия вариант? Не. Добре.
Колеги, обявявам …..
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Не, предложението на арх.
Пеев не сме гласували, ако обичате.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Извън реда сме.
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Няма значение, че е извън.
Предложете го за гласуване и ще приключваме после. Какъв е
проблемът? Константин Пеев и след това арх. Пенчев предложиха едно
и също.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Обявявам почивка за
вечеря. Заповядайте и утре продължаваме по дневния ред.
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Не, нямаме почивка и
вечеря, имаме гласуване в момента, арх. Дамянов.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Утре продължаваме
по дневния ред.
Закривам заседанието.
(Закрито в 20,35 ч.)
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ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
13 май, петък, 2016 г.

ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Уважаеми колеги,
добро утро! Откриваме най-важната част от нашето Общо събрание.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Много се извинявам. Може ли един
процедурен въпрос, по-скоро молба? Обръщам се към цялото Общо
събрание.
Имаме двама колеги, които са закъснели и им се отказва
регистрация. Те са делегати и са от тукашния район. Единият е от
Добрич, другият е от Варна. Имали са служебни ангажименти и не са
могли да се регистрират навреме.
Ние сме приели доклада на Мандатната комисия и бройката,
която трябва да спазим за кворум, тя вече е „закована“. Никъде не съм
срещала по документите, може би не съм наясно дали да ги впишем
като делегати. Те са си делегати, защото са избрани от съответните
регионални колегии. Дали ще им дадем възможността да ги
регистрираме и да упражнят своя вот в предстоящото гласуване и в
останалата част от Общото събрание.
Питам, защото истинската регистрация, в която беше вписан,
беше 10,00 ч. Тогава арх. Дамянов каза, че са 294 човека, след което
станахме 350 и няколко – ще сбъркам цифрата. Тоест, продължи се
онзи срок и никога досега не сме спирали колегите да продължат
регистрацията, тъй като това е регистрация на мандат, даден от
съответната регионална колегия.
Затова молбата ми е, ако можем, да се произнесем по този казус
и да дадем или да не дадем възможността на тези колеги да участват в
заседанията, като те все пак въпреки ангажиментите си са били така
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любезни да изпълнят задължението си и да бъдат делегати на нашето
събрание и да изпълнят волята на техните регионални колегии, които
те представляват.
Извинявайте, но тъй като и аз не знам в този случай дали имаме
право да им забраним или не, затова се обръщам към всички. Ако е
необходимо да гласуваме, моля да го направим. Това ще е бързо – с
„да“ или „не“.
Това ми е молбата – ако можем да се произнесем. Извинявайте
още един път, че ви занимавам с този случай.
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Бих искал да кажа в това отношение
няколко думи като председател на съответната Мандатна комисия.
Сигурно ще гласуваме това нещо по някакъв начин, но все пак нашата
работа започва вече доста отдавна. Тези, които присъстваха от
началото, знаят колко неща се изговориха тук. Фактически преценката
за това какво е свършено през мандата и през последната година бе
направено. Аз не смятам, че тези членове – един човек ли е или колко –
си е изпълнил задължението, както колежката каза, към своите
избиратели да участва активно и ефективно в работата на настоящото
Общо събрание, като е отишъл по средата на събранието. Това според
мен не е особено отговорно и не мисля, че с такъв патетичен тон трябва
да се извинява едно закъснение, и то значително. Ако човек закъснее за
работа от 8 часа с 4 часа, какво ще се случи с него, ако започне да го
прави всеки ден? Мисля, че ще го уволнят. А тук има Мандатна
комисия, която както слага начало на регистрацията, обявена
официално, спира тази регистрация. В един период даже аз смятам, че
късно го направихме. На обяд същия ден трябваше да спре
регистрацията. А ние я оставихме до 17,30 ч. вчера. Тогава
приключихме регистрацията, написахме колко души са дошли. Защото
в противен случай човек никога не знае колко души всъщност са тук,
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колко души ги няма – това пък съвсем не го знаем – и нещата си плават
и между впрочем могат да бъдат много по-лесно с всеки новодошъл
човек, който се регистрира ей така, бих казал, анархистично, се
повишава кворумът и става много по-манипулируемо

събранието,

което през всичките мандати досега не е могло да взима много важни
решения заради това, че няма кворум.
Нашето мнение е, че не бива повече да има регистрация след
17,30 ч. вчера.
Благодаря ви.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Добре, съгласна съм. Но искам само
да обясня за кого става дума и, че това не е човек, който няма
отношение. Това е главният архитект на община Балчик, на чиято
територия сме, и би трябвало даже да го поканим като почетен. Това е
човек, който днес приема премиера на България господин Борисов, тъй
като ще се открива сграда, която е на нейната територия и затова не е
могла вчера да дойде.
Това е причината. Изпълнявала си е задълженията. Не, че не ги е
изпълнявала. Моля ви, недейте така с лошо.
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Колежке Сачкова, всеки може да
има работа, супер неотложна. Аз не споря. Като има този ангажимент,
тя не го знае от днес, нито от вчера. Тя го знае отдавна и трябваше да
каже и да се сложи заместник. Това е елементарна дисциплина.
Благодаря.
Заповядайте, арх. Никодимов.
АРХ. СВЕТОМИР НИКОДИМОВ: Колеги, за да започнем поскоро, поставям въпрос, който е принципен и практически.
С цялото ми уважение към колежката, нека да я поканим, ако
трябва, и почетен гост да я направим на събранието. Но аз задавам
въпроса, ако до обяд дойдат още 30 – 40 такива, какво правим?
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, чухте

мнението на председателя на Мандатната комисия.
Заповядайте, арх. Банов.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Аз имам предложение. Тъй като
казусът е доста дискусионен, нека да го подложим на гласуване от
Общото събрание. Нека колегите да преценят дали да дадем
възможност на тези хора, които са се регистрирали по-късно, да имат
право да гласуват или да не гласуват. Нека това да го реши Общото
събрание.
Може би юристът ще каже, защото това нещо никъде не е
регламентирано и си мисля, че нямаме право просто така –
председателят на Мандатната комисия да отсече, че тези хора нямат
право да се регистрират и нямат право да гласуват. Това никъде не е
регламентирано.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Предлагам следния

ред. Най-напред да дам думата на арх. Генов.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Понеже това не е архитектурен
проблем, грубо казано, това е юридически казус, ние нямаме нужната
квалификация да вземем отношение и да гласуваме. Нещо, което не е
залегнало в някои от нашите документи, трябва най-напред да има
коментар от правоспособно лице, грубо казано. Ако той има мнение по
въпроса и каже „да“ – „не“, след това ние можем да гласуваме.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Да, давам възможност
да чуете и мнението на юриста.
Заповядайте, господин Медарев.
АДВ. ИВАН МЕДАРЕВ: Това, което считаме по този въпрос, е,
че входящата регистрация би следвало да приключва в обявен момент.
Сега разбирам, че той е бил 17,00 ч. вчера. Това означава, че оттам
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нататък събранието работи на база на този кворум – казвам го, защото
така считам, ще обясня и защо – и всички решения, които са взимани,
са взимани на базата на съответния кворум.
При една повторна регистрация, това на практика е повторна
регистрация, и промяна на кворума реално представлява едно
разместване и тъй като събранието е едно, означава едни решения да
се взимат на база един кворум, а други да се взимат на базата на друг
кворум. Разбирам, че така погледнато от страни, е чисто формално и
спорастично и този механизъм не би позволил да се стигне до едно
коректно решение по въпроса.
Така че моят коментар е такъв: когато е приключил кворумът
официално, тогава се счита, че това е кворумът и не би следвало да се
допълва. Всичко останало дава възможност за взимане на нестабилни
решения.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Има думата арх.

Баровски. Заповядайте.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: По въпроса, по който адвокат
Медарев се изказа. Аз не си спомням вчера да сме гласували час на
приключване на регистрацията. Това, първо.
Второ, след 10,00 ч., когато беше обявен кворумът от 347
регистрирани, до 17,00 ч. има поне още 30 регистрирани. Какво правим
с тях? Ако на база това, което адв. Медарев каза, че кворумът е този
към момента на започване, какво правим с тези 30, дето вече са
регистрирани?
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Те са регистрирани и са влезли в
бройката, която Мандатната комисия обяви.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не са в тези 347?
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Не, не са. Има нова цифра.
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АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Значи тогава ние на база
решението, което взехме за 50 процента плюс един от кворума, днес
поне трябва да започнем с новия кворум, който е 380, да речем.
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Точно с 30 души отгоре.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: И на база, че нямаме никакво
решение кога точно приключва тази регистрация, мисля, че е въпрос на
Общото събрание да реши дали вчера да приключи в 17,30 ч. или днес.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Значи ли, че всичко, което е
гласувано до 17,30 ч. вчера, днес трябва да го прегласуваме отново с
нов кворум?
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Не, не.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Значи всичко е приключило.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, има

предложение, нека да вземем общо решение. В крайна сметка да
постигнем колективна отговорност. Това предлагам – да вземем
решение по поставения въпрос – да или не – да допуснем колегите.
Нека да ми кажете вторият колега как се казва? За първия чухме, че е
главният архитект на Балчик, с всичкото уважение към колежката за
това, че е имала правителствена задача. Просто е трябвало да се обади
и нямаше да има проблеми. Но явно не е могла.
РЕПЛИКА: ландш. арх. Митко Грозев от Регионална колегия –
Варна.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Добре, колеги, чухте
имената.
Преминаваме към гласуване.
Първият вариант е да бъдат допуснати като делегати с
допълване на регистъра.
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Извинявайте, колеги, но докато дойде операторът на техниката,
да проверим кворумът. Моля, с вдигане на делегатските карти да
проверим кворума в залата.
Общо 328 делегати присъстват в залата.
При това положение кворумът е 165 делегати.
Подлагам на гласуване следното решение:
„Общото събрание допуска колегите за днешна регистрация и
увеличаване по този начин на кворума“
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 291 делегати: "за" -

216, "против"

- 63,

"въздържали се" - 12.
Предложението се приема.
За обяснение на отрицателен вот има думата арх. Никодимов.
АРХ. СВЕТОМИР НИКОДИМОВ: Колеги, вчера избрахме
Мандатна комисия като помощен орган на Общото събрание. Тази
Мандатна комисия направи две преброявания – едното в началото на
събранието и след това в 17,30 ч. и взе свое решение за прекратяване на
регистрацията. Това в момента не е уважено и в момента ние сме
изправени пред казуса до края на събранието, а може би и до утре, при
всеки нов дошъл, да си гласуваме по този начин, тоест, вместо
Мандатната комисия.
Това според мен е просто ненормално и аз лично си подавам
оставката от Мандатната комисия и няма да подпиша такъв протокол.
Само искам да задам един въпрос. Ако същото направим и с
Комисията по изборите, цялото събрание ли ще бриндирате, Ники?
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Никодимов.
С наличния кворум започваме нашите дебати за номинации.
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АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може ли само да се каже
реалния кворум на регистрираните, а не на присъстващите спрямо
регламента? Защото се записа 328, а те са 380.
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Кворумът вчера в 17,30 ч. беше 377
делегати. Тоест, при изискване за 2/3 се получава 251 делегати, а при
обикновено мнозинство, тоест, 50 процента плюс един, са 189 делегати.
Това са цифрите от вчера след обяд. Сега ще се увеличат и ще станат
379, съответно 189 ще станат 190, а при 2/3 са 378 делегати. Това е
кворумът с тези двама делегати, които добавихме току-що.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Извинявам се. Може ли пак да
повторите, защото казахте, че 2/3 са 378. Мисля, че има някаква лека
грешка.
АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Пардон, да, прав сте. Кворумът е 252
делегати при 2/3 изискване.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, започваме с
номинациите за председател на Камарата.
До

този

момент

имаме

подадени

официално

няколко

кандидатури.
Ще дам възможност на председателя на Регионална колегия –
София – град, съответно да изкаже своята кандидатура. Тези, които са
подадени при мен, също ще бъдат обявени.
Заповядайте, арх. Аврамов.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Колегите от Регионална колегия – София – град, проведоха делегатско
събрание, на което се обсъдиха кандидатури както за председател на
Управителния съвет, така и предложения за състав на Управителния
съвет и Комисията по дисциплинарно производство и Контролния
съвет.
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В предходни заседания на една от архитектурните колегии беше
издигната кандидатурата на арх. Баровски за председател и той
представи на делегатското събрание своето виждане, както и
впоследствие – платформа с виждане за развитие на Камарата.
На това делегатско събрание се издигна и кандидатурата на арх.
Емил Сърдарев, като той също представи своята кандидатура и своята
платформа, която е качена на сайта на Камарата и може би всички сте
се запознали с нея.
Арх. Сърдарев е и заместник-председател на Регионалната
колегия на София – град.
Така че на вашето внимание има две силни кандидатури и в
зависимост от това как колегите представят своите платформи,
уважаемото Общо събрание ще има възможност да избере поподходящия кандидат от Регионална колегия – София – град, говоря,
естествено. Другите кандидати ще се представят тепърва.
Това са предложенията, които излизат от Регионална колегия –
София – град.
Благодаря ви.(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други

предложения? Всеки може да предлага, включително и себе си. Знаете
го това.
Заповядайте, арх. Диков.
АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ: Уважаеми колежки и колеги, не ставам,
за да предлагам кандидатура. Не ставам и да предлагам себе си, като
предварително казвам, че ако някой реши да ме предлага, ще си
направя отвод.
Ставам, за да кажа някои неща, за които мога вече да си говоря
спокойно и свободно, които мисля, че са важни и за колегията, и за
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Камарата и които мисля, че трябва задължително да чуем от
кандидатите да управляват Камарата.
Първо, Камарата боледува и професията боледува. Аз вчера
гласувах против освобождаването от отговорност на сегашното, тоест,
вече бившето ръководство на Камарата, защото считам, че това
ръководство има тежка вина за състоянието на Камарата и на
колегията.
Защо казвам, че Камарата боледува. Камарата боледува, защото
на Камарата държавата е предоставила важната задача да имам правата
да определя кой ще изгражда жизнената среда в България. Тук да
виждате представител на тази държава, която е делегирала правата? Да
виждате представител на една медия, от един малък провинциален
вестник примерно? (Ръкопляскания.)
Какво значи това? Няма ги. Това значи, че никой не ни брои за
нищо. Защо не ни брои за нищо? Защото явно ние сме се поставили в
ситуация, в която нямаме никакво значение нито за властта, нито за
обществото.
Професията боледува, защото думата „архитект“ започна да
става все повече синоним на корупция, на хора, които съсипват
средата, а не я изграждат, на хора, които вредят на обществото. Ние
допуснахме думата „бетон“ да стане мръсна дума като че ли. В
съвременното общество някой изгражда сламени колиби или кой знае
какъв начин на изграждане на средата и това е основна вина на нашата
Камара.
Ще отворя една малка скоба. Понеже вчера започнахте с
коментари за главните архитекти, ами главните архитекти са архитекти.
Има главен архитект и когато се плюе по главните архитекти, човек,
съзнателно или несъзнателно, ги свързва с професията „архитект“.
Главните архитекти сигурно имат много кусури, сигурно има много
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неща като трески за дялане и за доизкусуряване. Но колегията да
изгони главните архитекти от гилдията значи да изгони себе си. Аз
смятам, че главните архитекти не само, че трябва да бъдат членове на
Камарата, а трябва да бъдат задължително членове на Камарата. И, ако
един главен архитект не е член на Камарата, той трябва да бъде
освободен от длъжността главен архитект. Това е единствената
възможност колегията и гилдията да контролира главните архитекти.
Другият вариант е това, което колегите – тук някои от тях присъстват –
предложиха - главният архитект да бъде главен подписвач или главен
строителен чиновник. Тоест, той да има задачата да формализира
някаква процедура. Ами махнете „архитект“ тогава, поне да не срами
професията.
Аз лично смятам от позицията, на която съм бил толкова години
и от опита, който имам, че главният архитект трябва да бъде по думите
на тези колеги визионерът. Няма как да се раздели професията
„архитект“ от задачата на този архитект да е в бъдещето, да създава
това бъдеще. Ние сами си копаем гроба, в който падаме. Няма как да се
случат нещата, ако продължаваме по този начин.
Категорично смятам, че първата задача на новото управление
на Камарата трябва да бъде издигане на обществения престиж на
професията, защото – пак повтарям – нашата професия стремително в
очите на обществото, в очите на медиите, в очите на властта пада
катастрофално. Има общински съвети в големите градове, в които няма
архитект-общински съветник. Един от тях е в София. За първи път в
последният състав на Общинския съвет няма архитект-общински
съветник.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
за което на практика казваме „нашето“ министерство, няма архитект
във високите нива на управление – министър или заместник-министър
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от 17 години! Създаде се едно изкуствено Министерство на
инвестиционното проектиране, странно защо и странно как, но аз
тогава поздравих арх. Данов, защото той след 15 или 16 години беше
първият архитект, който е във властта. В състава на Народното
събрание от два мандата няма архитекти. Комисията, която управлява
законодателно държавата, няма представител на архитектурната
колегия. Нека да си дадем сметка защо и на какво се дължи това, че
нашата професия е толкова неглижирана, че нас вече не ни броят за
нищо.
Един отговор искам да чуя от бъдещото ръководство: докога ще
има двойственост на нашите структури? До кога ще съществуват
паралелно Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите
в България. Защо и какъв е смисълът от съществуването на тези две
структури отделно и самостоятелно?
Тук вчера беше – едва му дадохте думата за поздравление –
уважаваният от мен председател на Съюза на архитектите. Аз мисля, че
двете структури трябва да проведат разговори и да се пристъпи към
обединяване, защото е безсмислено да съществуват така. Ние сме
говорили много и с арх. Бакалов – едната професионална, другата
организация, която е творческа, на практика обаче това раздвоява
усилията, раздвоява вниманието и създава маса проблеми на цялата
колегия.
Няколко думи по отношение на приходите на Камарата.
Поставяме доста време въпроса защо Камарата търпи така наречените
надзорни фирми, които изработват докладите за съответствие, с които
се внасят проектите за строително разрешение. Тези доклади за
съответствие се изготвят от фирми, които даже нямат задължение тези,
които са вътре, да имат проектантска правоспособност. В същото време
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главните архитекти са с отнета проектантска правоспособност. За тези
доклади за съответствие се плаща от инвеститорите задължително.
Няколко пъти поставях въпроса, сега го поставям пред цялото
Общо събрание, защо Камарата не се бори Камарата като структура да
поеме функцията по изготвяне на доклад за съответствие, тоест, да
сертифицира

проекта

и

да

гарантира

за

неговото

качество?

(Ръкопляскания.) Трябва да ви кажа, че от моята практика като главен
архитект съм се срамувал от някои проекти, които влизат за строително
разрешение. Срамувал съм се. Има технически проект, в който няма
една кота и проектантът, когато обяснява, казва, че отклоненията в
размерите били, защото може би проектът е бил пуснат не в мащаб
1:100, а в мащаб 1:110. (Смях в залата.) Проекти излизат с автомобили,
които са сканирани с 20 или 30 процента и са наредени долу в гаража,
който лъжат администрацията, ама лъжат потребителите, защото този,
който си купи гараж с такава сканирана кола, после не може да влезе в
него и не може да излезе.
Мога да обяснявам за другите ненормални истории. Имал съм
случай, когато проект, подписан от колежка, влиза за възстановяване на
загубени строителни книжа, в който пише, че площта на сградата е 234
кв. м.,а котите, които са поставени хоризонтално и вертикално, са 30 м.
и 20 м.

Какво пречи членове на Камарата през Камарата като

структура да получават тези пари и това да бъдат приходи за хора,
които са излезли от проектирането, обаче имат капацитет да
контролират проектите? (Ръкопляскания.)
По времето, когато аз съм работил и имаше КТК, когато
занасяхме проекта на КТК, ние стояхме прави и чакаме да ни каже
какви са му забележките. От вас вероятно много хора знаят какво
представляват фирмите, които правят проекти. Може би има и
коректни, сигурно има коректни. Но голяма част от тях са фирми,
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които са на заплащане на строителя и изпълняват това, което той им
каже.
Камарата трябва да направи всичко възможно да привлече в
работата си, в нейните структури работещите, водещите архитекти. От
водещите архитекти – с извинение към цялата аудитория – тук има
много малко представители. Те са хората, които основно представят
като имена колегията пред обществото и пред инвеститорите. Те трябва
да бъдат тук, на събранието на Камарата.
Проблемът с кадрите. Защо Камарата си мълчи и защо всички
като архитекти си мълчим от това безумно производство на архитекти в
България от пет – шест години? Как ще се борим срещу дъмпинга,
когато архитектите станаха много повече от работата, която има? Аз
казах на събранието на Камарата преди шест години, че хубавите
времена между 2001 – 2002 и 2007 г. ще отминат и ще дойде проблем,
ще дойде време, когато ще има по-малко работа. Ние от 2007 г.
започнахме да произвеждаме масово архитекти, защото има, може би
се задава много работа?!? Няма такова нещо. Къде са разчетите на
Камарата колко работа има в България и колко трябва да бъде
държавната поръчка за производство на архитекти. Вече къде ли няма
висши училища, които дипломират архитекти. Едно време се бореха 20
души за едно място в архитектурна специалност, сега едвам събират
1,2. Да, има повече места, отколкото са желаещите.
Можете да си дадете сметка и за качеството, което излиза на
края на производството. Тук няма да поставям темата за качеството на
самото образование, защото дъщеря ми е втори курс студентка по
архитектура и ми носи учебник по строителни материали, който е от
1973 г. Аз съм учил по него. Нали си давате сметка, че при
строителните материали между 1973 и 2016 г. има малка разлика?!?
Това произвеждат нашите висши училища. Да не говорим за
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„летящите“ професори, които ходят от едно място на друго, за да
лицензират или да дадат съответния лиценз на висшите училища.
Работа на Камарата е да вземе отношение и да се опита само с
държавата да регулира тези процеси. Иначе ще си говорим за дъмпинг,
ще си говорим за ниски цени. Безсмислено, защото пазарът казва това.
Повече са тези, които искат хляб, отколкото хлябът, който го има.
Всеки ще се бори с по-ниска цена, да вземе хляба.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Диков, аз се
извинявам, че ще Ви прекъсна, но сме в процедура на номинации.
Чудесно, чухме Вашите препоръки. Можете след това да направите
допълнително изказване. Нека да изслушаме кандидатите кои са и да
започнем работата си по дневния ред. Това можехте да го направите и
вчера. Вчера имахте възможност да дебатирате докладите, ако бяхте в
залата.
АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ: Вчера обсъждането беше за доклада. Аз
по Вашия доклад дебат не мога да водя, защото в него няма нищо.
ПРЕДС.

АРХ.

ВЛАДИМИР

ДАМЯНОВ:

Много

Ви

благодаря.
АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ: Само една точка – последна!
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте!
АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ: За архитектурните конкурси, понеже
отново отиваме да говорим за пари и за финансиране. Явяват се
структури, които неясно защо претендират, че те могат да правят
конкурси. Пример – Пловдив, пример – Варна. Позаинтересувайте се
колко е заплатено на тези структури, за да организират конкурса и да
направят програмата. Само с тези пари, които са получили тези колеги,
неясно защо и неясно как, Камарата си решава половината от бюджета.
Нямало приходи в Камарата! Камарата е длъжна да организира
конкурсите в Република България и да застане зад тях, а не да праща
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подставени лица…..(Ръкопляскания.) 340 проекта на конкурс се
оценяват за два дни и се излъчват наградени. Тук все пак са колеги,
могат да преценят как се оценяват 340 проекта. Не говорим за
качеството, не говорим за проекта за Пловдив, който най-накрая се
оказа, че не става, защото не е спазен Законът за обществените
поръчки. Но не е вината в хората, които са организирали конкурса, а
вината е в това, че законът им пречел. Ами този закон и преди
организацията на конкурса съществуваше.
Да се стигне дотам, че пак неясни структури получават
публично права да оценяват архитектурата – една структура, която е
„ХАПЕ“ ли „ЛАПЕ“ ли, не знам как точно се нарича, от която,
забележете, миналата година на архитектурно събитие на годината
беше обявена моята оставка.

Оставката на един чиновник е

архитектурното събитие на годината! Докъде докарахме професията
(Ръкопляскания.) Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Бакалов,

заповядайте. Моля Ви много кратко, за да продължи процедурата.
АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ: След така прочувственото слово на
нашия колега не мога да не кажа няколко думи.
Първо, тук сме се събрали наистина да изберем между нас
достойни кандидати. Това е основната ни задача. Това, което досега
коментирахме – за Съюза на архитектите, за Камарата на архитектите,
за взаимоотношенията – са изключително важни въпроси. Тук в залата
има пет представителя на Управителния съвет на Съюза на архитектите
в България. Аз искам да ви кажа, колеги, че искам да чуя от вас първото
нещо, което специално нас ни интересува като ръководство на Съюза
или като членове на нашата Камара – как вие виждате и кой кандидат
как вижда съвместната работа между двете организации.
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На този етап считаме, че едно синхронизиране е много поважно, отколкото примерно събиране на двете структурни организации.
Не говоря само във формална и правно-юридически, а от гледна точка
на функциите. Аз, разбира се, арх. Диков вече не слуша, но така или
иначе, естествено, че имам няколко категорични несъгласия с това,
което той каза. Само ще ги маркирам, защото мисля, че това е важно за
нашите кандидати, които наистина да позиционират онези елементи,
които са важни за нашата гилдия и за хляба.
Първо, главните архитекти! Да, изключително важен въпрос,
свързан с професията „проектант“. Мисля, че е много важно да се
намери синхрон и изключително контрол на браншовите организации
върху тази длъжност и то контрол, който започна вече с участието на
нашите две организации по закон – чл. 5, ал. 4 – за избора на такава
длъжност. Но не е регламентиран начинът за отзоваването му. Това,
първо.
Второто нещо, което мисля, че е важно за нашите браншови
интереси, е да няма конфликт на интереси. Понеже тук се коментира за
конкурсното начало, за експертизата. Да, Камарата представлява тези,
които произвеждат продукта, а Съюзът е този, който би могъл да
експертизира именно този продукт и да участва в конкурсното начало.
Колкото пъти сме поставяли към администрацията въпроса за
финансиране конкурсите, включително и към Столична община,
предлага ли сме програми и т.н., нищо! Тук трябва ясно да се каже
това.
Третото нещо, което е много важно за бранша и за гилдията, е
да има съгласуваност. Тук наистина има упрек и към ръководството на
Камарата, приемам го и за Съюза. Когато излиза едно писмо към
администрацията или където е адресирано, от едната браншова
организация, освен предварително съгласуване и заедно сядане на едно
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място, където и да бъде, за да ни разпознават, че сме единни, трябва да
има и копие до съответната организация. Ако САБ пише писмо, да бъде
с копие до КАБ и обратното. Просто трябва да има съгласувани
действия.
Аз само ще дам един пример – когато чествахме празниците и
Бог да го прости, с арх. Петко Йовчев точно по този въпрос и
говорихме. Когато се излиза, трябва единно да се излиза към колегията,
за да се знае, че заедно защитаваме нашия интерес.
Аз специално бих искал да чуя именно това от всеки кандидат –
как може с обединени усилия да направим така, че първо, да имаме
повече представителство във властта на всички нива, второ, как можем
да влизаме по-активно в управлението на процесите, защото иначе
винаги ще бъдат от най-цаканата страна – извинявам се за израза – и с
най-ниска доходност в целия инвестиционен процес и после – друг ни е
виновен! Мисля, че първо топката е в нас, така да се каже, но е
изключително важно е с главните архитекти, те са нашите постижения
във властта и в управлението. Знаете, тази година имахме 10
кандидатури за управлението. Илко за кмет на Пловдив, Иван Иванов
за кмет на Стара Загора, отделно имахме кандидати във всичките
политически сили, защото такъв е механизмът. Ние трябва да търсим
позиции навсякъде. С предприемача също трябва да работим, със
Строителната Камара също трябва да има балансиран консенсус, да
получаваме повече доходност и т.н.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Бакалов.
Колеги, продължаваме със следващите кандидатури.
Заповядайте, колега. Представете се.
АРХ. ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ – председател на Регионална
колегия – Варна.
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На нашето Общо събрание, проведено през месец март,
решихме да издигнем кандидатура за председател на Управителния
съвет на Камарата арх. Борислав Игнатов, който присъства в залата.
Може да стане, за да го видите (Ръкопляскания.), както и кандидати за
другите органи за управление, които, като му дойде редът, ще ги
представим.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Трендафилов.
Други кандидати? Заповядайте.
АРХ.

ЕВЕЛИНА

МЛАДЕНОВА:

Искам

да

предложа

кандидатура за председател на Управителния съвет и евентуално член
на Управителния съвет.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ:

В момента

предлагаме кандидатури за председател на Управителния съвет.
АРХ. ЕВЕЛИНА МЛАДЕНОВА: Предлагаме за председател
арх. Атанас Динев, човек с огромни професионални

изяви, с

изключителен капацитет, с възможности, с позиция по проблемите.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Младенова
Арх. Динев иска думата. Заповядайте, арх. Динев.
АРХ. АТАНАС ДИНЕВ: Благодаря на колегите, но аз ще си
направя отвод. Ако има възможност след изказванията на кандидатите,
поне една минута за коментар.
Благодаря Ви, колеги.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Динев.
Арх. Живко Велев, заповядайте.
АРХ. ЖИВКО ВЕЛЕВ: Уважаеми колеги, аз само ще потвърдя
кандидатурата на арх. Марин Бакалов. Тя беше публикувана и неговата
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програма и биография бяха публикувани в информационното вестниче
на Камарата.
Понеже се тръгна по тази процедура – да се представят
кандидатурите, независимо от кого са издигнати, така че аз реших
лично да предложа арх. Бакалов пред вас.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Други кандидати,
колеги?
Ако няма други кандидатури, тогава да изчетем тези, които
досега са издигнати:
Арх. Николай Баровски
Арх. Емил Сърдарев
Арх. Борислав Игнатов
Арх. Марин Бакалов
Арх. Атанас Динев, който си направи отвод, но иска думата за
една минута да сподели защо това го прави.
Може би веднага ще му дам думата, за да продължим след това
с представянето на кандидатите по техните кандидатури.
Заповядайте, арх. Динев.
АРХ. АТАНАС ДИНЕВ: Извинявайте, още един път ще взема
думата. След всяко събрание – дали е на Съюза на архитектите в
България напоследък, или на Камарата на архитектите в България – си
тръгвам, а съм сигурен, че и за вас е така – с една горчилка, с едно
чувство на вина, на обида и се чудя защо е така.
Чувам нашия председател на Съюза на архитектите, чувам
нашия колега, бившия главен архитект на София, арх. Диков, говорят
за това, че някой е виновен. Камарата виновна, говорят за хляба,
говорят за това как да оцелеем.
В един момента на нищета, на мизерия, ако тръгнем да се
спасяваме с материалното, доникъде няма да го докараме. Трябва да се
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обърнем и към духа. Всеки може да се изхрани по някакъв начин. Ако
не можеш да проектираш, ако не можеш да твориш, можеш да копаеш,
можеш да рисуваш, може да си изкарваш хляба. Тук обаче става въпрос
за нещо по-велико – за духа на професията. Затова всеки трябва да се
обърне към себе си и да бъде достойно уважаван. Тогава ще уважават и
нашата колеги, и нашата Камара. (Ръкопляскания.)
Ние сме си виновни. Всеки от нас е виновен. По никакъв начин
не можем да прехвърляме вината на правителство, на държава, на
Камара. Всеки от нас е Камарата.
Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Динев.
Арх. Загорски, кандидатура ли ще представите?
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ: Не, имам предложение по
процедурата на избора.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Загорски.
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ: Ако общото събрание приеме,
предлагам да освободим катедрата горе и евентуално кандидатите да се
подредят там, за да ги виждаме през цялото време, тъй като
предполагам, че всички в залата ще искат някакъв вид дебат.
Другото ми предложение е след представянето на всеки от
колегите, ако искате, да гласуваме в каква продължителност, да има
възможност за задаване на въпроси от залата. При положение, че
всички те са горе, те ще могат да отговорят и всеки да даде своето
становище по еднакви въпроси. Така ние – делегатите, да можем да
сравним различните мнения.
ПРЕДС.

АРХ.

ВЛАДИМИР

ДАМЯНОВ:

Приемам

предложението на арх. Загорски. Единствено аз ще остана тук като
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водещ, за да мога да движа нещата, докато, разбира се, ме замени
следващия любезно избран председател на Камарата.
Юридическият съветник също ще остане, защото може да има
въпроси към него по отношение на процедурата.
Кандидатите за председател на Камарата да заповядат в
президиума, моля ви.
Колеги, ако сме готови за началото на дебатите, давам думата по
реда на представяне на кандидатурите за председател, на съответните
кандидати за представяне на своите платформи и да се представят и
самите те, като предлагам за тях да няма ограничения за изказванията
във време, но нека да не прекаляват. А за времето за въпроси и
изказвания от залата ще определим регламент, защото иначе ще се
проточим много.
Заповядайте, арх. Банов.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Арх. Дамянов, не съм съгласен да няма
ограничения за изказването на кандидатите.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Предложете, арх.

Банов!
АРХ. БАНКО БАНОВ: да приемем всеки един от тях да има
право да се изказва до 20 минути, примерно. (Неодобрителни възгласи
от залата.) Имаше регламент, при който всеки един от тях трябваше да
си публикува платформата предварително. Който се е запознал с
платформите, запознал се е. Оттук нататък съвсем накратко трябва да
направят едно резюме на това, което са ни представили и да дадем
отделна възможност за въпроси.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Добре, нека да не е
20 минути, да е 10 минути за представяне на всеки от кандидатите.
Предлагам да го гласуваме това предложение - да дадем по 10
минути на нашите кандидати за представяне.
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Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 237 делегати: "за" - 235, "против"

- няма,

"въздържали се" - 2.
Предложението за регламент от десет минути за представяне
от кандидатите за председател на Управителния съвет на
Камарата се приема.
Преди да дам думата на първия, обявил своята кандидатура,
кандидат, искам да ги поздравя и да им пожелаем достойно състезание
и нека да спечели най-добрият, най-предпочитания от тях.
Поздравявам

ги

и

им

пожелавам

успешно

състезание.

(Ръкопляскания.)
Арх. Баровски, заповядайте. Можете да започнете.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. Уважаеми колеги,
като кандидат за председател на Управителния съвет на Камарата на
архитектите

в

България

моята

платформа

беше

публикувана

предварително преди Общото събрание. Предполагам, че голяма част
от вас вече са се запознали с нея.
Основна част от акцентите, които съм набелязал в нея, са
всъщност работата по изключително незавидното състояние на
професията, в което сме изпаднали. Много неща се изговориха и към
момента не искам да се повтарям, за да не губя време. Това е как ние
всъщност бавно и постепенно сме натикани в ъгъла, все по-малко
работа вършим за все по-малко пари. Гилдията се раздира от дъмпинг,
в некоректни условия на конкуренция, ние се бием сами със себе си в
опита да оцелеем в една агресивна среда, в която не само, че нямаме
време и възможности да упражним най-висшето и най-качествено
творческата част на архитектурната професия, а ние де факто нямаме
време и технически да предоставим качествения продукт, който
дължим на обществото. Това допълнително срива имиджа ни.
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Къде и какво е направила Камарата до момента? Дванадесет
години, откакто съществува тази Камара, наистина имаше опити – къде
успешни, къде неуспешни. Но истината, че по този въпрос – за
престижа на професията – е направено много малко. Естествено, като
досегашен председател на Регионална колегия – София – град, към
Камарата и член на Управителния съвет съм достатъчно добре запознат
с всички проблеми вътре в Камарата, начина на взимане на решения. А
и от почти самото начало съм член на Общото събрание като делегат.
Знам какво се е обсъждало, знам всички предложения.
Това, на което искам да акцентирам като платформа и визия за
развитие и работата на КАБ, от една страна, е доктрината, която беше
приета миналата година. На нея няма да се спирам, аз съм част от
екипа, който я разработи. Тя е един базов документ, който до някаква
степен малко доразвива ЗКАИИП и Устава. Това е нещо, по което
трябва да се работи задължително без особен коментар.
Основните акценти, които обаче трябва да повишат качеството
на работа, престижа на професията и нашето благосъстояние като
архитекти, се крият в някои от другите, по-малки точки на тази
доктрина, върху които съм акцентирал. Първа част от тези
предложения са един цялостен анализ на нормативната уредба и
противоречията в тях, които да регламентират по-голямото участие на
архитекта в инвестиционния процес, както и пълното изработване на
всички фази на проекта, така и реалното регламентирана участието на
архитекта на строежите.
Категоричното отстояване независимостта на проектанта от
строителя – тук имам предвид безмилостна битка с инженеринга,
който, така или иначе, е забранен и по ЗУТ, и по ЗОП, но се тълкува
изключително превратно. И битката, която е проведена до момента,
трябва да бъде отстоявана и за напред.
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Защита на интересите на колегите по ЗОП и обществени
поръчки. Вече има възможност Камарата да обжалва обществени
поръчки при некоректни условия. Там темите са две. От една страна,
Камарата трябва да си осигури достатъчно сериозен гръб така, че тези
обжалвания да не бъдат безпочвени. Работата по вътрешните правила е
много, но, от друга страна, механизмите за тези обжалвания, които
също бяха започнати към момента, трябва да продължат и да бъдат
доразвити.
Приели сме в Управителния съвет една методика, която тепърва
предстои да сработи. Смятам, че е много добра. Тя е по предложение на
Регионална колегия – Стара Загора, и трябва наистина да се изпробва
да работи занапред.
Някои от идеите, които са за дребни промени в нормативната
уредба и наредбите – най-вече за гарантирана изплащането на
хонорара, за регламентиране на договора за авторски надзор при
откриване на строителната площадка, както и освен това задължително
според мен трябва да се изчисти понятието „проектантско бюро“, което
е залегнало в ЗКАИИП, за да може това, което беше споменато и вчера
в част от дискусията, да може КАБ наистина да лобира единствено
проектантски бюра да могат да предоставят услуги по проектиране, за
да може да се гарантира интереса на колегията, а не примерно различни
други търговски дружества с наети проектанти – зависими – които
няма как да изпълнят условието както на Професионалния кодекс, така
и всички други условия, те да участват в нерегламентирана и
некоректна борба за този пазар на труда ни.
Част от проблемите на проектантите също така са и в
изключително противоречивата нормативна уредба, която се бълва
напоследък, която поставя проектантите в много тежка зависимост от
одобряващите органи и естествено неблагоприятно положение пред
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възложителите. Всички знаят за какво говоря. Това нещо трябва да се
изчисти задължително, за да можем ние да бъдем по-стабилни, посигурни и по-престижни.
Това, което КАБ може и трябва да направи занапред, трябва да
се изработят базови стандарти за обем, съдържание, формат на
чертежите – това, което беше споменато и от арх. Диков преди малко,
тъй като Наредба № 4 не влиза в такава дълбочина. Това е нещото,
което е изключително работа на Камарата и тя трябва да си го приеме
като единен стандарт, което да гарантира, че това е базовото ниво на
качествена услуга. Това нещо ние като ръководство от Регионална
колегия – София – град, го бяхме започнали в предишния мандат.
Надявам се, ако има възможност, и в бъдеще да го продължим.
Естествено, защита на интересите на колегията е много голямо
понятие. Тук става въпрос за защита интересите на колегията с правни
услуги, правни услуги, които не касаят само Камарата като Камара,
правни услуги, които касаят цялата колегия. В определени случаи
имаше много идеи, които навремето бяха започнати по типови
договори, които са одобрени от Камарата, за които в даден случай, ако
се работи по този типов договор, може да се поиска и правна защита от
страна на Камарата. Тази система трябва да бъде възобновена по
някакъв начин. Това е и във връзка с обжалването на обществени
поръчки.
Тоест, работата на юристите в КАБ е повече дори от
архитектурната и трябва да бъде застъпена, за да работи в полза на
колегията.
Има още много работа в нетолкова преките проектантски сфери
на работа, а в косвените, които също много удрят върху имиджа на
архитектите. Това в платформата съм го записал основно по
разширяване дейността в сферата на дейност на архитектите. Това са
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консултации и изключително например за вещите лица, където ние сме
потърпевши като проектанти. Наши проекти и устройствени планове се
обжалват в съда и падат, примерно, по становища на вещи лица, които
дори нямат същата професионална квалификация. Геодезисти се
произнасят за градоустройство, конструктори за архитектура и т.н.
Това нещо категорично трябва да бъде спряно и променено, за да може
имиджът на архитекта, това, което е архитектура, да бъде коментирано
и оценявано само от архитекти.
Някои от нещата, които също бяха споменати, това е
създадената

вече

система

за

разширяване

на

системата

на

допълнителна квалификация в рамките на цялата страна, която в София
се работи добре. Имаме идея как тя може да бъде разпространена като
една работеща мрежа в страната така, че цялата колегия да бъде
актуално запознавана с най-новите, най-съвременните форми и методи
на проектиране, както и с нормативната уредба.
Това, което също беше споменато преди малко в дискусията, е,
че е крайно наложително Камарата вече 12 години не е изпълнила едно
от основните записани задължения в ЗКАИИП – да се регламентират
тези две години стаж на проектантите с ограничена проектантска
правоспособност какво да съдържат. На практика ние до момента
приемаме само формално, по документи две години стаж и даваме
пълна проектантска правоспособност, без никакви други ограничения и
на практика наводняваме пазара.
Ако не можем пряко да ограничим бълването на купища
архитекти на пазара, то можем да използваме този механизъм и сме
длъжни да го използваме поне за гарантиране на това, че проектантите
с пълна проектантска правоспособност наистина имат необходимите
качества да излязат самостоятелно на пазара.
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По отношение на Камарата като структура има много да се
говори, има много да се работи. Там основното нещо, което трябва да
се пипне задължително и най- в началото, е методиката за хонорарите.
Оттам нататък пак предлагам пълно преструктуриране и ревизия на
Устава, синхронизиране на Професионалния кодекс с Устава и
методиката е естествено едно пълно преосмисляне на бюджета и на
структурата на регионалните колегии, нещо, което години наред сме си
говорили и няма да кажа нищо ново.
Спирам дотук. Благодаря. По-нататък ще се спра – надявам се –
по въпросите, които бяха поставени допълнително от колегите,
изказали се преди малко. Дотук беше моето представяне. Надявам се
Камарата да работи в единство и в защита на собствения интерес, да
успеем да намерим това, което е нашето общо благо.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря много на
арх. Баровски.
Давам думата на следващия кандидат.
Процедурно предложение ли имате? Заповядайте, арх. Козовска.
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Ако нямате нищо против, да
направим номинациите за Контролния съвет и за Комисията по
дисциплинарно производство ….. (Шум и неодобрителни възгласи от
залата.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Нека да не

прекъсваме кандидатите. Имаме още няколко минути. Аз смятам, че те
са много стриктни и много точни и след това ще направим и това, което
Вие искате.
АРХ.

МАРГАРИТА

КОЗОВСКА:

Комисията по избора да си прави бюлетините.

Добре,

за

да

може
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Разбирам, но нека да
не прекъсваме кандидатите. Нека да споделим тяхното вълнение в
момента, защото не е лесно да си на тази трибуна.
Арх. Сърдарев, заповядайте.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Благодаря Ви, арх. Дамянов.
Уважаеми колеги, заставам пред вас с едно приятно чувство на
спокойствие, защото имах възможността да разговарям с много от вас
по време на паузите. Прави ми впечатление, че настоящото Общо
събрание сякаш е доста по-различно от другите събрания, които
правехме с вас от предишните години.
С две думи да се представя. Аз съм проектант още от 1981 г. в
ателието на арх. Никола Николов, който за мен е един много съществен
момент, където получих, така да се каже, моето кръщение в
архитектурата, защото тук се спомена, че образованието е добро,
задължително, но не винаги и особено в нашата професия – достатъчно.
Там, разбира се имах възможност да работя по много отговорни обекти
– национални обекти, национални галерии, национални източници
на……. Впоследствие в Софпроект продължих със самостоятелна
работа като ръководител на ателие и, както всички вас, в частния
сектор с фирми за проектиране, съставени от мен.
В практиката си имам наградени сгради, номинирани за
наградата на София, имам сграда, получила награда на международния
конкурс …. в София. Отделно една от големите сгради, които можах да
осъществя в комплекс, това е международното летище Казан – втори и
трети етап. Бих споделил последния проект, колкото и малък да е той,
той вчера беше така да се каже, представен от моите колеги и казано по
техни думи и по телевизията – става въпрос за един исторически парк –
„Славейковите дъбове“ – Бобов дол. Защо го споменавам него? Защото,
тук е и проф. Добрев, който е член на колектива, защото този проект е
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доста свързан и с бившия главен архитект на София – арх. Диков, който
създаде един мост между Столична община, проектантския колектив,
когато има една висока цел – да се възстанови една историческа и
градска среда и то с много висок исторически смисъл, какъвто може да
бъде името на Петко Славейков.
Не го казвам случайно това, а го споделям, защото един от
въпросите, който се изтъкна от колегата, който се изказа преди това, е
отношението на Камарата с главните архитекти.Трябва да призная, че
аз вътрешно в себе си преживях един катарзис, защото държах твърде
много да бъда достоен професионалист в нашата практика, тъй като
главни архитект освен в България и в Русия почти никъде няма, но
трябва да отбележа, че тази длъжност е необходима и нея я виждам
като една възможност. Първо, е необходима според мен да се запази и
второ, е необходимо тя да получи направление главните архитекти да
следят и да провокират политиката на общината в сферата на
капиталното строителство, на политиката за жилищно строителство,
развитието на самата община. Главните архитекти в момента имат
прекалено много функции, които им пречат и според мен този диалог,
който ние осъществяваме тук, би могъл да допринесе и ние като
Камара да спомогнем техният статут да бъде доста по-висок от това,
което в момента донякъде е свързано най-често с регистрационни и
рестриктивни функции.
Имах възможността с уважавания от мен колега Илко Николов
да разговаряме по определени теми и установих, че колегите, които са
отговорни постове, не са се отчаяли. С много от тях ни е чудесно,
когато можем да си партнираме. Разбира се, за съжаление има и колеги,
които използват ресурса на властовите си позиции за други цели и те
организират търгове и поставят в неравностойно положение нашите
колеги по отношение на главните архитекти.
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Затова в моята платформа предложих да застъпим като основно
направление за развитието на Камарата професионализма и развитието
на професионалната дейност, нейния контрол и обезпечаването на
равноправни условия, обезпечаването на добра практика – такива,
каквито са записани в целите на Камарата. Аз даже бих си позволил да
ги прочета тези цели на Камарата, които за съжаление не са изпълнени
от нашата Камара, а това са: да представлява своите членове и да
защитава професионалните им права и интереси, да не се допуска
монополизъм и недобросъвестна практика и неравноправно положение
между членовете, да се създават условия за свободен избор на
архитекти, да се оказва помощ и защита на авторските права, да се
поддържа конкурсното начало.
Виждате, има много въпроси, по които всеки един от нас се е
сблъсквал с проблеми точно в тези посоки и неслучайно беше
упрекната Камарата, че е загубила какъвто и да е авторитет и пред
обществото, и пред нас самите.
Затова смятам, че ако се кандидатирам тук, пред вас, не се
кандидатирам просто, за да стана председател, а за да осъществя
съвместно с вас една реформа в посока на обезпечаване на нормален
професионален труд и едно достойно заплащане.
По отношение на САБ и КАБ – въпрос, който беше зададен. Да,
чудесно е, ако те могат да се обединят. Но знаете, че тук има много
въпроси – въпрос на собственост, въпрос на регистрация. Това не може
просто така с едно решение и вдигане на ръка ние да вземем това
решение. Разбира се, има и някакво различие между тях, тъй като САБ
е една организация, която я сравнявам с предимно творческите
процеси, докато КАБ би трябвало да се занимава с ръководенето на
професията. Тази регулация на професията видимо отсъства.
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Аз разглеждам въпроса по отношение на професионалната
дейност от гледна точка на проектантите. Знаете, че, за да построите
една сграда, трябва да направите пълен анализ на чуждия опит, анализ
на ситуации, анализ на добрите практики.
Какво мисля, че може да се развие? Първо, във всички
Експертни съвети да има наши представители. Във всички общини има
главни архитекти. Нека те действително да станат членове на Камарата
и да спомагат да може да се създаде онзи модел база данни, които да
дадат много ясен анализ на това какво представлява професията –
колко обекти се правят, колко обекти получават строително
разрешение. Това, разбира се, може да се вземе и от сайта, но има и
обекти, които са свързани с одобряване просто на строителни
разрешения и на одобряване на устройствени проекти.
Има и недобросъвестни практики. Чели сме за тях и не е
никаква информация за колеги, които имат над 100 обекти. Това за мен
е недопустимо. Съвсем наскоро с представител на Чикагската камара
разговаряхме. Колегата поясни, че там има диференциран подход, има
определен брой обекти, които е нормално един архитект да
представлява. Не може сто проекта да се правят само от един архитект.
Това просто е недопустимо, тъй като не може да се защити този обект с
едно професионално отношение.
По

отношение

на

финансирането.

Напълно

поддържам

предложенията за финансиране с въвеждането на структура, която да
издава удостоверения за съответствие. Неслучайно тази дейност беше
някак си приватизирана от други структури. Разбира се, може и да се
създаде база с малки обекти, още повече, че общините биха могли да ги
подават и наши колеги, които са в затруднено положение, да получават
съдействие за участие в големи обекти.
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И последно искам да кажа, че не съм съгласен, че ние просто
съзнателно ще провеждаме политика да спазим цените. Това е
невъзможно. Ако това беше възможно, в ……нямаше да има два
съдебни състава и в тези съдебни състави да минават годишно по 50
наказания, включително с отнемане на правоспособност.
Завършвам с призив всички публикувани доклади, както на
кандидатите за председател на Камарата на архитектите в България,
така и изказванията по отношение на избора да станат като единен
документ, част от програмата за развитието на Камарата през
следващия период 2016 – 2020 г.
Накрая ще завърша с призив за повече професионализъм във
всички сфери и достойно заплащане.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Сърдарев.
Давам думата на арх. Борислав Игнатов, кандидат от Регионална
колегия – Варна. Заповядайте, арх. Игнатов.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Здравейте, колеги! За мен е
удоволствие да ви представя моята кандидатура и платформа.
Ще помоля колежката да включи мултимедията, защото съм
подготвил конкретни слайдове с цифри и стратегии и конкретни
предложения.
Когато моите колеги и приятели, с които работя във Варна,
издигнаха моята кандидатура за председател на Камарата, аз видях това
като една голяма чест и съответно голяма отговорност. И понеже през
последните четири години бях в Управителния съвет във Варна,
мислехме много по въпросите какво не работи в Камарата. За нас, за
всички вас, които сме тук, е очевидно, че имаме проблеми. Трябва да
измислим нещо, което да направим и да ги решим.

219

Аз имах някакви идеи. Те, естествено, бяха съвсем сурови, но в
процеса на работата и с обсъждането и с колеги от Варна и от цялата
страна те изкристализираха в една ясна, конкретна програма, чиято цел
е да се предложат наистина неща, които могат да бъдат изпълнени още
веднага и следващите стъпки, които стратегически да оформят
управлението и развитието на Камарата най-вече, защото ние трябва да
я развием по-нататък.
Да започнем от един така весел въпрос. Понеже през последните
години се получава едно противопоставяне на регионални колегии,
едни срещу други, срещу трети – въпросът е малко национален. Но си
задавам този въпрос: коя е архитектурната столица на България? Всеки
предполагам има своя отговор. Но в очите на обществото в момента
архитектурната столица е Албена. Има официална статия в медиите и
хората се радват, че са дошли тук и смятат това за голяма чест, което за
нас също трябва да е показателно. Ние дори сме загубили това
самочувствие, че хората се радват да ни посрещнат и се гордеят с това,
че има такова събитие.
Така че ние в момента сме архитектурната столица на България
понеже всички ние като Общо събрание решаваме бъдещето на
Камарата и трябва да вземем мъдри и практични решения така, че
нещата да се развиват добре нататък.
В момента празнуваме 12 години възродена КАБ. След дълго
отсъствие и като феникс отново нашата организация е действаща и
съществуваща. Дванадесет години е добра възраст, време е да излезем
от детството на организацията след трудно раждане, след трудни първи
стъпки, време е да планираме едно градивно бъдеще.
Какво е направено до момента? Създаден е законът за Камарата,
който е едно изключително нещо. Това е невероятна привилегия. Ако
го прочетете внимателно, аз самият бях безкрайно изненадан от това
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какво съдържа той в подробности, защото ние знаем за него, но когато
се прочете внимателно и човек си опресни виждането, разбира, че му е
дадена

най-голямата

привилегия,

която

е

самоуправлението.

Самоуправлението на професията е дадено в наши ръце и държавата
смята, че сме достатъчно интелигентни и организирани хора, така че да
поемем тези функции и сами да преценим какво и как трябва да се
развива. В резултат на това е основана КАБ, като това е изключително
постижение и всички трябва да сме благодарни на учредителите на
КАБ. Много от тях са сред нас в залата и наистина трябва да им
благодарим за това нещо, защото това е подвиг наистина.
Без САБ държавата не можеше да регулира какво става с нашата
професия и тогава ние нямаше да имаме никаква дума в тези решения,
щяхме просто да изпълняваме едни спуснати директиви от някого. А
знаете какво следва при смяна на парламент и на правителство в
България. Тоест, щяхме да сме абсолютни маймуни.
Третото най-важно нещо до момента, което вярвам, че сме
осъзнали,

е,

че

детските

болести

на

самоуправлението

са

проболедувани вече. Дванадесет години страдаме от тях и сме стигнали
до днешното Общо събрание, което наистина виждам един огромен
интерес и участие в залата, дълго, досреднощно дискутиране на
различни проблеми, което е само радостно за нас и смятам, че вече
излизаме от този детски период.
Кои са тези детски болести? Това са упражняването на
процедури, което видяхме вчера – процедурата е нещо, което само по
себе си поглъща нашето време и всъщност това е нещо като процедура
настинка – детска настинка.
Гласуване на гласуваното – също е голям проблем понеже яде
много време и би трябвало това да се преодолее с цел да имаме някакви
резултати. Кворумът – също е добро като болест, но мисля, че вече го
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упражнихме и знаем какво е и „РК-то ти“ – това е нещо, което трябва
да

преодолеем,

крайно

време

е.

Всички

имаме

общи

интереси.(Ръкопляскания.)
Какво е състоянието на Камарата в цифри и факти в момента? В
момента има отрицателен финансов баланс и той не е само за тази
година, това е за последните четири – пет години. Дотук последните –
2014 и 2015 г. – ще ви ги покажа в цифри. Ниска ефективност – тя е
заради детските болести. Човек, като е болен, не може да бъде
пълноценен.

Блокирано управление – също! На човек, като му е

запушен носът, не може да изглежда добре в дейността си. И от това
следва слаба позиция пред държавните институции. Това, както вече и
другите кандидати говориха, е много важен проблем, както се чу и от
изказващите се в залата. Смятам, че няма никакво съмнение за това.
Но най-големият проблем според мен на Камарата е, че тя има
нулева връзка с ежедневния живот и професионалната работа на
членовете си. Камарата не съществува в ежедневния живот на хората
(Ръкопляскания.) и тя е нещо абстрактно. Тоест, само с едно
удостоверение и един печат някога във времето и след това всеки се
бори сам със своите проблеми.
Това е едно сравнение, което показва ясно каква е пропорцията
на управлението на нашата цяла държава и на КАБ. Тоест, виждаме, че
Управителният съвет доста надвишава Министерския съвет и Общото
събрание – Народното събрание. Тоест, ако правим някакво състезание
по тези именно дължини, ще бием Народното събрание.
Избирателите

обаче

са

доста

малко

в

сравнение

с

управляващите органи. Според мен това е една диспропорция, която
заедно можем да уточним и да решим. Това, пак казвам, не е в
привилегиите и в правата на председателя, но той може да инициира
един културен и продуктивен дебат, който да реши тези неща.
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Ето какво представляват финансите на Камарата до момента.
Имаме гарантирани и то доста големи приходи, виждате. Приходите
през 2014 г. са 878 000 лв., а 2015 г. са 925 000 лв. и въпреки това
успяваме да изхарчим повече пари от тях и двете години сме на
нарастваща загуба – от минус 6 000 лв. сме я удвоили до минус 17 000
лв. в момента.
Възниква въпросът също какво е КАБ, има ли нужда от нея,
след като парите на членовете изчезват и се губят и всяка година е на
загуба и как така има и налични пари в КАБ, след като имаме загуба
поредни години. Нормално е, когато имаме годишна загуба, да
свършват парите в крайна сметка. Ще ви обясня след малко в цифри.
Но какво е КАБ? Понеже в дебатите преди избора и когато
споделях моята платформа с хора за обсъждане какво е КАБ, имаше
много колеги, които казаха: това няма да издържи в съда, друго няма да
издържи в съда. Аз се обадих на окръжен съдия – Мариана Христова –
с молба за тълкуване. Това са безусловните тълкувания, които тя даде,
така че ние да знаем какво е КАБ и да го ползваме по този начин.
„КАБ безусловно е синдикат на архитекти“ – значи ние сме
професионалната организация, която защитава правата на архитектите.
Това е безусловен факт и ние можем и имаме право да действаме като
синдикат. Тоест, имаме право да организираме протест, ако не ни
чуват, когато говорим културно.
Доктрината на КАБ безусловно е законът. Ние нямаме нужда и
ние нямаме право да създаваме други доктрини, нито можем да
отдаваме приоритет в закона – кое е по-важно и кое е по-малко важно
да вършим. Всичко, каквото е в закона, трябва да го направим. Ясно са
описани целите - те са в чл. 5, и ясно са описани средствата – те са в
чл. 6.
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„КАБ безусловно има право да извършва услуги“ – тоест, да
издава удостоверения и всичко свързано с това и както и колегите
предложиха, също и да извършва и надзорна дейност, ако решим.
„КАБ безусловно има право да определя цените за тях“. Тоест,
всички коментари, че ако направим еди какво си и решим да искаме
еди каква си такса, възложителят няма да я плати, са безпочвени и той
няма всъщност никакви лостове това да го промени.
Какво предлагаме? Незабавните мерки са три:
-

нов финансов модел, тоест при финансирането на Камарата

да спрем да разчитаме изцяло на членски внос – това е задължително;
-

издаване

на

удостоверения

за

проектантска

правоспособност за проект, а не по принцип за годината;
-

оптимизацията на работата на Общото събрание.

Следващият слайд. Това са анализи, които всеки може да види
на спокойствие. Сега няма да ги обяснявам. Това е моментното
положение – в червено

горе – как предлагам да се финансира

Камарата. Нарастващо увеличаване на приходите от регистрация на
проекти чрез издаване на това удостоверение и намаляващ членски
внос в годините.
Това е образец, който разработихме като примерен за обсъждане
от Общото събрание, ако идеята бъде приета.
Въпросът е колко такива удостоверения ще издадем за годината.
Какъв ще бъде приходът евентуално, ако приемем тази система. За
целта ние трябва да знаем колко са строителните разрешения и
проектите. Това са 8 849.
Следващият слайд – това е проектоприходът – 360 000 лв. –
който не е от членски внос.
Това е как нараства приходът от стопанска дейност – в зелено, а
в синьо – намалява приходът от членски внос. На следващия слайд –
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намаляване членския внос през следващите четири години и 120 лв. да
стане общо.
Това е нарастване на финансовия резерв. Сега сме на минус
17 000 лв., при тази система ще имаме 3 млн. лв. в края на мандата
общо с резерва.
Идеята за електронно гласуване – видяхме и вчера и днес колко
трудно гласуваме и колко трудно броим. С една такава система за
15 000 лв. ще решим този проблем.
Следващият слайд – конкретни резултати. Защита на членовете
ни ежедневно чрез издаване на тези удостоверения и други услуги,
двойно увеличение на бюджета, двойно намаляване на членския внос,
водене на точна статистика и планиране според тази статистика. В
момента ние не знаем колко проекти се правят на година, от кого и
къде.
Всеки може да види нещата, които съм включил. С две думи –
извинявам се, че използвах повече време, може би съм подготвил
прекалено много данни – предлагам абсолютно конкретни неща и ви
призовавам да не гласувате за мен, да не гласувате за личности,
гласувайте за платформи и програми, конкретни, които са полезни за
вас и за членовете, които вие представлявате. Всеки от вас
представлява 10 човека, не сте само вие. Преценете кое ще е полезно за
тези 10 човека плюс вас. Изборът е таен, но всеки трябва по съвест да
реши според мен, а не по личностно обаяние или по друго. Благодаря
ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на

колегата Игнатов.
Следващият кандидат е арх. Марин Бакалов. Заповядайте, арх.
Бакалов.
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АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Добър ден на всички колеги! Аз се
постарах своевременно и публикувах основни принципи на това, около
което според мен би трябвало да се обединим, както и кратка творческа
биография. На самия сайт на Камарата е качено и Сдружението, което
създадохме с група колеги за креативно управление на авторски права.
Това е един от начините за подпомагане на колегите.
Разбира се, няма да се спирам на всичко това, което съм
сигурен, че повечето от колегите са прочели. Реално погледнато,
Камарата според мен трябва да заработи и пряко или косвено, вместо
да давам конкретни примери, да повтарям това, което съм казал и това,
което също мога да кажа, считам, че бих могъл да направя, аз накратко
косвено ще отговоря на първите зададени въпроси.
Действително Камарата би трябвало да има своя обществен
престиж. Това означава всички тези добри постижения трябва да бъдат
отразени, всички критики трябва съответно да намират своето място, за
да могат да бъдат чути и видени от когото трябва и наистина всички
онези добри намерения трябва да бъдат реално видени навсякъде.
Що се отнася до нещата, би трябвало да използваме дадености.
Добри или лоши, тези, каквито са. Ще дам конкретен пример. Разбира
се, ще говоря само с конкретни неща. Говоря за случая с така
наречения „водещ“ проектант. Ами ето, това е един много добър
пример за регламентиране на едни по-сериозни отговорности на този
водещ проектант по следния начин. Така или иначе, в момента има „а“,
но няма другата буква от азбуката и се стигна до „я“ с една огромна
висока санкция за тази личност. Но съвсем спокойно водещият
проектант може сам да си извършва оценката на съответствието на
съответния продукт, да носи своята отговорност за по-ниската
категория – ІV – V – и с това няма нужда от каквито и да било надзорни
и други фирми за по-малките категории. За другите по-големи
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категории като обекти това могат да бъдат ответни лица от Камарата на
инженерите

в

инвестиционното

проектиране

и

Камарата

на

архитектите в България.
Всички тези мои конкретни законови предложения преди
няколко месеца – два или три – аз ги внесох в Камарата. Те бяха
възприети от Комисията по професионална дейност и от Комисията по
външна нормативна уредба и ми се струва, че това е една стройна
система за подобряване, издигане ролята и имиджа на Камарата на
архитектите в България.
Друга тема, която преди малко се коментираше, това е темата за
инженеринга. Честно казано, тази тема за инженеринга лично аз съм я
поставял. Това го има в § 24 от Преходните и заключителни разпоредби
на Закона за устройство на територията. Всъщност в целия закон само с
премахването на две думи може ясно и точно да се регламентира
инженерингът, защото § 24 казва към момента – от 2004 г. е това
предложение: „За проекти, финансирани изцяло или частично от
международни финансови институции и европейски фондове, се
прилагат договорните условия на ФИДИК“
Да уточня в кратко за какво става въпрос. С тези договорни
инженерингът не е това, което много хора се опитват да наложат. Там
се визират договорните условия за проектиране в строителството на
инженерно-технически съоръжения, машини и оборудване. А това,
което се говори за другата книга, за другите договорни условия до
ключ, се разбира едва след архитектурно-строителната част електро и
ВиК, отоплителни инсталации и т.н.
Единственият проблем е, че там е казано „може да“. Тоест, ако
се премахнат думите „може да“, е ясно, че инженерингът практически е
забранен за проектирането. Всеки има закона, може да прочете тези
неща.
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Що се отнася до защитата на правата на колегите, с група
колеги, както казах, създадохме преди година и половина Сдружението
на архитектите-проектанти

за защита на авторското

право

в

архитектурата. Там много ясно е казано и в момента вече сме
помогнали на повече от 20 човека, част от тях дори и не ги познаваме.
Но, така или иначе, сме свършили работа по отношение на защита на
техните права. Отменен е проект в община Пловдив за една голяма
сграда, в други градове – също и т.н.
В този смисъл ми се струва, че Камарата би могла много ясно и
много точно да защитава своите интереси.
Друга тема е темата за хонорарите на колегите. Именно нашата
тарифа, по която подготвихме методиката за образуване на тази
тарифа, стъпи на базата на ценовата

методика на Камарата на

архитектите в България и по този начин тя беше одобрена и
съгласувана от всички областни управители в Националното сдружение
на общините в Република България, от Министерския съвет и реално
вече със заповед на министъра на културата намери своето място.
В този смисъл ми се струва, че чрез редица актове ние бихме
могли да помагаме на колегите, бихме могли да регламентираме в
закона всички онези неща, които пречат за издигане ролята на
проектанта като

един

от

водещите

участници

в строително-

инвестиционния процес. Разбира се, както говорихме и с

другите

кандидати, това още по-лесно става в наредбата, чрез промяна на
Наредба № 4 и другите наредби. Ясно и точно в тази така наречена
„табела“ трябва да има място и проектантът, който към момента го
няма, трябва да го има договор за авторски надзор, който е един от
договорите, който също не е като задължително условие, и много други
неща, които бихме могли да направим в конкретиката на нашата
работа.
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Не на последно място всеки един от нас да дава своите
конкретни виждания. Те реално могат да бъдат направени. Аз считам,
че това е по силите на всички ни и в крайна сметка в третата част от
нашето заседание утре ще има и редица предложения за решения на
Общото събрание, с които ние трябва да се съобразим и според мен,
това е, което трябва да поеме като ангажимент и този път, когато дойде
следващото Общо събрание, в графата „отчет“ за тези изпълнени
решения категорично навсякъде да има еднозначно „да“, те да бъдат
изпълнени, защото в крайна сметка всички ние, всички вие и тези
колеги, които представляваме аз и вие всички тук колеги, трябва
всички наболели въпроси – конкретни и по-общи – трябва да намерят
своето място. Струва ми се, че това може да се случи с един обединен
колективен орган, какъвто ще бъде новоизбраният Управителен съвет и
другите съответно структури – Контролния съвет и Комисията по
дисциплинарно производство, защото не бива да се подценява и
тяхната роля. Само, когато се работи в единен синхрон между всички
тези, които вие ще изберете, можем да постигнем, разбира се, когато
човек знае какво и как да постигне, можем да постигнем онова, което
всички желаем, тоест, една реално работеща Камара с един ясен и
сериозен авторитет и действително да има, както се каза тук, и
сериозни гости, хора, които да се съобразяват с нас. Гласът ни трябва и
може да бъде чут във всяко едно начинание. Разбира се, добре е да има
един разумен баланс – това се каза и тук, в залата – с другите браншови
организации, разбира се, само по спорни точки, по тези точки, по които
може да има консенсус. Това е един от пътищата и начин за постигане
на добри резултати.
Имам известен опит и в тази посока. Така че тези институции,
по които ние ходим – европейски и други организации, Съюз на
архитектите в България и т.н., международния съюз, АСЕ – в крайна
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сметка би трябвало тези институции съвсем спокойно да бъдат
впрегнати за конкретно съдействие в областта на законодателните и
други инициативи. Това съм го правил и ми се струва, че може да бъде
правено. По този начин всъщност освен само механичното ходене и
посещаване на всички тези мероприятия да има и реална полза за
всички нас, като те – аз съм сигурен – че биха могли да подкрепят и
нашата идея.
Ще дам само един конкретен пример в тази посока. На
конференцията на ФИДИК в Дубай представихме Сдружението,
промениха дневния ред и целия следобед беше отделен на въпроса за
авторските права в архитектурата и се създаде специална, нарочна
група, която да регламентира авторските права на архитектите в
договорните условия на ФИДИК.
Не виждам смисъл да отегчавам аудиторията с повече приказки.
Както вече казах, съвсем своевременно съм публикувал и моята
скромна

творческа

автобиография,

и

конкретни

извадки

от

платформата и дейността, но това е нещо, което с колеги от нашата
Регионална колегия и от други колегии направихме и вече работи
толкова години.
Благодаря ви за вниманието. Мисля, че е по-добре да отговарям
на всички ваши конкретни въпроси.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Бакалов. Той успя да спести времето, което колегата Игнатов беше
използвал в повече. Така че сме тайминг.
Имам едно конкретно предложение. Ще прекъснем за момент
работата с нашите кандидати, за да дадем възможност да се предложат
кандидатурите за председатели един след друг на Контролния съвет,
веднага след това на Комисията по дисциплинарно производство, за да
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дадем възможност да се подготвят бюлетините. Веднага след това
продължава дебатът, вашият разговор и директен контакт с нашите
кандидати за председател на Управителния съвет.
Моля ви, давам думата на Регионална колегия – София – град,
първа да предложи своя кандидат за председател на Контролния съвет.
Заповядайте, арх. Аврамов.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Уважаеми колеги, на делегатското
събрание на Регионална колегия – София – град, беше обсъдена и
издигната кандидатурата за председател на Контролния съвет на
Камарата на арх. Христо Чепилев. Той има дългогодишен опит в работа
в Камарата, в Комисията по дисциплинарно производство и съответно с
други ръководни длъжности в Камарата.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви.

Кандидатите ще се представят след това тук.
Моля ви за следващите предложения. Заповядайте, арх. Славчев
АРХ. ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ – заместник-председател на
Регионална колегия – София – област: Предлагам арх. Атанас Тосев за
председател на Контролния съвет.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Славчев.
Следващо предложение?
ЛАНДШ. АРХ. ИВАН МУСТАКОВ: Предлагам арх. Любомир
Пеловски за председател на Контролния съвет.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Други предложения,
моля ви?
АРХ. ЛАДА КАМИЛАРОВА: Предлагам кандидатурата на
арх. Емил Жечев за председател на Контролния съвет.
ПРЕДС. АРХ.
Жечев.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.
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АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Благодаря. Правя си отвод. Мисля, че
трябва да има някаква вентилация. След като правим промяна на ниво
председатели поне, ако е на по-ниско ниво, бих могъл да помогна с
опита. Но смятам, че трябва да има някаква промяна все пак.
Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря на арх.
Жечев.
Заповядайте, арх. Топалова.
АРХ. АНТОАНЕТА ТОПАЛОВА: Предлагам арх. Владимир
Милков от Регионална колегия – Бургас, за председател на Контролния
съвет.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Милков.
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, благодаря за доверието.
Бях член на Контролния съвет и реших да се кандидатирам за член на
Управителния съвет. Предния ден бях раздал една моя платформа.
Ще ви кажа защо не искам да съм член на Контролния съвет.
Контролният съвет е един орган, който по силата на ЗКАИИП има
право да контролира, което включва и да отменя. Но до този момент,
четири години Контролният съвет само контролира, но според
тълкуванията на Устава няма право да отменя нищо. Аз желая, ако
работя в някаква ръководна структура на Камарата, да виждам смисъл
от това, което правя, от моя труд и резултати.
Благодаря ви. Правя си самоотвод. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли друг

кандидат за председател на Контролния съвет от залата, който да бъде
представен? Не виждам.
За да не пропусна някого, ще прочета така излъчените
кандидати:
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Арх. Христо Чепилев;
Арх. Атанас Тосев;
Арх. Любомир Пеловски.
Това са. Другите си направиха самоотводи.
Преминаваме към излъчване на кандидатури за председател на
Комисията по дисциплинарно производство.
Арх. Аврамов, заповядайте.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Пак на същото делегатско събрание
на Регионална колегия – София – град, беше издигната кандидатурата
за председател на Комисията по дисциплинарно производство на арх.
Милен Русенов. Колегата Русенов участва досега в работата на тази
комисия и има натрупан доста богат опит. Да го подкрепим, за да
имаме един компетентен председател на тази комисия.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Аврамов.
Има ли други кандидати?
Арх. Ваня Серафимова, заповядайте.
АРХ. ВАНЯ СЕРАФИМОВА: Аз имам предложение за ландш.
арх. Александър Недев. Имам впечатление от неговата работа като
заместник-председател на комисията и затова го предлагам, тъй като
смятам, че има качества за това.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Серафимова.
Има ли следващи предложения? Заповядайте, арх. Райчева.
АРХ. ЮЛИЯ РАЙЧЕВА: Колеги, аз имам едно питане. Колко
мандата може да бъде един човек в управителните органи на нашата
организация, защото някои вече доживотно ще я ползват. Искам
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просто, когато става някой номиниран или кандидат, да казва: бил съм
еди къде си, еди къде си, еди къде си, за да знаем има ли право на трети
мандат, на четвърти или да решим, защото това не е логично.
Нека не превръщаме ръководството в наследство.
Благодаря (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други

предложения? Не виждам. Очевидно това са предложенията. Можем да
дадем съответните имена за председатели за подготовката на отделните
бюлетини:
Арх. Милен Русенов;
Ландш. арх. Александър Недев;
Давам възможност на залата да продължи дебата с кандидатите
за председател на Контролния съвет и на КПД .
Арх. Аврамов, искате нещо да предложите ли по този повод?
АРХ . ИВАН АВРАМОВ: Бих искал да поставя един общ
въпрос към двамата кандидати.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Това нещо ще стане,
но искам да предложа един съвсем мъничък регламент как да стане
това. Първо, един по един да задаваме въпроси, да се стават накуп
въпросите или да се обобщят няколко въпроса по ваше предложение,
на които те да отговарят на еднакви въпроси.
Ето, арх. Баровски има предложение – по два до три въпроса
към всеки кандидат. Но еднакви ли да бъдат? Еднакви въпроси, които
вие да формулирате и съответно да може всеки един от кандидатите по
реда на тяхното предлагане да отговаря на тези тях.
Арх. Бойчев има думата за предложение.
АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Искам да задам въпрос, ако ми
разрешите. Ще гласуваме ли да има въпроси или направо да задаваме
въпроси?
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: По принцип трябва
да има дискусия. Така че имате право да задавате въпроси. Но дайте да
обобщим тези въпроси, да са до три и да са еднакви за всеки от
кандидатите, за да има равнопоставеност при техните отговори. Или
искате различни въпроси?
Тоест, до три въпроса! Дефинирайте, изслушваме и записваме
първите три въпроса, след което следват отговор от кандидатите.
Арх. Георгиева, бихте ли ме отменила за секунда, защото трябва
да предам списъците на Комисията по избора.
АРХ…… : Извинявайте, не може ли просто като дискусия да го
проведем? Задава се въпрос, кандидатите отговарят. Ако го няма
съответният кандидат какво да каже, просто не отговаря. Всички имат
право на глас без ограничение на кого колко.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Все пак трябва да
имаме някакъв регламент за времето.
АРХ……..:Ами ето го регламентът – във вид на директна
дискусия.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Тоест, задава се

въпрос и всички отговарят един след друг.
АРХ……: Абсолютно, така. Защото, ако записвате три въпроса,
после аудиторията ще изгуби връзката кой е бил третият въпрос и на
кой четвъртият кандидат не отговорил.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Добре, събранието
приема ли това предложение? Добре, започваме така. Задаваме въпрос
и всеки кандидат отговаря по ред.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Аврамов, имате
думата.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Извинявайте, колега Бойчев, аз
заявих първи да задам въпрос.
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Моят въпрос към кандидатите за председател на Управителния
съвет е следният. Какво е Вашето отношение към направеното
предложение по решение на общото събрание на Регионална колегия –
София – град, за преструктуриране на Управителния съвет и на
Камерата по принцип на база на Закона за регионалното развитие? Той
е подробно публикуван в материалите на събранието и ще доведе до
едни определени оптимизации. Искам да чуя какво е вашето отношение
по това предложение по това предложение и кога това да бъде
извършено. Благодаря предварително.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Заповядайте, арх.

Игнатов.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, бях запознат с тази
идея лично от арх. Аврамов в дискусията

още преди събранието.

Принципно аз съм за оптимизация на структурата на Камарата. Мисля,
че то е очевидно и трябва да бъде извършено.
Въпросът, който ми зададохте тогава, беше: не създава ли това
още една вертикална структура, тоест, още един филтър между
членовете и ръководството. Според мен това трябва да бъде обсъдено и
прецизирано.
Принципно смятам и видяхте таблицата със сравнение България
и Камарата – колко много имаме управленски апарат, което не е
ефективно и колко слаба връзка има с членовете. Според мен това нещо
на цифри решава въпроса, но не мисля, че и гласуването вчера за това,
че го отложихме за след избора, показва, че трябва според мен това
нещо да бъде направено заедно с целия нов Устав, за да имаме
цялостна политика, а не да се прави ремонт едно по едно на нещата,
които пък започват да противоречат с други неща.
Така че моето мнение е, че това принципно оптимизиране на
работата на Камарата трябва да се случи, но дали ще бъде коригирано
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по друг принцип, дали няма да бъде Общото събрание на друга база и
след това и Управителният съвет на друга база ръководени, това трябва
да го решим в дебат и то в доста активен дебат.
Така че за момента смятам, че такова нещо трябва да се
обмисли. Но да няма допълнителна вертикална структура, още една
стъпка между членовете и управлението и това да се направи заедно с
цял Устав, тоест, да бъде цялостно, а не отделно, просто направено така
за момента.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, арх.

Игнатов.
Давам думата на арх. Сърдарев. Заповядайте, арх.Сърдарев.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Колеги, аз на този въпрос съм
отговорил още в моята публикация в сайта на КАБ, където като
приоритетна

задача

съм

записал

оптимизиране

работата

на

ръководните органи и на КАБ, защото не е тайна, че Управителният
съвет е доста тромава за съжаление структура от почти 40 човека.
Знаете колко трудно или, ако не знаете, трябва да ви информирам, че
тази структура, първо, много трудно се събира, много трудно взима
решения. Освен това има и сравнително не много добра организация за
работата

си,

защото

съвременни

структури

имат

степенувано

подготовка на решенията. Какво значи това? Това означа, което бих
искал да видя в следващия Управителен съвет – подготовка на
документи за обсъждане с готови предложения за решения в определен
срок, срок за връщане на мотивирани предложения от колегите, които
не са членове на Управителния съвет, за да може да се направи една
предварителна, ако щете, и юридическа заверка, така да се каже, на
тези идеи и тогава като краен етап се провежда самото заседание на
Управителния съвет и се взимат много лесно и експедитивно решения.
Това фактически е опитът на Камарата на Щата Онтарио. Тази камара
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има 15 членове, от които половината – забележете – са членове на
обществени организации.
Очевидно опитът, който колегата си позволи да направи като
анализ, е много добър и илюстрира този сравнителен преразход на
ресурс за много хора, за много трудно управление. Затова го
подкрепяме по принцип като решение и като възможност за това много
елегантно ние да вземем едно решение, без да нарушаваме каквото и да
било, без да чакаме промени в закона.
Когато изясним опита на сродни организации по света и
установим по-добър опит, бихме могли да го приложим с успех, защото
за мен и за всеки един от вас е по-важно не толкова какъв орган имаме
за управление, колкото този орган да си върши работата.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Сърдарев.
Давам думата на арх. Баровски.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. Моят подход по
този въпрос е малко по-различен. За мен е по-важно, първо, да се
направи анализ и ясно разграничение на функциите на Камарата на
национално и регионално равнище – кой какво точно ще прави, какви
са неговите отговорности и задължения, какъв бюджет ще му е нужен
за това с оглед най-доброто функциониране на Камарата и защита на
интересите на колегията така, че да не остане нито една част от
страната необхваната от Камарата. И, ако след този анализ, който бъде
направен, се потвърди, че това ще бъде най-добрата система,
естествено, че я приемам напълно.
Да, тя е напълно възможна, но за да я подкрепя напълно, според
мен трябва да бъде направен такъв анализ. Ако трябва, ще бъде леко
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модифицирана, но според мен идеята е да се подкрепи структурна
промяна за работа, а не заради самата структурна промяна.
Като член на Управителния съвет от предишния мандат мога да
ви кажа, че това е може би най-малкият проблем – бройката на
Управителния съвет. Управителният съвет си работи с 39 човека. Има
значително по-сериозни проблеми в Камарата, които да се решават,
като естествено отново не изключвам този вариант, но след пълен
дебат, преосмисляне и естествено – пълен консенсус на колегията
какво и как точно да се случи. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Баровски.
Арх. Бакалов, заповядайте.
АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Благодаря. Ние, общо взето, имаме
сходни мнения, доколкото чувам, с другите колеги. Според мен, да,
системата е може би работеща, но след обстоен дебат за цялостното
състояние на Камарата и един максимален консенсус.
Аз в самото начало казах, че е добре всичко да се решава с
максимален консенсус в Камарата, която да бъде работеща. Струва ми
се, че и този дебат би могъл да бъде проведен и да бъдат
регламентирани, така да се каже, всички тези предложения, които биха
могли да оптимизират процесите, след един работещ механизъм на
Контролния съвет и на Управителния съвет и на Комисията по
дисциплинарно производство.
Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Давам думата за

следващ въпрос на арх. Бойчев.
АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Моят въпрос е по-скоро за
визията, която имате за Камарата. До момента Камарата обхваща и
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сериозно се занимава с подготовка и повишаване квалификацията и с
технически и други проблеми до издаване на строителното разрешение.
Имате ли визия, че архитектът трябва да стане участник в
процеса на строителството и да бъде с необходимото обществено
положение да реализира продукта от проекта, тоест, сградата. Имате ли
готовност да намерите общ обществен интерес със структурни
организации, за да се борите да постигнете това?
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря за въпроса
на арх. Бойчев.
Давам думата на арх. Бакалов. Заповядайте, арх. Бакалов.
АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Благодаря за въпроса. Да, мисля, че
това е така и аз в самото начало в изказването също казах, да,
действително проектантът трябва да намери своята ясна и категорична
роля, както казах, дори в информационната табела той все още не е
задължителен като елемент, който трябва да бъде участник, който да
бъде в наредбата – така е казано.
Другото нещо - задължителният елемент на авторския надзор,
без който не би трябвало да бъде издавано нито строителното
разрешение, нито пък оттам нататък да се започва строителноинвестиционния

процес.

Това

са

само

малки

стъпки

към

регламентирането на новата роля на проектанта. Но мисля, че от
малките стъпки се започва и се върви вече към по-големите стъпки.
Другото, което вече казах, е за ролята на водещия проектант.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Бакалов.
Давам думата на арх. Баровски. Заповядайте, арх. Баровски.
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АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря и аз за въпроса.
Този въпрос е основата на моята платформа всъщност. Част от това,
което представих, е на практика разширяване в пълен обхват сферата
на дейност на архитектите до завършване на сградата, до завършване
на строителството и то не като формално участие, а като реално
участие със

задължително изработена фаза работен проект

и

задължително регламентирано конкретно участие като авторски надзор
по време на строителството.
За това нещо с екипа от Регионална колегия – София – град,
вече сме направили анализ къде са пробойните в нормативната уредба,
за да не се случи така. Имаме готовност като едно от най-първите неща
да го стартираме като задача за предложение за промени, като по този
начин всъщност се застъпи наистина водещата роля на архитекта на
обекта, като водещ в смисъл – водещ на функция, а не водещ на думи,
само като записано в ЗУТ.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, арх.

Баровски.
Арх. Сърдарев, заповядайте.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: И аз благодаря за този въпрос. Той
пък е основен в моята практика и искам да споделя с вас опита си.
Мисля, че не трябва да има ограничения специално за архитектите да
участват пълноценно в целия инвестиционен процес, особено нашите
членове. През 1995 г. имах една задача, която я и реализирах, става
въпрос за едни вътрешни преустройства на значителен обект в сферата
на ресторантьорството, услугите и търговията, където с доста елементи
трябваше да бъде и реализиран този обект. Впоследствие обаче
прецених, че ако ние имаме гаранциите, извършвайки освен
проектирането и процедирането, тоест, ръководството на проекта до
неговото реализиране, в това число тръжни книжа – което е записано в
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нашата методика, но много рядко се случва, и, ако ние постигнем онези
нива, които ние сме заложили, оборотът е доста по-голям и няма нужда
да участваме в строителството, защо може – поне аз така мисля – да
печелим много повече от бързия оборот на едни средства, които са
заложени, но са значими. Трябва да кажа, че във Франция, когато
изпълнявахме двете части, процентът за възнаграждение достига до 25
процента от строителната стойност.
С други думи, това можем да си го позволяваме, но за мен е
много важно като визия – това, което постави колегата – да може
Камарата да стане гарант, за да може всеки един проектант, член на
Камарата, да защитава своята дейност и гарант чрез регулативни и, ако
щете, санкциониращи действия, за съжаление, но те са необходими, за
да може да се спазват фирмите, да могат да се спазват нормалните
практики.
Това е моето отношение. Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Сърдарев.
Заповядайте, арх. Игнатов. Имате думата за отговор.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, аз съм абсолютно
съгласен с останалите кандидати, както и предполагам всеки от вас е
„за“ архитектите да имат пълните права, които са за нашата професия.
Въпросът е, че ние трябва да кажем как това ще стане
конкретно. Една от основните концепции в моята платформа е, че
Камарата, както видяхме, потвърдено от съдия, е синдикат на
архитектите. Тоест, ние трябва да работим по този начин – да
защитаваме колегите си в проектантския процес и след това в
инвестиционния процес и в процеса на строителство до предаване на
обекта, а защо не и след въвеждане в експлоатация. В страните на
Запад примерно, до които искаме да се доближим, дори след
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експлоатацията архитекта има роля, той предава цялостния модел на
сградата – така наречения „Бум“ на този, който експлоатира сградата и
също има участие в това.
Аз отново ви обръщам внимание, че стратегически важното
нещо е да защитаваме нашите членове във всички области. Защо трябва
едно за сметка на друго? Всичко, което нашата професия извършва,
трябва да бъде защитавано от Камарата. Ние сме синдикат на
архитектите, един от най-големите в България, един от най-силно
защитените по закон, който задължително съществува и членството в
него също е задължително. Тоест, ние, ако се организираме, сме една
голяма сила. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на

колегите-кандидати за председател на Камарата.
Арх. Генов, имате думата.
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Благодаря. Имам много въпроси,
но ще изчакам да изберем председателя и тогава ще бъда конкретен
към него. Ще има значение не какво ще кажат сега, а какво ще приемем
да правим през следващите четири години.
Но към четиримата имам следния въпрос. За първи път влязох
във фейсбук-страницата на Камарата тази сутрин. Признавам си го. Аз
съм малко по-възрастен и фейсбука не е приоритет за мен. Направи ми
впечатление, че последната публикация в сайта е от 15 април. Това за
мен е най-малкото срамно. Знам силата на медиите, знам какво се
случи през последните години в България с професията „архитект“,
колко помия буквално се изля върху нас и какво беше отношението на
ръководството на нашата Камара. Какви бяха реакциите на тези
публикации? Почти нулеви. Това, че някой пратил писмо на някакъв
министър – казвам „някакъв“ целенасочено – широката публика в
България няма достъп до тази информация. Всичко минава през
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онлайн-медиите.

Да не говорим, че публикации на хартия с гриф

„КАБ“ почти нямаше за тези 12 години.

Ние бяхме световно

неизвестни на картата на медийното пространство в България. Защо?
Въпросът ми е какво е отношението на четиримата кандидати за
наши ръководители през следващите четири години да се поправи тази
– за мен не е грешка, това е немарливост, грубо казано – така че найпосле някой да научи в България, че съществуват архитекти и че ние не
сме виновни за всичко в тази държава.
РЕПЛИКА: Да направим председателя медийна личност!
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Защо не? Какво срамно има в
това? Да, това не е срамно.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Вие освен въпроса си
изложихте и своето виждане по този въпрос. Може ли малко по-кратко
да формулирате въпроса си?
АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да. Смятате ли да има някаква
промяна след тези четири години за сметка на изминалите 12 в
медийното отразяване на съществуването на нашата Камара в
България?
Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, арх.

Генов.
Давам думата на арх. Игнатов – в обратен ред.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря за този въпрос. Той е
изключително важен и е голям. Аз съм изцяло „за“ ежедневно
присъствие на Камарата в живота на архитекта и също в живота на
обществото. Има много проблеми, които са наболели и в новините
непрекъснато виждаме примери за незаконни строежи, за сараи, за не
знам какво си, застрояване на плажове и тем подобни неща. Камарата
задължително трябва да има такава позиция и тя да бъде ясно изразена

244

пред всички. Съответно съм „за“ това и в хода на моята подготовка
нарочно прибягнах към начина на връзка с вас с видеоклипове, за да
можем да използваме наистина силата на медиите и да можем лесно и
ясно да комуникираме конкретно неща, които искаме да кажем.
Но в тази връзка искам само да изясня нещо. Понеже получавам
въпроса как ще става ръководството на Камарата, ако аз съм от Варна.
Безусловно, ако бъда избран, за мандата ще бъда в София и там трябва
да се работи с националните медии. Няма как, това ще бъде ежедневна
и

наистина

целодневна

работа,

а

не

странично

занимание.

(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Сърдарев,

заповядайте за отговор.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Аз ще нарека отношението на
Камарата с една дума - провокативно. Тоест, ако ние проведем една
пресконференция, ще дойдат двама – трима журналисти, докато
започнем да се лансираме в медийната среда. Ако проведем нещо
подобно на това, което извършиха колегите от Българския лекарски
съюз, тогава всички медии ще започнат да пишат за тях.
Така че, да, имам положително отношение и то изпреварващо, с
много ясни послания, такива, каквито са в интерес на Камарата.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Заповядайте, арх.

Баровски.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря за въпроса. Колегата
е прав в едно, че на национално ниво във фейсбук, в електронните
медии Камарата няма ясно представителство. Аз дори не знам тя да има
официален фейсбук-профил.
Това, което мога да кажа, първо, е, че на регионално ниво в
Регионална колегия – София – град, голяма част от тези неща ние вече
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сме ги постигнали. Регионалният ни сайт е с много по-голяма
популярност и посещаемост от всякакви, не само от членове на
Камарата, но има примерно около 2 000 посещения на ден, което значи,
че това не е само от колеги.
Поддържаме

абсолютно

актуален

фейсбук-профил

на

Регионалната колегия, както и поддържаме дискусиите в дискусионния
форум на Камарата във фейсбук, които са различни.
Моето мнение е следното. Ние като Регионална колегия –
София- град, сме успели да генерираме част от обществено интересни
информационни потоци, касаещи колегията с архитектурния фестивал
и други събития, които организирахме и имаме пълните контакти с
националните медии, които продължават и към момента да ни търсят за
всички общественозначими архитектурни въпроси.
Така че въпросът, който задавате, дори не е въпрос за визия, той
е

въпрос

за

елементарна,

най-обикновена

организация

и

систематизация на каналите, по които тече тази информация. Иначе
имаме пълната подготовка да го направим. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Баровски.
Заповядайте, арх. Бакалов, за Вашия отговор.
АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Още в самото мое изказване в
началото казах, че връзките с медиите и изказването по всички въпроси
– неща, които искаме да направим, както и неща, от които не сме
доволни – си е нещо много важно. Има много проста и ясна стратегия.
Аз я коментирах дори на последното заседание на Управителния съвет
на Камарата за начин, по който трябва да има такова медийно
отразяване, че не да има един или двама представители на
журналистите.
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Струва ми се, че това нещо не е само абсолютно необходимо, то
е напълно задължително, за да могат всички да разбират за нашите
идеи, нашите намерения, както и всичко това, с което евентуално не
сме съгласни в съответната законова или друга нормативна уредба.
Това трябва да се прави задължително.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Бакалов.
Давам думата на арх. Кадийска за следващ въпрос.
АРХ. ЛИЛИЯ КАДИЙСКА: Благодаря. Имам въпрос към арх.
Сърдарев. Арх. Сърдарев, Вие казахте във Вашето изложение….
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Нали решихме, че

въпросите ще бъдат еднакви към всички или може би аз не съм
разбрала?
АРХ. ЛИЛИЯ КАДИЙСКА: Съжалявам, но имам важен
въпрос.
Вие казахте, че сте автор на парка „Славейковите дъбове“. На
Експертен съвет да защитава проекта на заседание се яви арх. Весела
Тончева. Тя не е член на Камарата. На проекта действително стоеше
Вашият печат. Бих искала да изясните кой е действителният автор на
проекта. Благодаря.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Много лесен въпрос. Всяка черта е
изчертана от мен. Това веднага мога да го докажа.

Арх. Весела

Тончева …..
АРХ. ЛИЛИЯ КАДИЙСКА: Защото тя твърди, че е неин.
АРХ.

ЕМИЛ

СЪРДАРЕВ:

Вашият

въпрос

е

доста

провокативен, защото Вие преди написахте писмо как съм получил
задачата си, без дори да се обърнете към мен и да ме попитате. Аз
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веднага щях да ви отговоря. Ако не Вас, то поне Вашият колега, с
когото работите заедно – арх. Баровски.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Тименова, имате
думата. Заповядайте.
АРХ. ВЕЛИЧКА ТИМЕНОВА: Аз съм от Регионална колегия
– София – град. В своите експозета кандидатите маркираха един
проблем – паралелното съществуване на две подобни организации, в
които повечето от нас членуват, или поне в едната – Камарата на
архитектите в България и Съюза на архитектите в България.
Но те поставиха този проблем във формата „трябва да се
предприемат мерки“. Всички от нас, откакто съществуват паралелно
двете организации, всеки член на тези две организации е убеден, че
трябва да се намери приемливата форма на съвместно съществуване на
двете или на едната от тях.
Очаквам от кандидатите да изложат пред нас тяхната конкретна
визия как точно да се излезе от това положение. Какъв управленски
ангажимент конкретно всеки от тях поема, какво точно конкретно да
бъде извършено под формата на визия, за да се реши този проблем
така, че да получим максимално ефективно решение.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, арх.

Тименова.
Заповядайте, арх. Бакалов, за отговор.
АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Аз мисля, че освен, че всички
поставиха този проблем, като че ли всеки, който по някакъв начин
отговаряше – говоря за колегите от залата – коментираше как да не
стават нещата, тоест, как нищо да не се случи.
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Моето мнение е, че независимо от пречките, каквито ги има
между двете организации, би трябвало да се намери пътят за
максималното сближаване. Не казвам „съединяване“ на двете
организации. Знам със сигурност, че едната е създадена по Закона за
камарите

на

архитектите

и

инженерите

в

инвестиционното

проектиране, другата – по съвсем друг ред създадена.
Има достатъчно ясни причини, които да не кажем, но в момента
правят разделени двете организации. Но според мен категорично
търсенето на пътя и постепенно появата на една-единна организация –
това може би е вярното решение. Пак казвам, не как да не стане, а да се
намерят всички тези законови и други формални, неформални и извън
повечето причини, но това трябва да се случи. Тоест, не би трябвало да
има две различни организации в момента, независимо кой какво
говори, без да е ясно точно какво прави която и да било от тях.
Така че пътят към сближаването на двете организации е
задължителен според мен.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Заповядайте, арх.

Баровски.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: За мен въпросът със САБ и
КАБ естествено стои на дневен ред. В платформата не съм го засегнал
изрично, но мисля, че дълги години съм го коментирал на Общо
събрание на Камарата.
Визията ми за взаимодействието между двете организации
стъпва на вече успешното ни сътрудничество със Съюза на архитектите
като Регионална колегия – София – град, и успешното съвместяване на
голяма част от професионалната дейност.
Моята

идея

за

съвместяването

и

приближаването

на

организациите стъпва на това, че всяка дейност, която е различна от
регистъра и професионалната правоспособност и защитата на
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интересите в лоялна конкуренция, базовите дейности на Камарата –
всичко останало, което ни е дадено като възможност и периметър на
действие, ние всъщност трябва да го правим, от една страна, съвместно
със Съюза на архитектите в България, от друга страна, на практика като
по-живата, по-дейната и по- активната организация КАБ да подпомогне
и Съюзът на архитектите, делегирайки голяма част от финансовия и
човешкия ресурс по тези дейности, като едновременно по този начин
съживим и двете организации и в същото време ще разтоварим
Камарата от тези не чак толкова свойствени за нея дейности и тя ще
може да се концентрира повече върху съществената си работа.
Не знам дали ме разбрахте, но идеята ми е малко по малко да се
движим към модела на RIBA и ARB в Англия, където RIBA е техният
съюз и той е голямата и силната организация, а ARB е основно
Architects Registration Board, който се занимава с правоспособност,
дисциплинарни

наказания

и

т.н.,

но

те

работят

абсолютно

синхронизирано и заедно. Искам да постигнем това. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Баровски.
Арх. Сърдарев, заповядайте, за отговор.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Аз сигурно няма да добавя нещо
много по-различно. Искам да ви припомня, че САБ създаде КАБ. С
други думи, както и арх. Баровски спомена, освен в Англия, и във
Франция и в други развити европейски държави има не само една
камара и то камара, която се занимава с професионални интереси.
Мисля, че имаме възможност да имаме и САБ, и КАБ и едновременно с
това - представител на САБ и КАБ във всеки един Експертен съвет,
което ни дава много повече предимства. Нещо повече, КАБ би могла да
почерпи

малко

от

опита

на

САБ,

която

навремето

беше
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професионалната организация и се занимаваше с реализацията на
нашето проектиране. Спомняте си, ние там работехме от името на САБ.
Нищо не пречи КАБ да въведе и някакъв орган, особено за
колеги, които изпитват затруднения в своята професионална дейност, и
да получат и защита, и защо не – помощ по отношение на намиране на
обекти.
Така че аз подкрепям да продължим и двете организации с
колкото се може повече взаимодействие между тях.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Сърдарев.
Арх. Игнатов, имате думата за отговор.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, аз в моята платформа
не съм засегнал този въпрос въобще понеже съм се концентрирал върху
работата вътре в КАБ. А този въпрос е извън КАБ в момента. Ние сме
едната организация. Принципно всички знаем, много от делегатите тук
са и членове на САБ, като се говори с всеки отделен човек, всички сме
за една организация и всеки се двоуми защо има две. Отговорът е
прост. Това са две различни юридически лица и в реалния живот няма
как да се слеят просто така. Всъщност излиза, че когато си в САБ,
нямаш желание да извършиш това нещо. Те са в правото си. Те са
юридическо лице, те управляват организацията по начин, по който
смятат.
Принципно в живота как се сливат две фирми, които са
различни юридически лица – едната изкупува другата. Това е начинът
на сливане. Ако ние работим добре и оправим нашия бюджет и
бюджетът ни е значителен, ще можем да придобием активите на САБ и
САБ да стане като подразделение на КАБ с творческа дейност. Ако
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това е целта – виждам, че някои се смеят, радвам се, че ви изненадва
това предложение – но принципно това е законовият начин.
Единственият резултат, който целя с това изказване, е да ви
обърна внимание, че това е ориентирано към членовете. Членовете на
КАБ и членовете на САБ сме едни и същи хора, едни и същи физически
лица, плащаме два членски вноса за две различни ръководства. Това
може да бъде оптимизирано и парите да се използват целево за
постигане на резултати, а не за организиране на допълнителни
ръководства и администрация. Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на колегите.
Ще си позволя да дам думата на арх. Емил Василев от
Регионална

колегия

–

Стара

Загора,

който

има

процедурно

предложение. Заповядайте, арх. Василев.
АРХ. ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Уважаеми колеги, разбирам интереса
за изказвания и въпроси към кандидати за бъдещо ръководство. Но
всяко начало трябва да има и край. Предстоят ни избори.
Затова предлагам, след като уважаемите колеги, които чакат на
другия микрофон, си кажат въпросите и уважаемите кандидати
отговорят, да прекратим въпросите към тях.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колега Василев,

виждам доста делегати, които търпеливо изчакаха Вашето процедурно
предложение. Аз предлагам едно компромисно решение. Понеже в
момента е 13,05 ч., а бихме могли да обядваме след 13,30 ч., да дадем
възможност на останалите колеги, които вече са заявили желание, да
зададат техните въпроси, а те ще бъдат малко по-експедитивни.
Заповядайте, арх. Крумов.
АРХ. ЦВЕТОМИР КРУМОВ – Регионална колегия – София град: Аз нямам намерение да съм експедитивен. Ще задам конкретни
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кратки въпроси, ще ги разясня и бих очаквал конкретни кратки
отговори от всеки от кандидатите и бих ги помолил да не отговорят
като политици с 50 изречения, а с „да“ или „не“ и конкретни цифри.
Първият въпрос. Знаейки в момента какво е състоянието на
организацията как функционира, знаейки какъв е бюджетът по част
„Приходи“ – 900 000 лв., според вас на 100 процента с колко разходи
вие бихте правили същото нещо? Какво имам предвид? Да издавате
удостоверения, да организирате един път годишно Общо събрание и да
организирате един път годишно регионално събрание.
Тоест, с какви разходи, точно число в рамките на 100 000, ако
искате го закръглете – 100, 200, 300, 400, 500 или 1 млн. лв., колкото
вие решите, ми кажете, бихте правили същото, което сте виждали да
прави Камарата до момента.
Това е първият въпрос.
Вторият въпрос. Конкретно бихте ли работили за сливането на
КАБ и САБ? Да или не – конкретно.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колега Крумов,

извинявайте, но мисля, че те вече коментираха този въпрос.
АРХ. ЦВЕТОМИР КРУМОВ: Това са коментари, но аз не чух
конкретен отговор – да или не. Бихте ли работили за това, не дали
бихте ги слели. Това не зависи от вас.
Трети

въпрос.

Бихте

ли

работили

за

балансиране

на

регионалните структури и колегиите? Какво имам предвид? На мен ми
омръзна да се делим на София, провинция, не знам си какви колегии и
т.н. Аз имам приятели в цяла България. Аз съм от Русе, членувам в
София, защото работя там, но не искам да се делим и колегията в
Лозенец да е с 500 члена, а да има някакъв таван – примерно 30 члена
или 50 члена и тези 50 члена да имат един представител, който да се
събира с другите представители и аз да имам възможност да членувам с
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колеги от Казанлък, от Силистра, от Русе, от Видин, от Враца и т.н., а
не да се делим на региони.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колега, минете към
следващия въпрос, ако имате такъв, защото времето е кратко.
АРХ. ЦВЕТОМИР КРУМОВ: Бихте ли работили върху
балансиране на структурата на Камарата.
Благодаря. Това са ми трите въпроса.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Бакалов,

заповядайте.
АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Ще се опитам да бъда кратък. По
въпроса за сумата, с която би могло да се работи. Според мен, аз го
казах и преди, и в разговор с колегите, категорично би трябвало да се
направи преразпределение на разходите с цел намаляване на разходите.
С цели числа едва ли може да се разговаря днес, на тази маса, но, както
и в самото начало казах, работя с екип и според мен моделирането на
новия Управителен съвет би могъл да бъде онзи старт, на който да се
обмисли разчетът, с който да се работи. С по-малко пари според мен би
могло да се върши повече работа.Това е еднозначният ми отговор.
По отношение на сливане на САБ и КАБ, аз го казах и преди
малко. Да, би могло да се върви в една такава посока, не механично
сливане, а по-скоро в такава посока да се тръгне. Това не е нещо, което
ще стане за 24 часа. Това беше отговорът, който дадох и преди малко.
Последно – за регионалните структури, мисля, че пак всички
мои колеги-кандидати коментирахме, това е нещо, по което отново
може да се разговаря консолидирано с новоизбрания Управителен
съвет и с колегите и да се предложи разумна и качествена структура,
която работи, ако се налага такава промяна.
Благодаря.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Баровски,

заповядайте.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: По първия въпрос аз смятам,
че въпросът е зададен некоректно, защото Камарата не изпълнява само
функциите да организира Общи събрания и функцията на регистър, а
реално и доста други функции, които не винаги остават забелязани.
Ако говорим само за тези три функции, то би трябвало само за
тях да може да се постигне с около 40 процента от настоящия бюджет.
Но това ще блокира всякаква друга дейност и всичкото това хубаво, за
което си говорихме досега. А във всички случаи трябва да се
преструктурира бюджетът, както го казах.
По отношение на въпроса дали бих работил за сливане на КАБ и
САБ, аз не бих го нарекъл „сливане“. За мен сливане на двете
организации не само, че е невъзможно, но то е и вредно, защото те са
не само различни като структура и начин на създаване, но те са
различни

като функции. Камарата е създадена, за да изпълнява

делегирани от държавата функции, които държавата във всеки един
момент може да си ги вземе обратно и не е редно ние да си рискуваме
професионалната организация и да я вкараме в един общ кюп с нещо,
зависимо от държавата.
Така че нека Камарата си остане отделно, но казах, че ще работя
за това чисто професионално и максимално ефективно да мине
съвместно и под крилото на САБ, Камарата да остане само с базовите
си функции, делегирани от държавата.
Дали бих работил за балансиране на регионалните структури?
Мисля, че вече отговорих на този въпрос. След като се прецени какво
точно и как точно ще го правят регионалните колегии на база на
преструктурирането на дейностите на Камарата, тогава ще се прецени
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кой е най-добрият и оптимален вариант за формиране на регионална
структура на Камарата.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Баровски. Продължаваме.
Арх. Сърдарев, имате думата за отговор.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: 900 000 лв. казвате! Очевидно те
трябва да бъдат внимателно разгледани. Аз мисля, че нашето събрание
трябва да даде възможност на новия Управителен съвет във връзка с
програмите, които сега, така да се каже, утвърждаваме, да има
възможността и правото да преразпредели бюджета, който ние му
даваме правото да използва. Защото част от програмата, която ние сега
представяме пред вас, има приоритети и би трябвало да бъде с по-добра
обезпеченост, така да се каже.
Аз чух от доклада на арх. Дамянов, че много комисии работят
без пари. Представете си как тези комисии ползват широки юридически
услуги – не говоря за тесните – или широки икономически услуги. По
една изобретение имах възможност да се обърна към една много
известна консултантска фирма в областта на финансирането и трябва
да ви кажа, че има безкрайно много начини за подобряване на
финансовите резултати.
Разбирам, че много ви отегчавам, затова спирам. За КАБ и САБ
– да, под един покрив, но без да се съединяват чисто механически.
А по отношение на регионалните колегии, представете си върху
едно акционерно дружество да може да има влияние друго акционерно
дружество. Тоест, всички тези организации имат свои членове и те се
представляват демократично е по линия на това представителство и
колегата е прав, като каза, че София има най-ниското представителство
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по отношение на всички останали регионални колегии, като разбира се,
нищо лошо не искам да кажа по отношение на тези колегии.
Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Заповядайте, арх.

Игнатов.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, благодаря на арх.
Крумов за конкретните въпроси. Аз съм ги заложил в разчетите и
проектобюджетът, който е в програмата, тя е представена вече три
седмици онлайн и можете да я видите.
Конкретно, в момента приходите са 925 000 лв., разходите са
936 000 лв. Тези 936 000 лв. по тази програма за финансиране и
планиране стават 650 000 лв. през 2017 г., 600 000 лв. – 2018 г., 550 000
лв. – 2019 г. и 500 000 лв. в 2020 г. Това са заложените и желаните
икономии, които ще постигнем през оптимизация на работата. Мисля,
че отговарям на въпроса.
На втория въпрос за САБ и КАБ. Да, ще работя и за това, и за
всяко друго нещо, което е желано и полезно за членовете. Мисля, че
този въпрос не е приоритет и моето лично мнение е, че той не може да
бъде решен в рамките на първите четири години, ако правим този
финансов модел, но след това ще има ресурсна възможност да го
приложим.
На последния въпрос – да, абсолютно със сигурност трябва да
балансираме регионалните колегии. Аз винаги съм казвал, че трябва да
работим на принципа на справедливостта. Когато има усещане за
справедливост, тогава няма вътрешни търкания, няма противоречия.
Ние имаме абсолютно едни и същи интереси в цялата страна. Нашите
проблеми не са вътре в Камарата един срещу друг, нашите проблеми са
в работата с възложители, със строители, с държавни органи и със
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законодател. Ние трябва да насочим вниманието и енергията навън, а
не да я приемаме като вътрешно триене. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Игнатов.
Тъй като кандидатите за изказвания и въпроси в дясно от мен
чакаха много дълго, ще помоля да зададете въпросите си.
Заповядайте, арх. Гергинова.
АРХ. МИЛЕНА ГЕРГИНОВА: Аз имам четири въпроса, но не
искам да ми отговаряте, искам да ги запишете и да чуя резултатите
следващата година. Затова ще бъда бърза и кратка.
Моля да се интегрира работата на Камарата на архитектите в
България с Народното събрание в областта на връщане на земите, не
само защото ние, които бяхме в чужбина, тоест, българите от чужбина
нямаха възможност да си получат земите от реституцията, защото бяха
на далечни разстояния, а защото нямаше и кой да представлява нашите
интереси. Много моля това да бъде записано.
Втората интеграция, за която държа да бъде осъществена, това е
връзката на Съюза на архитектите в България със Съюза на
художниците, защото, когато възлагането и съвместен процес между
архитект и художник, получава се затруднение в защита авторските
права на архитекта.
Третото е за осигуровките на българите в чужбина – социалните
осигуровки, защото ние не можем да ги зачислим към заплащане на
застраховка „Човешка грешка“, а може би трябва да се интегрираме с
НОИ или НОИ да се интегрира с нас.
Четвъртото, много моля да се публикува, да се работи сериозно
върху Етичния кодекс в поддръжка на етажната собственост, защото
Правилникът за вътрешния ред в етажната собственост в която и да е
жилищна кооперация, не се публикува в ЗУЕС, защото пък и ЗУТ
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малко го е занемарил. Много държа този правилник да се публикува в
пресата.
Това е всичко. Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, арх.

Гергинова.
Арх. Василева има някакво бързо съобщение. Давам й
възможност да го направи от микрофона. Заповядайте, арх. Василева.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, позволявам си да
прекъсна дебата, за да ви направя съобщение за начина, по който ще
бъде проведен изборът. Пълната численост на присъстващите,
регистрирани колеги от списъка е разделен на четири урни по азбучен
ред на собствените ви имена. На урните ще бъде отбелязано от коя до
коя буква включително обхваща този списък. Равномерно са
разпределени бройките – по около 100 души в отделна изборна секция.
На терасата пред ресторанта ще можете да получите трите
бюлетини за трите отделни избора на председателите на Управителния
съвет, на Контролния съвет и на Комисията по дисциплинарно
производство срещу подпис, след което ще направите своя избор
спокойно. Комисията заседава зад щандовете на фирмите, които
презентират своите продукти, и ще можете да пуснете своите бюлетини
в съответните урни. След това ние вече ще започнем да броим и
процедурата продължава нататък.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Василева.
Заповядайте, арх. Петков.
АРХ. ИВАЙЛО ПЕТКОВ – Регионална колегия – София –
област: Имам няколко въпроса, които касаят конкретно практикуването
на професията архитект. Кандидатите могат да отговорят в едно на
всички тези въпроси.
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Първо, регламент за доставка на архитектурни услуги в
България.
Второ, регламент за експорт на архитектурни услуги зад
граница.
Трето, адаптиране на ДДС политиката към бранша.
Четвърто, адаптиране на ЗОП към браншовите особености.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА:

Заповядайте, арх.

Игнатов, да отговорите на поставените от арх. Петков въпроси.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. Петков за
този въпрос. Той е доста обширен и не може да се отговори с да или с
не. Принципно аз съм сигурен, че и всички кандидати ще кажат, както
и аз, че всеки от нас е за постигането на тези неща. За регламента какво
имате предвид? Дали ще работим по изработката на този регламент?
АРХ. ИВАЙЛО ПЕТКОВ: Точно така.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Да, разбира се, това е много
важно да се направи и ние също сме обединени около това да се получи
минимално качество на архитектурните услуги, от което ние не можем
да слизаме и допълнителни регламенти кой, как и за какви категории
може да го извършва.
За експорта – не знам какво имате точно предвид. Може би
помощ за експорта или промотиране на архитекти зад граница?
АРХ. ИВАЙЛО ПЕТКОВ: Имам предвид изработване на
регламент за участие на български архитект с чужд архитект в
чужбина, както и в България. Тоест, ако български архитект иска да
участва в архитектурен екип в чужбина, как това се регламентира?
Знаете много добре RIBA има регламент, има поне 100 документа,
които регламентират участието на различни архитектурни компилации.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Не съм запознат с това и
обещавам да се запозная. Не мога да отговоря в момента на този
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въпрос. Аз лично мисля, въпрос на договорка могат между архитектите
е, ако работят в екип. Вече, ако има други изисквания, на държавно
ниво и изисква законодателна инициатива, да, една от основните идеи в
платформата, която защитавам, е да се работи като синдикат, общо
заедно да се… имаме тежест пред Народното събрание, законодател и
управление.
За следващия въпрос – ДДС-политика и за бранша, предполагам
имате предвид преференциално ДДС за нашата професия.
АРХ. ИВАЙЛО ПЕТКОВ: В случая имам предвид големите
архитектурни бюра работят големи проекти, които получават авансови
плащания рядко – от шест месеца до една година, при което ДДСполитиката налага тяхното връщане в рамките на месеца. Това особено
затруднява работата по големи проекти на архитектурните бюра и
според мен архитектурната професия заслужава намаляване на ДДС,
тъй като тя работи изцяло в сферата на услугите.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Да, разбрах. Абсолютно
поддържам това мнение и трябва то да бъде представено премерено и
защитено пред Народното събрание, за да се случи. Бих работил за
това.
На въпроса за бранша – това е абсолютното нещо. Ние трябва да
направим тези законодателни предложения и да настояваме те да се
превърнат в законодателни инициативи. Ние нямаме право на
законодателна

инициатива,

но

можем

да

правим

обосновани

предложения и да изискваме тяхното изпълнение. Абсолютно съм
съгласен, да.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Арх. Сърдарев,

заповядайте.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Аз ще започна от експорта на
услуга, тъй като имах възможност да правя това в продължение на две
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години и трябва да ви кажа, че беше много добре осигурена тази
дейност. Ние често експортирахме нашите услуги по интернет
директно, ако си представите PDF-формат имахме организация, която
беше нещо като КТК, постоянно поддържахме връзка и в тази държава,
тъй като не е член на Европейския съюз, не подлежахме на ДДС.
Имахме задача с френски архитекти, където ДДС-то се удържаше
директно там.
По отношение на регламента за доставка на архитектурни
услуги в България, считам, че задължително всяка една външна услуга
трябва да бъде придружавана от български архитекти. Дори и в
небългарски, колегите от чужбина не познават местните условия. Аз се
сблъсках с този проблем и бяхме много благодарни, че работихме
съвместно с партньорска фирма, която ни показваше и представяше
техните специфично изисквания. Мисля, че това донякъде отговаря на
Вашите въпроси.
Ако са чисто в икономически план, мога да се задълбоча, но
това е мнение за специалистите като експерт-икономисти, които биха
могли да ви помогнат допълнително. Може би действително тук сте
прав – Камарата трябва да обобщи в един документ тази практика,
която е най-добра и ние всички бихме я подкрепили, разбира се, на
базата на опита, който сме проучили и можем сами да си помогнем за
него.
По адаптиране на ДДС за бранша – струва ми се прекалено
смело такова предложение, защото веднага ще бъдем санкционирани,
че „вие какво разходвате толкова, че да не можете да имате ДДС“.
Разбира се, аз бих подкрепил подобна позиция, но ми се струва,
че трябва внимателно там да пипаме, за да не ни навлечем някакви
допълнителни санкции от сорта на това „на какви цени работите“.
В Германия вече се мъчат да си защитят, както чухме,….
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По адаптиране на ЗОП – не мога да приема, че наши колеги и то
дори от водещи архитектурни ателиета участват по ЗОП с цени….
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Позволявам си да

прекъсна кандидатите и да направя едно практическо предложение.
Когато арх. Емил Василев предложи да се ориентираме към
приключване на въпросите, последна от желаещите да зададат въпроси
беше арх. Железарова от Варна. Това си го спомням много добре.
Затова предлагам да си спазим обещанието да дадем на оставащите
след Петков делегати възможност да си зададат въпросите и след това
да проведем гласуване за прекратяване на дебатите и изложенията на
кандидатите, за да можем да съчетаем обедната почивка, която да
премине в гласуване.
Така че имате ли съгласие по една такава концепция? Да. Може
ли с гласуване това по някакъв начин да го установим? Просто да
видим какво е мнението на събранието.
Видимо болшинството са съгласни с това предложение.
РЕПЛИКА: Не може „видимо“. Да се брои.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Моля, гласувайте това
предложение с вдигане на делегатската карта.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Може ли аз да довърша отговоря си?
Колега Петков, съвсем накратко. Виждам адаптацията на ЗОП в
две направления. От една страна да не се допускат цени за ЗОП от
утвърдените минимални цени или както искате ги наречете, но по
нашата методика и, от друга страна, КАБ да може да се произнася
конкретно сезиране, ако щете, или, ако е необходимо, самосезиране.
Това трябва да го изясним, защото едва ли ще можем да се
самосезираме, но да не се допуска цена, която да е 10 пъти по-ниска,
която не отговаря под 30 процента – спомняте си там всички тези
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изисквания. Накратко и в двете направления мисля, че трябва да
работим.
Благодаря ви.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз ще използвам да взема
думата, докато се разберат водещите.
По регламента за предоставяне на услуги в България и за ЗОП
мисля, че представих още в експозето си въпросите. Под регулиране на
услуги от България и в двете части – едното, което е регламентирано и
само проектантски бюра да могат да предоставят услуги и другото е
регламентиране на обема, качество, съдържание и т.н. За ЗОП ще
прескоча. Освен това, което беше споменато до момента, трябва да се
работи и върху това, което работи и АСЕ към момента на ниво Европа
– да се регламентира предоставянето на архитектурни услуги на
проектиране като отделен вид обществена поръчка, отчитайки
качествено различните характеристики на вида работа, тъй като това не
е доставка на нещо конкретно, а е все пак интелектуален труд с много
специфични особености.
По отношение на експорта на архитектурни услуги зад граница,
този въпрос е регламентиран с Директивата за предоставяне на
услугите, която е транспонирана по различен начин в съответните
национални законодателства, поне в рамките на Европа и този въпрос е
уреден по различен начин. Но Камарата като цяло и към момента има
действащ орган за автоматично и бързо взаимодействие по тези
въпроси в рамките на Европа. Това е системата IMI, която работи. Така
че такъв механизъм има изработен.
По отношение на ДДС за бранша – вече се каза. Да, предвид
нашата работа това е интелектуален труд, който би трябвало да бъде
със значително по-ниско ДДС, тъй като ние няма какво да
възстановяваме от търговска дейност, въпреки че аз съм малко скептик
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по този въпрос дали ще се получи на държавно ниво, тъй като за много
други дейности не се е получило намалено ДДС. Но смятам, че могат
да се направят усилия за работа по въпроса.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Заповядайте, арх.

Бакалов.
АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Аз ще обединя първия и четвъртия
въпрос. Действително за регламентирането на архитектурните услуги
би трябвало и категорично ще работим. По отношение на ЗОП
определено той вече започна да търпи ремонт и в крайна сметка и за
съжаление и с наредбата за конкурсите и други неща, които в ЗОП
могат да се направят.
По отношение на експорта на архитектурните услуги мисля, че
колегата Баровски каза точно и ясно нещата. Там би могла Камарата да
се намеси където и както е необходимо.
А за ДДС обикновено това е една амбициозна задача и мисля, че
с удоволствие бих могъл да направя всичко възможно за намаляване на
услугите, дори заради този безспорен факт за разликата между аванса и
другите. След като е само интелектуален продукт, се създава
дискомфорт за работещите проектанти.
Благодаря.
АРХ. ИВАЙЛО ПЕТКОВ: И аз благодаря на кандидат –
председателите и пожелавам наистина да ги вкарат в техните
платформи за в бъдеще. Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Петков.
Следващата колежка, заповядайте.
АРХ. ТЕМЕНУГА БАРБОВА – Регионална колегия – Бургас:
След

като

всички

кандидати

имат

самочувствието,

че

като

председатели могат да направят законодателни промени, искам да
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попитам кой от тях има лоби в парламента или в някое министерство,
за да направи тези законодателни промени и, ако няма такова, как
смята да създаде такова лоби и да направи тези законодателни
промени.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Бакалов.
АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Да, с удоволствие ще отговоря на
този въпрос. Аз мисля, че години наред съм се старал и съм правил
доста промени в законодателната област. Съвсем преди няколко
заседания на Управителния съвет – преди около две години – тогава
просто официално заявих, че ще направя съответни промени и тогава
заедно с инж. Кинарев – тогавашният председател на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране, направихме 13 страници
предложения, от които 8 влязоха в предложенията на тогавашния
Министерски съвет.
Струва ми се, че човек, когато знае какво и как да го направи,
знае всяко дело кое и как да се случи, той би могъл да ги отрази.
Последните промени, в които активно участвам, това е по промените в
Закона за авторското право и сродните му права и по-специално в
Закона за колективното право на авторското право въз основа на
Директивата на Европейската комисия и на Съвета, които трябваше да
влязат до 11 април тази година.
В момента рекапитулацията е, че от всички наши предложения –
на нашето сдружение – половината от тях влязоха с подписа на
председателя на Народното събрание в законовите промени и част от
тях бяха в мотивите на господин премиера Бойко Борисов, а за тези,
които не влязоха, получихме официално писмо от председателката на
Комисията по културата и медии Полина Карастоянова, където ясно се
записа, че и тези промени ще намерят място в закона.
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Въпросът е човек действително да знае как и по какъв начин се
правят тези промени и мисля, че винаги ще има успех. Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Преди да дам думата
на арх. Баровски, искам да кажа, че арх. Козовска е последната, която
ще зададе въпрос. Спираме с въпросите, защото няма да можем да
влезем в регламента, който сме приели.
Моля,

гласувайте

предложението

за

преустановяване

на

въпросите към кандидатите до арх. Козовска.
Гласували общо 133 делегати: "за" -

114, "против"

- 12,

"въздържали се" - 7.
Предложението се приема.
Заповядайте, арх. Баровски.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. По въпроса с
лобито - естествено, че няма да ползваме само собствени връзки, а ще
разчитаме и на целия екип, който ще бъде избран и който ще работи,
както има привлечени външни хора от екипи-лобисти и освен това за
прокарването на конкретни предложения не е нужно само лоби, нужно
е и изключително добра подготовка, както и добра обосновка на
предложенията.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Сърдарев,

имате думата. Заповядайте.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Аз мога да кажа, че мога да помогна
в това отношение, с други думи, да осъществим контакти за хора, които
директно могат да внасят законодателни промени. Досега не съм
ползвал тази си възможност по ред причини – защото не съм отговарял
за подобни задачи.
Много важно е това, което колегите споменаха – да знаем какво
да искаме да направим. Аз тук използвам случая да кажа, че за мен е
много важно, ако ние можем да се доберем до промяна в ЗУТ по
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отношение

на

мълчаливото

съгласие,

еднократно

пребиваване,

претенциите в закона за увеличаване на административния контрол и
внасянето на подготвяната поправка в Закона за културното наследство
с цел по-ефективно управление на процеса на регулация и одобряване
на проектите. Това ще кажа засега на този етап и ще предоставя думата
на колегата.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Игнатов.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, аз директно ви казвам,
че нямам лоби в парламента. Но това според мен дори не е важно и не е
въпрос. Понеже Камарата има лоби в парламента, ние ще работим като
Камара, а не като един човек, който отива там и представлява със
собствените си връзки камарата. Камарата определено има лоби в
парламента, има защитата на закона. По този начин смятам да
действаме и мисля, че това е печелившия ход понеже по другия начин
лобито се сменя с изборите. Знаете, парламентът и правителството
също се сменят, така че днес ги има, утре ги няма. Ние трябва да
стъпим на здрава база, която е законова и която е справедлива.
Така че смятам, че по този начин трябва да се подходи.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Искам да кажа следното нещо.
Искате ли да бъдат изслушвани и кандидатите за председател на
Контролния съвет и председател на Комисията по дисциплинарно
производство? Питам, защото това е много важно по отношение на
организацията на гласуването. В момента комисията, която е
ангажирана с изборите, има абсолютна готовност да се започне
гласуване. Но ние в момента имаме направено изслушване реално само
на кандидатите за председател на Управителния съвет. Ако искате и те
да бъдат изслушани, това трябва да стане след обяда, който е от сега до
към 14,30 – 14,45 ч. и тогава да бъде направено това гласуване.
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Така че искам да чуя мнение от залата. Нека да свършим
работата, която сме започнали.
Арх. Железова, задайте Вие въпроса си.
АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Благодаря. Мандатът на бъдещия
председател приключва към 2020 г. Това съвпада с програмния период
по ОПРР. Искам да задам следния въпрос. Само в последните дни
преди празниците бяха обявени над 100 поръчки и за архитектурно
проектиране на значими публични сгради, и проектиране на
стратегическо ниво. В рамките на два – три дни това налага една
светкавична реакция от страна на Камарата, за да бъде защитен
професионалният интерес.
Искам да попитам с каква структура, с какъв екип, с какъв
бюджет имат визия бъдещите председатели за съвместна работа с
Агенцията по обществени поръчки? И подвъпрос: какво е тяхното
отношение към идеята регистърът на правоспособните проектанти да
бъде допълнен с текуща информация за сключени договори, сроковете
на договорите по обществени поръчки. Тази информация е публична и
тя е налична. Просто трябва да се систематизира и от време на време
Камарата да се самосезира при явни нарушения и невъзможности за
спазване на професионалната етика и кодекси.
Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Игнатов.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря за въпроса. Само ще
помоля за едно уточнение. Не разбрах, казахте срок, поръчки са
отделени. От къде са отделени?
АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Казах, че 100 поръчки се обявиха
по значим публичен характер, със стратегическо планиране в рамките
на два- три дни. Това налага светкавична реакция при нарушение,
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констатирано от който и да е участник. Това налага светкавична
реакция буквално в рамките на часове. При запитване Камарата трябва
да даде становище. Явно досега няма добра практика.
АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА – Регионална колегия –
Пловдив: В допълнение искам да кажа, че от тези 100 поръчки
проверих и установих, че 78 процента са без плащане. Между 200 –
500 000 лв. обещание, че евентуално общината ще кандидатства в
програмния период, но, ако не спечели, ти връща проекта или не ти го
връща. На тапети ли да ги лепим тези чертежи?
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Да, абсолютно съм съгласен.
Смятам, че това е абсолютно несправедливо и трябва наистина веднага
да реагираме. В момента не съм сигурен дали имаме тази структура,
някаква структура, която да се занимава с този въпрос. Така че, ако
бъда избран, ще го приема като лично задължение – председателят да
се поинтересува какво става с тези неща. Може би наистина е добра
идея да има Комисия по ЗОП, която да следи колко договори има, с
кого са договорите и при съмнителни случаи и при сигнали да реагира.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Сърдарев.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Тъй като няма никаква управа,
доколкото разбрахме от въпроса на колежката, мисля, че е справедливо
да се ползва опита на консултантски фирми. Лично познавам фирма,
която много добре разработва проекти, но може да дава и консултации.
На базата на техния опит да подготвим едно издържано становище на
Камарата по отношение точно тези поръчки и още повече, както каза
колежката, 78 процента са без заплащане. Това по мое мнение и на
всеки един от нас е недопустимо и не би трябвало да се възлагат
въобще такива поръчки без заплащане. Това е нещо ненормално.
Благодаря.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Баровски.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря за въпроса. Тези два
въпроса съдържат три въпроса, най-важният от които според мен е
въпросът с тези поръчки, които се обявяват за без заплащане. За
съжаление Камарата точно през предишния мандат поради редица
причини не успя да влезе адекватно в преговорите по договаряне на
условията за новото финансиране 2016 – 2020 г. и не можахме да
участваме активно в промяната на правилата.
В рамките на това какво би могло текущо да се направи, да се
постигне, смятам, че бих работил най-усилено по този въпрос, наймалкото защото на всички ни е ясно, че дали дадена община ще получи
финансиране или не, не зависи от това какъв й е проектът или дали го
има или не. Така че във всички случаи тези практики на обществени
поръчки на изработване на проекти, пък после плащане, ако се получи
финансиране, трябва моментално да бъдат преустановени.
По отношение на това дали Камарата има структура, която да
реагира толкова бързо, в последната година се прие методика в
Камарата, това вече го споменах, в която се предлага сформиране на
звено за бързо реагиране. Във всички случаи това звено трябва да бъде
… най-общо казано идеята ми е, че ще се продължи работата по
въпроса.Трябва да се създаде едно бързо оперативно звено, което да не
бъде от ръководството на Камарата, а от специално наети колеги, които
да отреагират по тези обществени поръчки, които да правят анализа и с
бърза реакция на оперативно ръководство да се взимат решения и да
бъдат обжалвани, когато трябва.
По отношение на това дали да се прави публичен регистър на
сключените договори, в Камарата така или иначе, има регистър на
договорите. Публичният регистър на сключените договори на

271

обществени поръчки би могъл да помогне дотолкова, доколкото да се
направи съпоставка дали тези договори са регистрирани в Камарата
или не. Но не смятам, за нужно изрично да се прави допълнителен
регистър, от който да се виждат сключените договори. Те на практика,
ако са регистрирани в Камарата, ще си фигурират.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Бакалов,

заповядайте.
АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Аз ще бъда съвсем кратък. Струва
ми се, че това е един точно, добре и навреме зададен въпрос. В ръцете
си държа програма „Европейския съюз – България 2020 г.“. Всъщност
действително много бързо би трябвало да се ориентираме, създавайки
каквото и да е новото бъдещо ръководство на Камарата, за да може
оперативно и в оперативен порядък да се отговори на всички тези
неща, които предстоят пред нас във връзка с навременната и адекватна
реакция на новия програмен период. Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Сега първа е

колежката, след това арх. Козовска. Заповядайте.
АРХ. РАДОМИРА МЕТОДИЕВА – Регионална колегия София
- област: Имам наистина много кратки въпроси, изискващи почти
едносрични отговори.
Първо,

чувстват

ли

кандидатите

за

председател

на

Управителния съвет на КАБ лична отговорност за състоянието на
Камарата към настоящия момент?
Второ, моля да осведомят събранието за трудово-правните си
отношения в момента.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Козовска,

заповядайте.
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА – Регионална колегия –
София – област:

Моят въпрос допълва този на арх. Радомира
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Методиева. Моят въпрос е: как възнамеряват кандидатите да
съвместяват упражняването на професията „архитект“ и заемането на
поста председател на Камарата и по-специално към арх. Сърдарев, за
когото знам, че е преподавател във ВСУ „Любен Каравелов“. При него
се получават три съвместявания.
Благодаря. Това ми бяха въпросите.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Игнатов.
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: На първите два въпроса – дали
чувствам лична отговорност за състоянието на Камарата, да,
определено чувствам такава и затова се кандидатирам, понеже не
можем да критикуваме нещо, без да предприемем съответни действия.
Затова предприемам тази стъпка с желание да помогна с всичките
знания, които имам.
На втория въпрос

- за трудово-правните отношения, аз съм

собственик и управител на проектантско бюро с договор за управление.
На следващия въпрос – за съвместяване на длъжности – аз и
преди малко казах, че смятам, че ако тръгнем към внедряване на тази
програма, която ви предлагам, работата в Камарата ще бъде ежедневна
и целодневна, а може би и денонощна. Така че за момента ще трябва да
спра да проектирам, въпреки че много я обичам. За в бъдеще, ако
нещата тръгнат вече да работят по-гладко, се надявам да имам
възможност и да проектирам понеже смятам, че е важно председателят
и всички, които са в управлението на Камарата да имат непрекъснат
досег с професията, в нейното упражняване, не само теоретично, за да
виждат какви са проблемите и да формулират съответни решения. За
това смятам, че е важно.
ПРЕДС. АРХ.
заповядайте.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Сърдарев,
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АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: За трудово-правните отношения –
имам лична фирма, собственик и управител съм на ЕООД, което се
занимава с проектиране. Едно прекратено дружество между мен и арх.
Янкулов. По отношение на преподаването във ВСУ „Любен Каравелов“
имам срочен договор, който, ако бъда избран, очевидно няма да мога да
пиша дисертация и той ще бъде прекратен, защото знаете, че има
промени в Закона за висшето образование.
Така че аз затова и не съм го записал. А по отношение на
практиката, в документа, който съм помолил да бъде качен и го има и в
КАБ, съм записал, че в случай, че бъда избран, ще прекъсна
практикуването на професията по нови обекти. Мисля, че няма да ми
забраните за тези, по които имам одобрени изработени фази, наймалкото да бъда консултант.
Така че мисля, че отговорих едновременно и на двата въпроса.
Затова приключвам. Благодаря ви.
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Не отговорихте на първия
въпрос – за вината.
АРХ.

ЕМИЛ

СЪРДАРЕВ:

Дали

аз

чувствам

лична

отговорност? Колежке, можете да видите моето становище и мнения,
когато съм работил в органите на КАБ, включително и последните
години в Контролния съвет, чувствата са, че решенията винаги са
ставали с общи решения на Контролния съвет и по този начин аз съм
показал своето отношение. Ако Вие лично считате, че аз имам някаква
отговорност за какъвто и да било проблем, можете да ми го
представите, да ми го предявите. Благодаря ви.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Баровски,

заповядайте.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. По първия въпрос
за личната отговорност – да, дотолкова доколкото през предишния
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мандат огромна част от нещата, които се случиха в Камарата, са по
наша инициатива и по наша работа като ръководство на регионалната
колегия. Нося отговорност не само за положителните, но и за някои от
нещата, които не се случиха. Да, не можахме да намерим добър начин
да ги реализираме преди. Но естествено имам желание да ги довършим,
както и цялостната електронна система на Камарата, която беше
представена, така и всички други инициативи занапред.
За трудово-правните отношения. В момента съм съдружник в
проектантско бюро „Кали“ с 50 процента от капитала. Самоосигуряващ
се. До преди няколко дни бях на трудово-правни отношения с Камарата
на архитектите в България по договор за председател на Регионална
колегия – София – град, който вече е прекратен. Нямам други трудовоправни отношения.
По отношение на съвместяване на управлението на професията с
председателстването на Камарата, моето мнение е по-различно от това
на предишните двама колеги. Аз не смятам, че председателят на КАБ
трябва да се откъсва от проектантската дейност. Напротив, той трябва с
всички сили да продължи да упражнява професията си, за да бъде в
крак и в час. Както до момента съм бил на половин работен ден като
председател на Регионална колегия – София – град, смятам, че е
напълно възможно в такъв порядък да се управлява и цялата
организация така, че да бъдеш хем в час с проектантския процес, хем в
час с организацията. Да, естествено, проектантският процес страда от
цялата тази работа, защото изключително голям потенциал от енергия
се влага в самата организация, но от друга страна, откъсвайки се за
четири години от проектирането, ще загубим много повече и
естествено организацията ще загуби от това. Така че не смятам, че
трябва да се прави.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Бакалов.
АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Аз ще бъда също съвсем кратък.
Започвам с отговорността. Не съм заемал друга длъжност освен
в Съвета на нашата Регионална колегия, но по стечение на
обстоятелствата в последните два – три месеца бях предложен за член
на Комисията по професионална дейност към КАБ и към Комисията по
вътрешна нормативна уредба. В тези две комисии предложих новите
предложения за изменения в Закона за устройство на територията, в
Закона за обществените поръчки и в Закона за авторското право и
сродните права. Тези предложения бяха приети от комисията. Разбира
се, това стана съвсем наскоро и нямаше как те да продължат напред да
се развиват.
По отношение на трудово-правните отношения – от 1994 г. съм
управител на проектантско бюро „Мактер консулт“.
Що се отнася до съвместяването на тази дейност, мисля, че и на
дейността евентуално на поста председател на Управителния съвет, и
сега представлявам дружеството сам

и правя предложения за

колективно право на авторски права и струва ми се, че е съвсем
възможно човек да намери баланса и начина, стига да иска, са се
съвместяват двете неща и не считам това за сериозен проблем.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря за

отговорите на кандидатите.
С това слагаме край на този дебат.
Първо,

Комисията

предложения до 18,00 ч.

по

решенията

ще

приема

вашите

днес, а след това започва да обработва

предложенията за решения.
Давам думата на арх. Георгиева, която ще направи важно
съобщение за продължаване на избора.
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Заповядайте, арх. Георгиева.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Ще си позволя от името на
председателя на Комисията по избора да направя важни съобщения.
Тъй като дълго заседавахме, обядът ще продължи до 15,00 ч. Ще
ви помоля по време на обяда, вие сте взели бюлетините за гласуване за
председател на Управителния съвет, за председател на Контролния
съвет и за председател на Комисията по дисциплинарно производство.
В 15,00 ч. ви моля най-напред да заповядате в тази зала, за да можем по
същия начин да изслушаме и кандидатите за председатели на тези два
важни органа – Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно
производство, след което гласуването ще бъде едновременно по време
с бюлетините, които в момента сте взели.
Така че смятам, че по този начин следваме демократичния
принцип – със съответните решения.
Благодаря за търпението на тези, които останаха в залата и
приятен обяд от мен.
(след почивката)
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колеги, тъй като

нямаме кворум, нека да дискутираме някакви други въпроси. Аз мисля,
че има достатъчно въпроси за дискусия. Така че давам ви думата, ако
имате някакви неща да споделите тук с делегатите, които са в залата.
Заповядайте, арх. Банов.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Имам процедурно предложение. Нека
да си караме по дневния ред, пък, който е залата, в залата е. Който не е
в залата, няма да е в залата. Ако ние не започнем заседанието, няма да
имаме кворум и няма да го направим кворума. Продължаваме да губим
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време. Нека председателите на регионални колегии да поканят
членовете си.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Към момента по

дневния ред е избор на трите органа на Камарата. Мисля, че общо
решение беше най-напред да бъдат избрани председателите, след което
да бъдат номинирани и съставите. Аз мисля, че като сте се обединили
около това мнение, което беше мнението на болшинството, ние трябва
да спазим и това правило. Това е моето мнение.
Затова ви предлагам нека да дискутираме други въпроси.
АРХ. БАНКО БАНОВ: По дневния ред сега, от 15,00 ч.
трябваше кандидатите за председатели на Контролния съвет и на
Комисията по дисциплинарно производство да са тук и да имаме
възможност да им задаваме въпроси.
Нека тогава да се обединим около идеята, че това нещо ще
отпадне и да продължаваме напред.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колеги, смятам, че

най-справедливо е да започнем дискусия по многото проблеми, които
имаме, а не да очакваме кандидатите за председатели на Контролния
съвет и на Комисията по дисциплинарно производство да дойдат тук.
Всъщност тук е арх. Русенов, който е единият кандидат за председател
на Комисията по дисциплинарно производство, арх. Пеловски е тук.
Хайде да поставя по обратен начин въпроса. Има ли някакви
въпроси с тези от кандидатите за председатели на Контролния съвет и
Комисията по дисциплинарно производство, които са в момента в
залата?
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Не става дума за това. Хората са
гласували. Какво налага сега ние да обясняваме? Какво да обясняваме?
АРХ. ЛЮБОМИР ПЕЛОВСКИ: Имам един елементарен
въпрос. Той е към бъдещия Управителен съвет и бъдещото
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председателство. Няма ли да се сетят най-накрая да подготвят
кандидатури на членове на Камарата, които да бъдат регистрирани като
представители на Камарата – независими експерти по Закона за
обществените поръчки? Това е въпрос, по който смятам да се
дискутира. Кой от вас е член по ЗОП?
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Мога ли, арх.

Пеловски, да разкажа нещо от миналото? То е много показателно. Тъй
като експертите могат да се регистрират самостоятелно или като
представители на Камарата, от две регионални колегии имаше – броят
се на пръстите на двете ми ръце – няколко души, които имаха
готовност да се регистрират като кандидати от страна на Камарата.
Камарата да ги регистрира със своя електронен подпис, да въведе
всичките им данни и да бъде гарант за тях. Когато ние ги помолихме да
предоставят информация в кои области, по кои позиции от онзи списък
от много позиции биха искали да бъдат експерти, както и да кредитират
това, което се изисква – дали имат право да работя квалифицирана
информация и каква е тяхната съдимост, никой от тези кандидати не си
представи в офиса в Централата на Камарата своите документи.
Казвам, че бяха две регионални колегии – едната е София и другата е
една регионална колегия от страната, която в момента не помня.
На практика всички останали членове на регионални колегии
предпочетоха да се регистрират като самостоятелни кандидати. Имаше
цяло едно заседание на Управителния съвет, на което се дискутираха
тези проблеми и други – дали е задължително да имаш регистрация по
Закона за квалифицираната информация и пр., и прочее, още много
неща и накрая всъщност практиката показа, че те предпочитат да бъдат
самостоятелни експерти.
Няма пречка в който и да е момент, ако някой желае да се
регистрира, тъй като тази регистрация е отворена, тя започна с една
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предварителна задължителна пререгистрация през предходната година,
просто такъв беше законът, и законът наложи на всички експерти да се
пререгистрират, като имаше съответен точен срок. Иначе тези, които
бяха регистрирани, рискуваха след това правата си да бъдат избирани
на случаен принцип за участие в обществените поръчки като експерти.
В този точно момент, пак казвам, нямаше желаещи да се
регистрират от страна на Камарата. Предоставям тази информация на
всички колеги – в който и да е момент всеки от вас, подкрепен от
своята регионална колегия, естествено, може спокойно да предостави
онези задължителни данни, които ги има в електронен вид, попълваме
в сайта на Агенцията за обществени поръчки и всъщност Камарата да
го регистрира като представител като гарант от страна на Камарата.
Това е, което мога аз да кажа. Ако има такива желаещи колеги
от тук присъстващите делегати на Общото събрание, те могат сами да
споделят тази информация, а могат също така да споделят колко от тях
са се регистрирали като свободни експерти, което е право на всеки от
нас.
Арх. Пеловски, изчерпахме ли според Вас тази тема?
АРХ. ЛЮБОМИР ПЕЛОВСКИ: От цялата страна има 179
души експерти, регистрирани в Агенцията за обществени поръчки. Ние
сме 400 души делегати. Значи другите нямат желание, а всички се
оплакват, че ни гонят от обществените поръчки.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Така е.
АРХ. ЛЮБОМИР ПЕЛОВСКИ: Така е. Ето, и арх. Диков
говори нещо. Повечето хора не го харесват, аз го харесвам и смятам, че
той е прав. Но той приема хора да работят в комисиите към Столичната
община и районите, които не са акредитирани към обществените
поръчки, а би трябвало само такива да са. Те правят нарушение. Всеки
един, който се чувства засегнат, може да се жалба в КЗК, че в
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комисията е имало член, който не е акредитиран към…. Моля ви се,
това е простичко. В закона го пише.
Аз така поставих въпроса, а не, че всеки би могъл. Може, ако
иска.
ПРЕДС. АРХ.

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря на арх.

Пеловски.
Има ли други колеги – делегати, които искат да поставят на
дискусия въпроси, просто за да не губим време. Това ще подпомогне,
предполагам, и това, което ще се дискутира утре по време на
обсъждането на решенията на Общото събрание.
Заповядайте, арх. Русенов.
АРХ. МИЛЕН РУСЕНОВ: Само искам да попитам арх. Весела
Георгиев за някои, които може би не съвсем добре знаят, какви
документи са необходими за регистрация на проектантско бюро по чл.
8 от ЗКАИИП? Ясно ли зададох въпроса си?
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Да, ясно беше зададен
въпросът.
Искам да ви кажа, че на тази тема има подробна информация на
сайта на Камарата. Тя е там, където е и Правилникът на Комисията по
регистъра.
Регистрацията на проектантските бюра се съпътства с една
регистрационна форма, в която се декларират собствениците на
съответното дружество, ако това е дружество, защото проектантското
бюро може да бъде и на архитект със свободна практика, може да бъде
и едноличен търговец, може да бъде и на дружество с ограничена
отговорност и редица други форми на проектантски бюра.
Попълва се тази регистрационна форма. В нея има данни за
собствеността

на

дружеството,

има

данни

какъв

процент

от

собствениците на дружеството са архитекти, защото това е едно от
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условията това проектантско бюро да бъде архитектурно проектантско
бюро и там, където има регистрация, примерно, на свободна професия,
регистрирашият проектантското бюро представя копие от БУЛСТАТ
регистрацията си, а там, където е търговско дружество, се представя от
Агенция по вписванията – така нареченото „актуално състояние“ –
всички документи се комплектоват, те се представят в регионалната
колегия и оттам съответно се изпраща информацията в Централата на
Камарата, която качва данните за проектантското бюро в публичния
регистър, който е на сайта на Камарата.
Това е най-кратко, което мога да обясня по въпроса.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, ако има

въпроси, по които бихме могли да проведем някаква дискусия, която е
актуална?
Арх. Йорданов, заповядайте.
АРХ. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ: Имам процедурно предложение.
Тъй като виждаме, че с дневния ред и със спазването на графика по
часове работата не върви, вчера взехме решение в този смисъл, което
не се спазва, предлагам да прекратим всякакви дискусии и процедури и
да преминем към гласуване. Престоят ни балотажи, може да има
балотажи и за членовете на Управителния съвет и на другите органи.
Тоест, непредвидимо е тази вечер до колко ще трае това, но това, което
е предвидимо, че май ще стане утре по това време. Имам предвид, че е
обявен час за закриване на събранието в 15,30 ч.,или в колко – не
помня, а това е критичен час за повечето от нас да се приберем в
София, казвам тотално критичен, за да приключим.
Искам да си изясним дали наистина утре можем да приключим в
15,00 – 15,30 ч., както е обявено. В тази връзка правя конкретно
предложение утре да започнем по-рано. Нека да си изясним наистина
тези неща и утре да приключим в уречения час.
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АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Мисля, че утре е планирано в
10,00 ч. да започне заседанието.
АРХ. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ: Аз предлагам да започнем по-рано,
когато решим.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Предложение за час от Ваша
страна?
АРХ. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ: Ако трябва, в 8,00 ч.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колеги, дайте предложение за
час за започване на заседанието утре.
Заповядайте, арх. Банов.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Аз предлагам утре заседанието да
започнем в толкова, в колкото е обявено и да си спазваме дневния ред
за утре. За днес дайте да направим така, че да успеем да си спазим
дневния ред.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Искам да кажа, че с
разместването на точките и преместването на точката за Устава накрая,
ние на практика не спазваме онзи времеви график, който е бил обявен,
тъй като той е бил обявен при други обстоятелства.
Но, така или иначе, аз искам да дискутираме общи теми, ако
можем да подпомогнем, примерно, Комисията по решенията.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Може ли само да си довърша
предложението. Искам утре да започнем в 10,00 ч. и в 15,30 ч. да си
тръгнем от тук, за да могат всички навреме да се приберат.
Така че молбата ми е да направим така, че да работим ефективно
и да си влезем в графика. Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, арх.
Банов.
Други предложения?
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АРХ. ………: Имам предложение да започнем с членовете на
комисиите. Имаше някакво мнение, че трябвало те да си избират
председателите. Какво като видят, че неговият председател не е
избран?
Така че да започнем с членовете на комисията и на
Управителния съвет. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Това зависи от вас,
колеги. Ако не възразявате, аз ще го подложа на гласуване.
Нека да проверим какъв е кворумът. Помолете колегите, които
са навън, да влязат в залата. Ще направим проверка на кворума. Моля,
проверка на кворума.
В момента в залата са 210 делегати. Имаме необходимия
кворум.
Можем да започнем евентуално с предложения за комисиите,
ако вие приемете едно гласуване на предложението, което колегата
направи – да започнем с предложения за имена за членове на
Управителния съвет, първо, след това за Контролния съвет и след това
за Комисията по дисциплинарно производство.
Арх. Аврамов иска думата. Заповядайте, арх. Аврамов. Арх.
Аврамов, предложение ли имате или първо да прогласуваме съгласие
по предложението на колегата.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Разбира се, ще изчакам гласуването.
Считам, че това е много разумно, за да не губим време.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, моля,

гласувайте направеното от колегата предложение да започнем издигане
на кандидати за Управителния съвет, за Контролния съвет и Комисията
по дисциплинарно производство.
Моля, гласувайте с делегатската си карта.
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Гласували общо 212 делегати: "за" -

201, "против"

- 6,

"въздържали се" - 5.
Предложението се приема.
Давам думата на арх. Аврамов. Заповядайте, арх. Аврамов, за
предложение за членове на Управителния съвет, направени от
Регионална колегия – София- град.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: С риск да втръсна на уважаемото
Общо събрание, казвам, че на делегатско събрание на Регионална
колегия – София – град, бяха обсъдени и предложени някои имена от
името на Регионална колегия – София – град, които ние желаем да
бъдат в състава на бъдещия Управителен съвет.
Започвам по азбучен ред да чета предложените колеги:
Принципно искам да кажа, че освен кандидатурите на колегите
от Регионална колегия – София – град, ние заявяваме нашата подкрепа
за уважавани и доказани колеги и професионалисти с опит в работата
на нашите структури, които предполагам, че също ще бъдат
предложени.
За членове на Управителния съвет предлагаме:
Арх. Борислав Борисов;
Арх. Валери Врабчев;
Арх. Весела Георгиева;
Ландш. арх. Веселин Рангелов;
Арх. Веселина Николова;
Арх. Владимир Дамянов;
Арх. Емил Сърдарев, ако не бъде избран за председател;
Арх. Михаил Стойчев.
Изразяваме нашата подкрепа за членове на Управителния съвет
да бъдат:
Арх. Илко Николов от Пловдив;
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Арх . Владимир Милков – Бургас;
Арх. Мартин Христов - Варна.
Това е по отношение на нашето предложение за членове на
Управителния съвет.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Младенова.
АРХ. ЕВЕЛИНА МЛАДЕНОВА: Предлагам арх. Атанас
Динев за член на Управителния съвет.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Здравейте, колеги. Тъй като
променихме малко реда, идеята беше този, който бъде избран за
председател, също да може да прецени екипа, аз, независимо че тече
гласуване, дали ще бъда избран или не, искам да предложа екип, който
смятам, че ще работи добре. Това е част от бившия екип на Регионална
колегия – София – град, ръководството. Бих искал да номинирам:
-

Арх. Красимир Язов, който отговаряше за регистъра и част

организационна и финанси, стожера на Регистъра и финансите на
София –град;
-

Арх. Емил Стоянов, който беше идеологът на част от

генералните промени в Камарата;
-

Арх. Борислав Загорски;

-

Арх. Гергана Милушева.

ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Киряков,

заповядайте.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Предложението на Регионална
колегия – Стара Загора, е за арх. Банко Банов. Него го предлагаме за
втори мандат член на Управителния съвет. Смятам, че е достатъчно
опитен, същевременно е енергичен, с желание се включи в работата на
Управителния съвет. Смятам, че безупречно се е представял на всички
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заседания. Не е отсъствал нито веднъж и е участвал в изготвянето на
доста документи на Управителния съвет през изтеклия мандат.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Петко

Костадинов, заповядайте.
АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: От Регионална колегия –
Пловдив, предлагам арх. Чавдар Пенев. За тези, които не го познават,
той е човекът, който в най-голяма степен има принос за направата на
промените в Устава. Човек, който познава много добре нормативната
база и е изключително всеотдаен и безкористен.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Гълъбов,

заповядайте.
АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Както вече говорихме, новият
Управителен съвет аз също се надявам да работи в много по-позитивна,
в много по-градивна атмосфера. Имам също едно предложение от
Регионална колегия – София – град, и то е за арх. Венета Кавалджиева.
Повечето от вас я познават. На мен тя ми е направила впечатление за
градивна критика и за човек, който познава структурата на КАБ
отвътре, работила е за КАБ. Същевременно е проектант, както по
градоустройствено, така и по сградно строителство и може да бъде
един добър представител в Управителния съвет.
Благодаря.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Рибарова,

заповядайте.
АРХ. БИСЕРА РИБАРОВА: Предлагам арх. Истелианна
Атанасова.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Данчев,

заповядайте.
АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Аз бих допълнил колежката Рибарова,
защото Истелианна е доказана. Тя работи за престижа на Камарата и на
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Съюза в международен план. Редно е да влезе в Управителния съвет, за
да бъде легитимирана с визитки, с официално наше представителство в
структурите на Европа.
Също така предлагам нашата колежка арх. Веселина Николова.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Тя вече е

предложена. Това е добре.
Арх. Топалова, заповядайте.
АРХ. АНТОАНЕТА ТОПАЛОВА: Аз предлагам арх. Емил
Жечев за член на Управителния съвет.
АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Имаме колежка, която върши както
винаги най-добрата организационна работа. Предлагам арх. Валентина
Василева, която в момента и пред, и в бъдеще, винаги е организирала
най-добрите избори и преброяване с техническата си част. Арх.
Валентина Василева в момента работи.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Велев,

заповядайте.
АРХ. ЖИВКО ВЕЛЕВ: Предлагам арх. Марин Бакалов. Всички
видяхте тук неговото представяне наред с другите кандидати за
председател на Камарата.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря.
Арх. Гевренов, заповядайте.
АРХ. СТЕФАН ГЕВРЕНОВ: Предложенията на Регионална
колегия – Бургас, са за арх. Владимир Милков за член на Управителния
съвет и арх. Кирил Кирилов. Мисля, че и двамата са доказани
професионалисти. Познати лица са в Камарата от дълги години, а също
са ангажирани с проблемите на Камарата и могат да допринесат много.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Милков вече е
предложен.
Арх. Банов, имате думата.
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АРХ.

БАНКО

БАНОВ:

Аз

предлагам

за

членове

на

Управителния съвет двама души – арх. Руси Делев от Регионална
колегия – София – област, и арх. Петкана Бакалова от Регионална
колегия – Пловдив.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Други предложения,
колеги. Заповядайте, арх. Николова.
АРХ. ЧАВДАРА НИКОЛОВА: Искам да предложа Юлия
Железова, която постави един много наболял проблем във връзка с
промяна на Закона за обществените поръчки. Тя би искала да работи в
тази насока от позицията на член на Управителния съвет.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Други предложения,
колеги? Заповядайте, арх. Райчева.
АРХ. ЮЛИЯ РАЙЧЕВА: Може ли да предложа всички, които
вече са предложени, да ги изпишете на един списък и да ги виждаме, за
да не ги предлагат втори път хората. Да се изпишат на екрана.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Ще продължим ли
още да правим предложения? Човек има право да бъде предложен и в
друга комисия, и в Контролния съвет.
АРХ. ЮЛИЯ РАЙЧЕВА: Да, но ние не знаем кой за какво се
предлага. Като загубим връзката, започват да се повтарят.
И още нещо. Нека да пишат и мандатите. Може да се случи да
няма възможност по Устав някой да бъде избран.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Общо взето, имаме
информация, така че до този момент няма опасност. Има хора с втори
мандат, а трябва да няма повече от втори мандат.
Заповядайте, арх. Ваня Серафимова.
АРХ. ВАНЯ СЕРАФИМОВА: Аз предлагам арх. Живко Велев
от Регионална колегия София - област.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колега, заповядайте.
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ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ – Регионална колегия – Варна: Освен
че потвърждаваме кандидатурата на арх. Мартин Христов, която беше
издигната от колегата арх. Аврамов, предлагаме и арх. Борислав
Игнатов, макар че сме сигурни в неговата победа.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Много благодарим.
Има ли още предложения за членове на Управителния съвет?
Колега Мазников, заповядайте.
АРХ. АНГЕЛ МАЗНИКОВ: Предлагам арх. Николай Баровски
да бъде също включен в списъка за член на Управителния съвет.
ПРЕДС. АРХ.
предложения?

Ако

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Има ли други
няма

други

предложения,

аз

имам

едно

предложение.
Подавам си оставката в предложението за член на Управителния
съвет. Благодаря много на тези, които ме предложиха. Аз смятам, че
човек трябва да си почине след един мандат и малко да помисли.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
Ако

сме приключили

с предложенията за членове на

Управителния съвет, бъдете любезни да ми дадете възможност да ги
прочета, за да не пропусна някого неволно и да оповестим тези
предложения за членове на Управителния съвет. Чета ви списъка така,
както съм го записал. Ще ви моля да ме допълните, ако случайно съм
пропуснал някого.
Арх. Борислав Борисов;
Арх. Валери Врабчев;
Арх. Весела Георгиева;
Ландш. арх. Веселин Рангелов;
Арх. Веселина Николова;
Арх. Емил Сърдарев;
Арх. Михаил Стойчев;
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Арх. Милко Николов;
Арх. Владимир Милков;
Арх. Мартин Христов;
Арх. Атанас Динев;
Арх. Красимир Язов;
Арх. Емил Стоянов;
Арх. Борислав Загорски;
Арх. Гергана Милушева;
Арх. Банко Банов;
Арх. Чавдар Пенев;
Арх. Венета Кавалджиева;
Арх. Истелианна Атанасова;
Арх. Емил Жечев;
Арх. Валентина Василева;
Арх. Марин Бакалов;
Арх. Кирчо Кирилов;
Арх. Руси Делев;
Арх. Петкана Бакалова;
Арх. Юлия Железова;
Арх. Живко Велев;
Арх. Борислав Игнатов
Арх. Николай Баровски.
Пропуснах ли нещо, колеги?
АРХ. РУСИ ДЕЛЕВ: Благодаря за доверието на колегата
Банов, правя си отвод.
АРХ. ГАЛИН ВАСИЛЕВ – Регионална колегия София –
област: Искам да предложа още членове. Арх. Петър Диков.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Той направи

изявление, че няма да се кандидатира. Но, ако е размислил пък след
обяда… А, не е искал само председател да бъде? Добре.
Арх. Баровски, заповядайте.
АРХ.

НИКОЛАЙ

БАРОВСКИ:

Имам

технологично

предложение тъкмо да направим и още една проверка и да видим
всички колеги, поне визуално, защото повече от тях не ги познаваме по
имена. Нека да се подредят всички предложени отпред и да ги видим.
Може и да не са всички тук, но поне да ги видим. Очевидно при такъв
голям брой няма да има възможност всеки да се представи. Да излязат
отпред, за да ги видим или поне всеки да се обозначи кой кой е.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, точно 30 на
брой сте. Средно за едно място се борят 3 души за едно място.
Да пожелаем успех. Заповядайте на сцената или долу? Долу,
добре, заповядайте отпред. Има две предложения – едното е да излезете
отпред, а другото е всеки да става, когато си чуе името. Чета отново
списъка. Как предпочитате? Искате да излезете отпред? Чудесно,
заповядайте. Чета имената поред.
Арх. Борислав Борисов;
Арх. Валери Врабчев;
Арх. Весела Георгиева;
Ландш. арх. Веселин Рангелов;
Арх. Веселина Николова;
Арх. Емил Сърдарев;
Арх. Михаил Стойчев;
Арх. Милко Николов;
Арх. Владимир Милков;
Арх. Мартин Христов;
Арх. Атанас Динев;
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Арх. Красимир Язов;
Арх. Емил Стоянов;
Арх. Борислав Загорски;
Арх. Гергана Милушева;
Арх. Банко Банов;
Арх. Чавдар Пенев;
Арх. Венета Кавалджиева;
Арх. Истелианна Атанасова;
Арх. Емил Жечев;
Арх. Валентина Василева;
Арх. Марин Бакалов;
Арх. Кирчо Кирилов;
Арх. Петкана Бакалова;
Арх. Юлия Железова;
Арх. Живко Велев;
Арх. Борислав Игнатов
Арх. Николай Баровски
Арх. Петър Диков.
Добре дошли сте. Да аплодираме нашия бъдещ Управителен
съвет в неговия избираем състав, а пък ще видим кой ще бъде
окончателният състав.
Благодаря на колегите и благодаря на събранието.
С гласуване ще прекратим предложенията за членове на
Управителния съвет.
Моля, гласувайте предложението.
Арх. Костадинов, заповядайте.
АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Има предложение в листата за
избор срещу всяко име да си пишат от коя Регионална колегия е. Това е
много важно.
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ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Първо гласуваме

предложението срещу името на всеки кандидат да се пише от коя
регионална колегия е. Добре, да го гласуваме.
Заповядайте, арх. Аврамов.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Просто няма нужда да се гласуват
факти. Всеки един човек принадлежи към съответната колегия. Това
трябва да се впише. Какво ще гласуваме, че някой бил от някоя
регионална колегия. Благодаря.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Събранието приела
ли това, колеги? Да, добре. Продължаваме нататък.
Сега подлагам на гласуване да прекратим номинациите за
кандидати за Управителния съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували общо 267 делегати: "за" - 266, "против"

- няма,

"въздържали се" - 1.
Предложението се приема.
Следват предложения за Контролния съвет. Очакваме вашите
номинации.
Заповядайте, арх. Сачкова, за процедура.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Тъй като видях състава, единственият
човек, който отсъства и не се представи, е арх. Василева. Искам да
кажа, че нямам нищо против арх. Василева, но тя в момента е
председател на Комисията по изборите. Не е редно да бъде в
Комисията по избора, ако я предлагаме за нещо. Би трябвало да си
довърши избора, който е започнал, тъй като в момента изборът, който
тече, не я касае, и би трябвало след това, ако са си избрали заместник,
той да продължи работата по следващите избори, тъй като тя ще бъде
заинтересовано лице или не знам как точно го казват юристите.
Извинявайте, за това исках думата.

294

ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Адв. Медарев какво
би казал по въпроса? Заповядайте, господин Медарев.
АДВ. ИВАН МЕДАРЕВ: Това, което безусловно искам да кажа,
е, че тя няма право да гласува за себе си. Други ограничения не си
спомням да има относно участие на председател на Комисията по
изборите. Може би е въпрос на решение. Но категорично не може да
дава вот за себе си.
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ: Може ли да попитам как при
тайно гласуване ще установите дали е гласувала за себе си или не?
Трябваше всички членове, които искаха да участват в Комисията по
изборите, да са наясно, че те не могат да се кандидатират за каквито и
да е длъжности. Това на всяко събрание го говорим.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колега Загорски, тя
не се кандидатира сама, а я предлагат от залата. Значи тогава не трябва
да бъде предлагана?!?
Арх. Жечев искаше думата. Заповядайте, арх. Жечев.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Колеги, дайте да не си налагаме
ограничения, които законът не ги е предвидил. Какво ще направи
колежката? Ще си напечата бюлетини?!
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Арх. Валентина Василева в момента
ми се обажда по телефона. Колеги, говоря с арх. Валя Василева, тя си
прави отвод. Ще дойде в залата след 10 минути.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодарим на арх.
Жечев и на арх. Аврамов, който съобщи, че арх. Василева си е
направила отвод и така или иначе, нейната кандидатура ще отпадне.
Моля съответно да бъде отбелязано това в списъка с кандидатите.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Имам процедурен въпрос. Тъй като
списъкът, който се предложи за членове на Управителния съвет, е
твърде голям, в нашите предложения за другите комисии – Контролния
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съвет и Комисията по дисциплинарно производство, се получава
дублиране на имена. В случай, че съответно някой бъде класиран в
повече от една комисия или в Управителния съвет, как да
процедираме? Дали съответно номинираният и избран делегат да заяви
в коя комисия предпочита да заеме своето място. Това ми е
процедурният въпрос.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Това е редно,

въпросът е да уточним в кой момент трябва да го каже.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: След избора и обявяване на
резултатите.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: След избора трябва
пред събранието да заяви като декларация в коя позиция остава и че се
отказва от другите.
Колеги, очаквам номинации за членове на Контролния съвет.
Арх. Аврамов, имате думата.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: На нашето събрание също са
обсъдени имена за членове на Контролния съвет, предложени от
Регионална колегия – София – град. Предложението е следното:
Арх. Христо Чепилев;
Ландш. арх. Емил Галев;
Арх. Румен Йотов;
Арх. Катя Ангелова;
Арх.

Красимир

Язов,

който

е

досегашният

заместник-

председател. Ние от Регионална колегия – София – град, считаме, че
ако не бъде избран в Управителния съвет, ще бъде много полезен в
Контролния съвет.
Благодаря ви за доверието. Аз съм избран от София – град, така
че предлагам достойни кандидати.
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Съответно изразяваме подкрепа евентуално на бъдещи членове
на Контролния съвет за: арх. Станчо Веков – Варна;
Ще подкрепим и други, ако бъдат предложени от съответната
колегия.
Благодаря ви, това са нашите предложения.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Козовска,

заповядайте.
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Правя номинации за членове
на Контролния съвет

от името на Регионална колегия – София -

област:
Арх. Борислав Владимиров;
Арх. Емил Василев – Стара Загора;
Арх. Милка Белотелева;
Арх. Руси Делев;
Арх. Георги Бачев – Варна.
Арх. Кристина Андреева.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, арх.
Козовска.
Заповядайте, арх. Йотов.
АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Правя си отвод от номинацията за член
на Контролния съвет.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Костадинов.
АРХ.

ПЕТКО

КОСТАДИНОВ:

От

Пловдив

скромно

предлагаме арх. Петранка Владимирова.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Други предложения?
Заповядайте, арх. Камиларова.
АРХ. ЛАДА КАМИЛАРОВА: Аз няма да правя предложения, а
искам да направя едно възражение срещу кандидатурата на арх. Георги
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Бачев от Варна. Причините да направя това са, че бидейки член на
Управителния съвет в този мандат, арх. Бачев си е позволил грубо и
безцеремонно нарушаване на авторски права за значим обект. Считам,
че при това положение той няма място в Контролния съвет и изобщо в
ръководството на Камарата.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Правите отвод на
колегата?
АРХ. ЛАДА КАМИЛАРОВА: Не правя отвод, просто казвам
защо правя възражение.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Добрянов,

заповядайте.
АРХ. БУРУЛЯНОВ: Предложението на Регионална колегия –
Бургас, за член на Контролния съвет е арх. Събин Попов.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Белотелева.
АРХ. МИЛКА БЕЛОТЕЛЕВА: Аз съм арх. Белотелева и си
правя отвод като член на Контролния съвет.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Загорски,

заповядайте.
АРХ. БОРИСЛАВ ЗАГОРСКИ: Предлагам арх. Любомир
Пеловски.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Заповядайте, арх.

Бачев.
АРХ. ГЕОРГИ БАЧЕВ: Понеже не бях тук, когато е съобщено,
че съм нарушител, бих искал колегите, ако имат някакъв проблем с
мен, какъвто и да било, просто да ме информират, а да не се получава
така, че трибуната на Общото събрание да бъде някакъв вариант за
решаване на лични проблеми. Това ми е молбата само.
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ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колегата от Варна,
заповядайте.
АРХ. ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ: Освен кандидатурата от
нашата колегия на Георги Бачев издигаме и кандидатурата на арх.
Мартин Христов. При евентуален избор н Управителния съвет, той ще
има възможност за избор.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Други предложения
за членове на Контролния съвет, колеги? Ако няма, предлагам с вашия
вот да прекратим номинациите за повече членове на Контролния съвет.
Моля, гласувайте предложението да прекратим номинациите за
членове на Управителния съвет.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Имам процедурно предложение. В
списъка също да бъде посочена регионалната колегия, това, което
решихме за членовете на Управителния съвет.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Добре, ясно. Това
нещо върви навсякъде.
Подлагам на гласуване предложението да бъдат прекратени
номинациите за членове на Контролния съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували общо 272 делегати: "за" - 271, "против"
"въздържали се" - 1.
Предложението се приема.
Заповядайте, колеги, чета ви имената.
Арх. Христо Чепилев;
Ландш. арх. Емил Галев;
Арх. Катя Ангелова;
Арх. Красимир Язов;
Арх. Станчо Веков;
Арх. Борислав Владимиров;

- няма,
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Арх. Емил Василев;
Арх. Руси Денев;
Арх. Георги Бачев;
Арх. Петрана Владимирова;
Арх. Събин Попов.
Ландш. арх. Кристина Андреева
Арх. Любомир Пеловски;
Арх. Мартин Христов.
Очакваме вашите овации, колеги. Това е листата за членове на
Контролния съвет. Пожелавам на кандидатите всички до един да бъдат
избрани и да имаме здрав контрол върху Камарата.
Преминаваме към номинации за членове на Комисията по
дисциплинарно производство. Моля ви за вашите предложения.
Заповядайте, арх. Аврамов.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Аз експресно ще съобщя нашите
номинации. Предлагам:
Арх. Атанас Динев, който направи едно много съдържателно и
емоционално изказване по отношение на авторските права и той ще
има такъв ангажимент, предполагам.
Арх. Валентин Тонев;
Арх. Димитър Кабакчиев;
Арх. Милен Русенов;
Арх. Румен Йотов.
Извинявам се, станала е техническа грешка, че предложението
за арх. Румен Йотов го съобщих към Контролния съвет.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Той си направи

отвод.
Арх. Козовска, заповядайте.
АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Предлагам:
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арх. Ваня Серафимова – Регионална колегия – София – област;
Арх. Белян Белчев;
Арх. Мирослав Бойчев – Регионална колегия – Бургас;
Арх. Искра Накова;
Арх. Добромир Генов – Регионална колегия – Стара Загора.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Костадинов,
заповядайте.
АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: От Регионална колегия –
Пловдив, предлагаме:
Арх. Костадин Палазов;
Ландш. арх. Мария Генова.
ПРЕДС.

АРХ.

ВЛАДИМИР

ДАМЯНОВ:

Заповядайте,колежке.
АРХ. ………..: От Регионална колегия – София – град,
предлагам ландш. арх. Александър Недев в случай, че не бъде избран за
председател.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колегата от Варна,
заповядайте.
АРХ………: От Регионална колегия – Варна, предлагам арх.
Мирослав Христов.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, други

предложения? Има ли други предложения? Ако няма повече
предложения, ще прочета листата на така предложените номинации.
Арх. Атанас Динев;
Арх. Валентин Тонев;
Арх. Димитър Кабакчиев;
Арх. Румен Йотов;
Арх. Милен Русенов;
Арх. Ваня Серафимова;
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Арх. Белян Белчев;
Арх. Мирослав Бойчев;
Арх. Искра Накова;
Арх. Добромир Генов;
Арх. Костадин Палазов;
Ландш. арх. Мария Генова;
Ландш. арх. Александър Недев;
Арх. Мирослав Христов.
Чухте имената. Колеги, предлагам да прекратим номинациите с
вашето гласуване.
Моля,
номинациите

гласувайте
за

членове

предложението
на

за

Комисията

прекратяване
по

на

дисциплинарно

производство.
Гласували общо 251 делегати: "за" - 251, "против"

- няма,

"въздържали се" - няма.
Предложението се приема.
Моля колегите от списъка да заповядат отпред, за да бъдат
видени и поздравени от събранието. Колеги, това са предложените за
членове на Комисията по дисциплинарно производство. Нека да ги
аплодираме и да им пожелаем успешно състезание.
Благодаря ви за номинациите.
Виждаме, че в залата влиза арх. Василева – председател на
Комисията по изборите, вероятно с информация за нас. Ще ви помоля
за подходящо внимание.
Заповядайте, арх. Василева.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, ние в съкратени
срокове – за един час – успяхме да свършим тази работа. Но за
съжаление димът от Сикстинската капела е черен.
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Изборът за председател на Управителния съвет сочи следните
данни:
За арх. Борислав Игнатов - 178 гласа;
За арх. Емил Сърдарев

-

53 гласа;

За арх. Марин Бакалов

-

7 гласа;

За арх. Николай Баровски - 123 гласа;
И има 5 невалидни бюлетини. Общият брой на подадените
бюлетини е 366.
Така че се очертава балотаж между колегите Борислав Игнатов
и Николай Баровски, за което Комисията своевременно ще се приготви
със съответните бюлетини.
За председател на Контролния съвет положението е следното:
Подадени са 365 бюлетини.
За арх. Христо Чепилев

- 152 гласа;

За арх. Любомир Пеловски - 106 гласа;
За арх. Атанас Тосев

- 99 гласа;

Невалидни бюлетини 8. Очертава се балотаж между колегите
Христо Чепилев и Любомир Пеловски.
За председател на Комисията по дисциплинарно производство:
За арх. Александър Недев – 199 гласа;
За арх. Милен Русенов

- 165 гласа;

Имаме единственият избор. Честито на арх. Александър Недев.
(Ръкопляскания.)
Понеже обещах по телефона да заявя своя отвод и да ви
благодаря за гласуваното доверие, но аз не бих желала да съм член на
Управителния съвет.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Благодарим на арх.
Василева.
Арх. Василева, моля за Вашите указания какво следва.
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АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Ще се постараем да
направим с едно гласуване и балотажа, и избора на членовете на
съветите така, че да не се налага два пъти да идвате да гласувате.
Просто ни трябва време, за да се подготвим със съответните бюлетини.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, докато

чакаме и все още имаме сериозен кворум, преди да се излезе от залата
за гласуване, да продължим с точките по дневния ред, за да можем утре
наистина да спестим време.
АРХ.

МИРОСЛАВ

БОЙЧЕВ:

Може

ли

процедурно

предложение относно гласуването? Понеже има избран председател на
Комисията по дисциплинарно производство, може спокойно да бъде
избрана Комисията по дисциплинарно производство с балотажа. Тоест,
да проведем избори за членове на Комисията по дисциплинарно
производство и балотаж за председател.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Арх. Василева ви
каза, че изборите ще бъдат едновременно.
Арх. Дюлгерова, заповядайте.
АРХ. ДАНИЕЛА ДЮЛГЕРОВА: Извинете, не решихме
съдържанието на бюлетините за членовете. Имаше предложение да има
допълнителна информация. Това не го гласувахме.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Доколкото разбрах,
няма противоречие да бъде отбелязано срещу името всеки кандидат
неговата регионална колегия. По това нещо се разбрахме. Така че ще
отбележим, ще дадем информация в бюлетините да бъдат отбелязани
тези неща.
АРХ. ДАНИЕЛА ДЮЛГЕРОВА: Понеже аз съм против,
реших, че има и други, които са против. Не го гласувахме. Затова
попитах.
Предлагате да го гласуваме ли?
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Колеги, питам събранието: да прогласуваме ли това? Нужно ли
е да го прегласуваме или просто по подразбиране се отбелязват и
регионалните колегии? Отбелязваме срещу името регионалната
колегия.
Колеги, предлагам да гласуваме дали да продължим по дневния
ред, за да си помогнем за утрешния ден, тоест, да продължим по
точките от дневния ред, които са за утре.
Имаме да гласуваме и предложения за промени в Устава. Ще ни
трябва мнозинство от 2/3 – тоест, квалифицирано мнозинство. Така че,
моля ви, бъдете любезни да останете в залата.
Ще дам 15 минути почивка за едно кафе, за да могат да се
подготвят листите и бюлетините.
Обявявам 15 минути почивка.
(До края на деня заседанието не беше възобновено.)
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ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
14 май, събота, 2016 г.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, откривам
последното заседание на ХІV Общо събрание на Камарата на
архитектите в България.
Давам думата на председателя на Комисията по избора – арх.
Валентина Василева. Заповядайте, арх. Василева.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Добър ден, колеги! Искам
да ви запозная с четири протокола на Комисията по избора, които
успяхме да изработим вчера, тоест, днес до 2,00 ч. сутринта.
Вчера постъпи заявление до председателя на Комисията по
избора, подадено от члена на комисията – ландш. арх. Ани Цонинска, с
молба да бъде освободена от участие в състава на комисията по лични
причини. Заявлението е уважено и Комисията остана да заседава в
състав от 12 души.
След проведените всички избори вчера на дата 13 май, петък,
2016 г. Комисията по избора във връзка с отпечатването на
недействителна бюлетина за избор за членове на Управителния съвет
на КАБ
РЕШИ:
1. Анулира подадените за избор на членове на Управителния
съвет бюлетини, без да извършва тяхното преброяване.
2. Отпечатва нови бюлетини.
3.

Провежда повторно гласуване за членове на Управителния

съвет на КАБ – това ще стане след малко, след половин час.
4.

Обявява резултатите от този избор заедно с резултатите от

гласуването за членове на Контролния съвет и Комисията по
дисциплинарно производство.
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Решението на Комисията е прието с резултат: 9 „за“ и 3
„въздържали се“.
Протокол № 4 от проведен балотаж за избор на председател на
Управителния съвет!
От подадените 370 бюлетини има 8 невалидни.
За арх. Борислав Игнатов са подадени 231 бюлетини и той е
избран за управител на Камарата (Ръкопляскания.)
Протокол № 5 за проведен балотаж за избор на председател на
Контролния съвет!
От гласувалите 369 делегати – невалидни са 3 бюлетини.
За арх. Христо Чепилев

– 184 гласа;

За арх. Любомир Пеловски – 181 гласа.
За председател на Контролния съвет е избран арх. Христо
Чепилев. Честито. (Ръкопляскания.)
Пожелавам успешна работа на последното наше заседание и
информирам, че най-късно до половин час ще бъдат приготвени
материалите за провеждане на последния избор. Не е необходимо
всички наведнъж да отидат да гласуват. Кой, когато прецени, да дойде
и да гласува. Това вече ще е един бърз избор на само един състав.
Бюлетините за другите два състава също са преброени, но както
събранието пожела, те ще бъдат обявени заедно с членовете на
Управителния съвет. Така че ние имаме готовност за тези три
информации.
Оттук нататък думата има новият председател.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, аз искам да
взема за последен път думата от тази трибуна, след което ще предам
думата на новия ръководител на Камарата.
Първо, искам от името на всички вас да го поздравя с достойно
спечеления пост и да му пожелая една сериозна, истинска и работа във
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вярната посока на промяна, на нов начин на действие от Камарата и на
успешно връщане на значението на думата „архитект“ в нашето
общество. Това пожелавам, обаче съвместно с вас. Надявам се, че
избирайки го, вие сте зад него и ще подкрепяте неговите действия,
както и ще бъдете сериозен коректив на неговите действия.
Пожелавам му успех и на добър час! (Ръкопляскания.)
Давам думата на арх. Игнатов.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Здравейте, колеги! Много
ви благодаря за подкрепата. Приемам я като много ясно послание, че
трябва оттук нататък да работим на база идеи и платформи, а не на
личности. Смятам, че трябва да приемем този вот, че това е вотът за
нещата, които формулирахме с много от вас преди събранието и които
заедно да превъплътим в реалност.
Искам да помоля арх. Дамянов да остане в президиума. Също
бих искал да поканя и арх. Георгиева също да заповяда тук до края на
събранието. Това е просто като уважение и искам да има и
приемственост. А също ще ми трябва и помощ, не съм много наясно с
процедурите.
Още веднъж искам да ви благодаря за това, което се случи, и да
повторя, че това е вот за една програма за действия и действията би
трябвало да започнат веднага и незабавно с помощта на всички вас и с
ваше съгласие и подкрепа, за което съм ви искрено благодарен. Ще
направя всичко, за да бъде това полезно за Камарата. Какво значи
„полезно за Камарата“? Това значи полезно за всеки един член на
Камарата.
Много ви благодаря за този избор. (Ръкопляскания.)
За съжаление, има една техническа грешка, която е допусната
вчера. Тя е абсолютно разбираема в това напрежение и тежка работа,
която се стовари върху Комисията по избора. Така че, предполагам,
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никой няма да го направи на въпрос и не би трябвало да им се сърдим.
Дори трябва да им благодарим. Хората работиха до сред полунощ в
залата, за да се справят с това положение.
Сега, понеже отново ще гласуваме за членове на Управителния
съвет, това е нещо, което трябва да направим, за да бъде всичко
издържано, бих искал да призова за следното. За да можем да направим
правилен избор, самият аз не познавам всички кандидати за членове на
Управителния съвет, предполагам, че и повечето от вас не познават
всички, познавате някои от тях, бих искал да поканя хората, които са
кандидати за членове на Управителния съвет, с няколко думи или с
повече, да се представят. Това е важно, наистина е важно, защото от
днес с този избор посланието е много ясно, че ще се гласува за
платформа, а не за човек. Затова бих искал, не е задължително всеки,
но който иска, моля да заяви желание за това дали иска да представи
нещо, какво иска да допринесе конкретно. Това е много важно, защото
това са хора, които искат да помогнат на Камарата. Нека да ги чуем с
няколко думи, за да можем да направим реален избор.
Заповядайте.
АРХ. ЗВЕЗДЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА: Моля арх. Николов да
си оттегли кандидатурата. Той знае защо.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Но няма такава процедура.
Давам думата на арх. Николов.
АРХ. ИЛКО НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, нямам идея защо
трябва да си оттегля кандидатурата. Но използвам възможността, която
новият председател даде, за да изляза пред вас, да ви се представя. Аз
направих няколко предложения за решение, които се надявам да влязат
в решенията на Общото събрание. По-късно, когато стигнем до тях,
може би ще дам допълнителни обяснения.
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Но, ако арх. Владимирова желае пред вас да даде някакви други
пояснения, да заповяда и се извинявам, че ангажираме цялото събрание
с моята личност.
АРХ. ЗВЕЗДЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА: Аз исках да избегна
тези обяснения, защото не обичам скандалите. Но колегата явно умира
от вълнение. Просто яз имах възможността да го наблюдавам като
председател на Общинския съвет четири години и видях как той се
държи като неархитект, как нарушава законите, как потъпква
гражданските права, как работи в ущърб на труда, за което имам
доказателства. Ние сме свидетели на документи за решение на
Административен съд – Пловдив, и на видеоматериали.
Миналата година през март месец му изпратих мое лично
писмо, на което нямам отговор.
ПРЕДС.

БОРИСЛАВ

ИГНАТОВ:

Благодаря

на арх.

Владимирова.
Наистина е хубаво да имаме и гражданска позиция, освен
нещата, които са повече професионални.
Арх. Киряков, заповядайте. Общото събрание е органът, пред
който сме се събрали. Нека да се обръщаме към тях.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Колеги, аз имам процедурно
предложение. Разбира се, важно е да чуем колкото се може повече тези.
Да, но както винаги предлагаме, да се придържаме към дневния ред.
Бихме могли да съвместим гласуването с обедната почивка.
А сега ви моля да пристъпим към разглеждане на бюджета. След
това имаме половин час за разглеждане на Устава и накрая да приемем
решенията, които не са по-малко важни от избора на членове за
Управителния съвет.
Затова моля да гласуваме продължаване по дневния ред.
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ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ:

Това е абсолютно

предложение. Но поне да видим кои са хората, които искат да кажат
нещо. Ако има въобще, моля ви се, колеги, които са кандидати за
членове на Управителния съвет, заповядайте.
АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА – Регионална колегия –
Пловдив: Номинирана бях за член на Управителния съвет. Това, което
искам да кажа, е защо приех номинацията и какво смятам, че мога да
направя през следващите години. Не знам дали знаете, но в момента
вървят обществени поръчки в над 100 общини, които обявяват поръчки
с по 30 – 40 обекти за рамкови договори. Това е цялото проектиране за
следващите четири години, което се обявява сега. И то се обявява при
невъзможни условия.
Направих анализ на последните 50 поръчки. 88 процента от тях
са без плащане при условие, че пет години се търсят пари и ако
общината не ги намери, ще ни върне проекта. Предлага да ни върне
проектната документация. В 50 и повече процента от тези поръчки в
критериите за оценка има техническо предложение с голяма тежест –
30 – 50 – 70 точки, което на практика е литературно есе – как ние ще
проектираме. Това е един силно субективен критерий, който общините
ползват, за да се изберат проектантите. И като ги изберат,
междувременно все пак да ги изгонят, защото 88 процента без
плащане… Поръчки между 200 и 500 000 лв. с аванс от 200 лв., 300 лв.,
1000 лв.
Това, което може да се направи – говорила със юристи, които са
вещи в това отношение. Тези поръчки сега, веднага, в момента 22 са
оформени, още другата седмица трябва да бъдат обжалвани пред КЗК.
Сравнително една поръчка е 100 лв. За …. лв. можем да спрем 100
поръчки.
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Повярвайте ми, ако ние в момента блокираме общините, те ще
ни обърнат внимание, защото (Ръкопляскания.) това, което знаем
поотделно, което не се казва, няма да има следващ програмен период.
Това, което знаем, но не се казва, е, че от 2017 г. каквото се похарчи,
по-нататък парите ще бъдат орязани за наше финансиране. В този
смисъл финансиране ще има само за държавни и общински проекти с
голямо значение – благоустрояване и други. Общините са в паника.
Затова поръчват по 30 – 40 обекта. Сега е нашият шанс всяка поръчка,
която оттук нататък се отваря и е с тези критерии, да бъде обжалвана.
Юристите казват по повод това, че не се плаща, е дискриминационно.
Но не може да бъде обжалвано, защото много малко проектантски
фирми

в България

могат творят пет години

за тези пари.

(Ръкопляскания.)
Критериите – също. Цените! За 90 хиляди лева се предлага да
направиш 22 обекта с всички части. Когато направих разценка,
установих, че един архитект трябва да работи за 690 лв. с осигуровките,
а той струва 800 лв. за всеки, който има работници с минимално
възнаграждение.

Междувременно

обаче

трябва

да

подпишеш

декларация, че ще изпълниш условията и това са цените, когато си на
върха. Това са невъзможни условия.
Това, което искам да кажа, е, още нещо. На практика те ни
орязват хонорарите, защото съвсем лесно само със заповед на
министъра орязаха процентите за проектиране. Ако аз съм успявала да
работя на 7 процента на СМР в предишния програмен период, сега
трябва да работя на 4. Да, работила съм на 7, работила съм и съм
познавала правилата и съм накарала консултантите да се гордеят с мен.
Точно това знание съм го споделила с колегите от Пловдив и съм
казала, че съм насреща за всеки, който иска да получи съвети как да се
справиш с консултантите.
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В един момент сега, договори от предишния програмен период,
трябва да ги актуализирам и да им намаля себестойността с 3 процента.
Защо? Чакала съм две години, не са били финансирани и сега на
всичкото отгоре трябва да отстъпя 3 процента, като си отделим около
30 – 40 процента от хонорарите.
Това става само на ниво наредба. Много е лесно да бъде
променено. Не може строителният надзор да взима 4 процента и
проектантът да взима 4 процента за проектиране.
Това са неща, които могат да бъдат променени и сега е
моментът. Не само ЗОП трябва да се промени. Трябва да има контрол в
Агенцията по обществени поръчки. Но, докато променим ЗОП след
една година, вече няма да има обществени поръчки. Реакцията трябва
да е сега и веднага и аз знам как трябва да се направи. Това е.
(Ръкопляскания.)
ПРЕДС.

БОРИСЛАВ

ИГНАТОВ:

Изключително

съм

благодарен за това изказване. Мисля, че по този начин човек трябва да
заяви какво ще допринесе, за да можем да го изберем в Управителния
съвет и да бъде полезен за Камарата.
Давам думата на следващия желаещ да изкаже своята
платформа.
Заповядайте, арх. Милков – Регионална колегия – Бургас.
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, здравейте. Аз бяха един
от двамата кандидати за членове на Управителния съвет, които
публикуваха платформа на сайта на Камарата и третия ден я бях
оставил разпечатан на всички столове. Предполагам, че много от вас са
я прочели.
Това, което колежката отбеляза, аз съм го направил като анализ
на съществуващото положение и всичко, което тя каза, е абсолютно
точно и вярно.
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Кандидатирах се за член на Управителния съвет, защото считам,
че мога да бъде полезен точно в тази насока – създаване на коректен,
почтен пазар на архитектурните услуги, където да се състезаваме с
идеи и концепции, а не да се цакаме с пари и срокове.
Аз ще бъда страшно кратък. В тази моя платформа накрая
завършвам с 10 предложения за решения на Общото събрание, деветте
от тях – от т. 2 до т. 10 – са взаимно свързани и всяко едно от тях, ако
бъде отхвърлено от Общото събрание, просто цялата концепция за
работа в тази насока рухва.
Какво трябва според мен да направим? Аз бях четири години
представител на Камарата в една работна група на архитектурния
конкурс и обществени поръчки. Там първо работихме по директивата –
предложения и т.н. – после и по ЗОП.
В платформата си съм направил един анализ какво сме
постигнали и какво трябва и можем да постигнем. В общи линии мога
да кажа, че в ЗОП почти нищо не сме постигнали, но все пак има
много възможности. Първото, което трябва да направим, е да изготвим
едни правила и насоки за подбор на инструменти за възлагане на
архитектурни услуги и критерии за подбор на участниците. Тези
основни правила и насоки трябва да бъдат в полза и да бъдат насочени
основно към общините. Трябва да съсредоточим нашите усилия в
работа със Сдружението на общините в Република България. Трябва да
убедим всичките държавни и общински възложители, че Директивата и
законът създават един огромен инструментариум за обществени
поръчки. Само че не всички от тях са подходящи за архитектурни
услуги. Има две или три, по които ние можем да работим и трябва да
им докажем, че обществените инструменти са за подбор на този вид
обществени
проектиране.

поръчки,

които

са

подходящи

за

архитектурното
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Друго, в ЗОП е казано, че

при стойност на обществената

поръчка повече от 70 хиляди лева възложителят може да организира
конкурс, като правилата се определят с правилника за приложение на
закона.
Трябва спешно да изработим това, което направихме в
основните насоки на САЕ – правила за проверка и организиране на
архитектурните конкурси. Всичко това беше качено навремето на сайта
на Камарата, има го в Централата, преведено е на български,
предлагаме го като една книжка.
Друго нещо, което искам да ви кажа, с правилника трябва да
успеем да убедим възложителя, че праг от 70 000 лв., под който може
да не се възлага с обществена поръчка, да се отива на директно
възлагане, е страшно висок. Правих справка за последните две години в
Община Бургас няма обществена поръчка, по-голяма от 70 000 лв.,
което на практика означава, че може да нямаме обществени поръчки, а
директно възлагане на базата на … - знаете какви критерии и как може
да става това нещо.
Друго. Ако погледнете в ЗОП какво е казано за това как се
определя цената на една услуга – на базата на платени данъци и такси.
Ако някой може да ми разтълкува какво значи това за нашата
професия, шапка му свалям. ЗКАИИП е казал: вменява на Камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране да
изработят методика за себестойността на проектантския труд.
Следователно, ЗОП трябва да бъде съгласуван с КИИП и в
правилника директно да кажем, че цената на архитектурната услуга се
определя на базата на методиката за нейната себестойност.
Също така съм направил предложение ние спешно да
преработим нашата методика. Истина е, че цените са страшно високи,
не отговарят на съответната икономическа конюнктура и е много
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трудно да ги прилагаме. Също така трябва да разработим и една
методика за определяне на минималните срокове в архитектурното
проектиране. Имаме едно начало, но не е добро, трудно работи. Това са
нещата, които ни свързват, трябва да се концентрираме.
За мен е изключително важно да участваме, да направим всичко
възможно в работната група, която работи правилника за приложение
на ЗОП, да има представители на Камарата на архитектите в България,
на Съюза на архитектите и там, в този правилник да вменим на
възложителите, че това са подходящите инструменти, това са
критериите, които могат да се използват и това е единственият начин,
по който ние можем да се преборим и да създадем един пазар, почтен,
на архитектурните услуги.
Другото, което трябва спешно да направим, аз съм го записал
като решение на Общото събрание, по колегии експертите да ни
запознаят със закона. Законът е много тежък, законът има много
подводни камъни. Но хубавото е, че е дал правото на Камарата на
архитектите в България да обжалва условията на една обществена
поръчка.
Аз в моите платформи като предложение за решение на
събранието съм допълнил да има специална работна група с щатен
персонал, която да следи всички обществени поръчки и своевременно
да обжалва условията. Също така съм предложил, че трябва да има и
ресорен заместник-председател, който да отговаря точно за защита на
професията,

архитектурния

и

пазара

на

строителни

услуги,

архитектурни конкурси и обществените поръчки.
Накрая искам да ви кажа едно нещо. Много говорим, че трябва
да намерим достойно място в обществото, че ние сме на дъното. Да, на
дъното сме, но вината основно е в нас, колеги. Когато ние започнем да
се самоуважавам, да уважаваме собствения си труд и да се уважаваме

316

по между си, да бъдем единни, тогава ние ще получим признание за
труда ни.
И още едно нещо искам да ви кажа. Ние сме четири хиляди
души. Инженерите са 14 хиляди души. Тоест,

18 хиляди души

съсловна организация, браншова организация, синдикат, това е сила.
При положение, че управляващите не искат да ни чуят, не искат да ни
обърнат внимание, искам да ви кажа, че е достатъчно само колегите
архитекти и инженери от София, половината от тях да застанат пред
Народното събрание и мисля, че доста от нашите политици и нашите
законотворци ще се замислят дали трябва да се съобразят с нас.
Това е, което исках да ви кажа. Смятам да работя точно в тази
насока. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря много на арх.
Милков.
Моля други колеги, които искат да споделят какво конкретно
искат да допринесат за Камарата?
Заповядайте. Представете се, не познавам всички.
ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Здравейте. Аз съм
другият кандидат, който представи платформа на сайта на Камарата.
Затова и няма надълго да говоря, както колегата преди мен. Още
повече, че рискуваме събранието да остане без взети решения, защото
наистина времето напредна. След малко ще излезем да гласуваме.
Това, което с две думи искам да ви кажа или по-скоро да ви
върна отново да фокусираме погледа върху нашата организация, е, че
всъщност като участник в предишния мандат имах възможността да
забележа, че сегашната структура на Камарата е много тромава, не
работи. Дванадесет години вече имахме възможността да се убедим, че
се нуждаем от тотална промяна в структурата и това нещо, за което за в
бъдеще смятам да работим в Управителния съвет.
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Мисля, че следващият, предстоящият мандат е ключов за това и
ако ние сега не направим промени, значи заслужаваме участта си. Нали
всички тук казаха и тук се наложи мнението, че сме изтикани в ъгъла.
Но общо взето, това зависи единствено от нас да излезем от този ъгъл.
Това, което най-вече смятам, че трябва да се направи, е да се
помисли как да се освободим от злободневните проблеми и от
фокусирането върху проблемите вътре в Камарата и да се занимаваме
единствено с проблемите на професията и позиционирането ни в
общественото пространство. За целта според мен е необходимо да
потърсим някаква възможност за назначаване на мениджър, който да
обслужва Камарата административно, финансово и правно, а ние да
бъдем архитекти, не да се правим на счетоводители, юристи и т.н.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на ландш. арх.
Рангелов.
Следващият? Арх. Борисов, заповядайте.
АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ:

Колеги, спомняте си, беше

създадена нашата Камара. Тя е свързана с така наречената
административна тежест, която от година на година се увеличава.
Никакво участие, никакво изискване за степента, при която нашата
професия, нашата архитектурна дейност се принизи едва ли не до една
от многото участници в инвестиционния процес.
Ние допуснахме вероятно да акцентираме на нашето Общо
събрание именно върху една от основните задачи, а именно намаляване
на административната тежест. Нещо, за което ще е добре за цялото
общество, нещо, за което можем да получим изключително много
подкрепа за други фактори. А Камарата като скачен съд именно в
административното регулиране на инвестиционния процес.
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Всички страдаме от това, че от година на година се появяват
повече изисквания, повече части, повече папки, една камарата от
одобрявания в администрацията.
Така че една от функциите, по която бих работил, защото мисля,
че има голям резерв за реализация на целите, интересите на нашата
Камара, е намаляване на административната тежест. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. Борисов.
Следващият колега? Заповядайте, арх. Динев.
АРХ. АТАНАС ДИНЕВ: Здравейте, колеги! След всичко, което
казаха изказалите се преди мен, нямам какво да добавя.

Толкова

компетентно подготвени.
Аз бях включен, за мен беше изненада и поемам риска, ако бъда
избран, да се подготвя и да помагам с каквото мога.
Но искам да ви обърна внимание точно във връзка с предишното
изказване. Прекрасно подготвени, но чисто практично как ще съумеем
до есента тези неща да се случат? Кога ще бъде първото заседание на
Управителния съвет? Току-що разговарях с моите колеги. След един
месец във връзка с тази тромава машина кога ще се завърти колелото с
решенията, с действията, за да могат да ни чуят?
Има нещо някакво ценно зрънце в това мениджърско
предложение. Бързо и срочно най-подготвените от нас да започнат да
създават документи. Да поканим преса, медии. Отговаряте ми малко с
усмивка: хубаво, че не дойдоха, защото как щяха да разберат, че това е
нашето събрание? Къде са нашите атрибути? Къде е нашата среда? Ние
правим система на живота, на средата.
Не го приемайте, колеги, като някакъв упрек. Може би това е
продиктувано от онази икономика. Ние трябва да се радваме, трябва да
е празник, с това да афишираме.
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Извинявайте, че се отклонявам от темата, но тези детайли са
много важни. Нека да имаме традиционни атрибути, с мултимедия да
докажем, че сме авторитетни и че можем.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. Динев.
Има ли други желаещи да се изкажат? Заповядайте, арх.
Атанасова.
АРХ. ИСТЕЛИАННА АТАНАСОВА: Благодаря. Здравейте,
колеги! Благодаря на тези, които ме предложиха за член на
Управителния съвет. Знаете, аз и миналия път споменах, някои от вас
знаят, че съм представител на Съюза на архитектите в България в
Международния съюз на архитектите. Това е световна организация на
архитектите със 130 държави членки, 3,5 милиона членска маса
архитекти и от цял свят професионалните организации.
Мислех си с какво и аз мога да бъда полезна. Естествено като
архитект и аз имам своите познания, качества и професионален опит.
Но ми се струва, че в тази област, която е за съвместни усилия,
сближаване на Съюза на архитектите с Камарата, структурни промени,
които да доведат до едно масирано и компетентно поведение на нашите
две професионални организации, бих била доста полезна с много
големите си контакти по света.
Чух тук всички кандидати – един дава пример с Англия, друг
дава пример с Франция. Всички имате опит в определени сфери. Аз
работя обаче с професионалните организации на всички най-големи
страни в Европа, Азия, Америка, в цял свят. Мога да помогна с това, че
струва ми се, че ние трябва да се поучим от опита на колегите си. Има
области, които, да, те са супер специфични за България. Ние трябва да
се съобразим с нашата специфика. Но има неща, които са толкова ясни
и отработени по света, които просто трябва и с колегите от другите
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страни да направим няколко разговора, да уточним подробностите, да
решим нашите си проблеми и да тръгнем напред. Не можем да дъвчем
едни и същи проблеми години наред и да не ги решаваме и да се мъчим
ние да ги измислим. Когато те са решени по света по един брилянтен
начин, ние можем само да се поучим от чуждия опит.
Естествено, огромните контакти, които бих могла да подам на
всички членове на Камарата на архитектите в България с други
архитекти от цял свят. Разбира се, и всичко друго, което всеки прецени,
че бих могла да работя, аз съм на разположение и независимо – казвам
го – дали ще бъда избрана в Управителния съвет, искам да използвам
случая да кажа на новия председател на Камарата следното.
Независимо дали аз влизам в този Управителен съвет или не,
изцяло може да разчита на моята помощ, защото вярно е, че съм
спечелила конкурс за представител в МСА, но навсякъде по света аз
работя за българските архитекти. Те са членове и на Камарата, и на
Съюза. Аз работя за двете организации и за авторитета на българските
архитекти. За всичко, което ви е необходимо, ще помагам.
(Ръкопляскания.)
ПРЕДС.

БОРИСЛАВ

ИГНАТОВ:

Заповядайте,

арх.

Георгиева.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Здравейте, колеги! Аз съм арх.
Весела Георгиева. Предполагам, че вие ме познавате.
Нямах намерение да правя това изказване и да представям
някаква платформа. Но мисля, че искам да кажа няколко важни неща
след останалите кандидати, които чух.
Първо, искам да благодаря на всички, които подкрепяха нашия
Управителен съвет през изминалия мандат. Това са хора, които са тук,
сред вас и някои от тях знаят колко трудна и колко неблагодарна е
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работата в Камарата на архитектите в България. Това е първото нещо,
което искам да кажа.
След това искам да благодаря на ръководството на Регионална
колегия – София – град, за това, че прецени да ме номинира като техен
представител в бъдещия Управителен съвет. Оттук нататък обаче искам
да кажа какво аз мисля, че е също много важно освен добрите идеи и
платформи.
Първо, добрите идеи и платформи се подкрепят с ежедневна
работа, работа всеки ден. Колкото и да ви звучи патетично, това е така
и аз съм го изпитала лично в качеството си на заместник-председател в
предишния мандат.
Второто, което е много важно и за което аз бих искала накрая на
мандата да кажем: да, така е, това е ние да повишим, колеги,
самочувствието си като архитекти, защото видно от коментарите, които
чувам за много неща, разбирам, че ние като архитекти, колкото и да е
изявена, творческа и аплодирана нашата професия, нямаме достатъчно
самочувствие. Искам повече самочувствие и смятам, че така трябва да
бъде.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС.

БОРИСЛАВ

ИГНАТОВ:

Колеги,

следващият

желаещ?
Заповядайте, арх. Гълъбов. Имате думата.
АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Ако ми разрешите... Колеги,
знаете ме, аз съм доста позитивен човек. Фактът, че двете кандидатури,
които останаха, бяха за хора, които искат да направят реформи. Според
мен в новия Управителен съвет трябва да влязат хора, които подкрепят
тези кандидатури и искат промяната, хора които не са спъвали досега
дейността. Аз искам просто да ви предупредя, че госпожа Истелианна
Атанасова, която преди малко говори, имам планове да подам жалба
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срещу нея в дисципленарна комисия, защото на няколко пъти блокира
дейността на КАБ ..... Повече не искам да говоря.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Заповядайте, арх. Атанасова,
за реплика.
АРХ. ИСТЕЛИАННА АТАНАСОВА: Колеги, имам реплика,
защото това, което говорим в момента, е грозно. Нека, призовавам и
много пъти съм призовавала колегата Гълъбов да подаде жалба и много
пъти съм призовавала – тук е арх. Дамянов и

ръководството на

Камарата – Комисията по дисциплинарно производство да се запознае с
тези проблеми. Няма смисъл вас да ви занимаваме с глупости.
Но има много случаи на глобални, груби нарушения от арх.
Гълъбов, когато той издава документи от името на Камарата, подписва
и си позволява да разпраща по света документи от името на Камарата и
на Съюза, без те дори да са минали за санкция на Управителния съвет.
Аз не знам защо ръководството на Камарата година наред прикриваше
това. То се прикрива и поради тази причина аз многократно съм искала
Комисията по дисциплинарно производство да се занимае. Нека се
занимае. Моля ви, обещавам ви, че резултатите ще ви бъдат обявени.
Кристално ясна е ситуацията и затова Съюзът на архитектите в
България иска неговото изключване.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, в момента няма
официална жалба. Когато няма жалба, няма и сериозно обвинение. Но
ще има жалба. Когато има жалба, ще я разгледаме.
Мисля, че арх. Железова беше наред. Заповядайте, арх.
Железова.
Моля всеки да се съобразява с времето от 2 минути.
АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Колеги, ще бъда максимално
кратка. Мисля, че след като три дни говорим единствено за престижа
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на професията, това няма как да се случи, ако ние не виждаме
собствените си проекти и собствените си произведения.
Бих работила за висока прозрачност – едно от направленията.
Виждам го на няколко нива – на ниво община, под въздействие на
решение на Камарата, разбира се, да се публикуват всички разрешения
за строеж с екипите, които са ги разработили. И това да бъде
публичнодостъпна информация, видима за всеки гражданин, за всеки
колега. На ниво регионална колегия – да се публикуват също всички
разрешения за строеж, да се разработи във времето, надявам се, че
може да се разработи възможност да покажат и снимки и съответните
публикации, копия от проектанта, а накрая и снимки от реализацията.
Защо? Защото за престижа на професията не може да се говори
без професионална квалификация. Ние нямаме база за професионална
критика. Ако ние публикуваме нещата и ги видим цялата колегия, ще
ги накараме да кажат какво желаят, ще ги накараме да се приложи
коментар

и

създаваме

база

за

една

професионална

критика.

Професионалната критика е видима и основа за издигането на
професията в посока престиж.
Много мога да работя и в посока обществени поръчки. Там съм
убедена, че нещата трябва да се хванат от самото начало преди
обявяването на поръчките. Ако искаме да обжалваме, трябва да се
овладее процесът преди обявяването. Тръгнат ли с две – три задания,
те за авторите са задължителни и продуктът е катастрофално ниско
качество. Гарантирано ниско качество от недобре съставено задание.
Така че трябва да се работи много преди самото обявяване на
обществената поръчка.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ:
Железова.

И аз Ви благодаря, арх.
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Арх. Банко Банов, заповядайте.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Колеги, аз съм представител на
Регионална колегия – Стара Загора. Благодаря на колегите, които
издигнаха моята кандидатура за член на Управителния съвет, което
приемам за една висока оценка към усилията, които съм полагал в
предходния мандат в Управителния съвет.
Независимо от това, че съм издигнат от Регионална колегия –
Стара Загора, аз мисля, че всячески съм се старал в Управителния съвет
да няма малки и големи регионални колегии и да са защитени
интересите на всички колеги.
Считам, че една от най-важните задачи на Камарата това е да
бъдат защитени интересите на нейните членове и мисля, че Камарата
може още много да направи в тази посока. Също така мисля, че това,
което в момента коментираха преждеговорящите колеги – арх.
Бакалова и арх. Милков – по отношение на Закона за обществените
поръчки, мисля, че Управителният съвет на база на това, което Общото
събрание направи на предишното Общо събрание, направи промяната
на Професионалния кодекс, знам, че беше създадена методика, с която
Камарата може да блокира всяка една обществена поръчка, в която има
дискриминационни текстове.
Надявам се, че през следващата година тази методика ще
започне да работи и ние наистина като Камара ще бъдем сила, ще
можем да въздействаме върху обществените поръчки, които излизат.
Благодаря ви. Обещавам, ако бъда избран, да работя за
интересите на Камарата. Още веднъж благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Бакалов, заповядайте.
Аз Ви моля да кажете дали сте съгласен с тази програма, която
предложих и дали ще работите за нейното осъществяване.2
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АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Добър ден на всички! Освен за
програмата, с която безспорно ние ще се съобразяваме, това, както
казахте вчера, това ще бъдат и всички решения, които днес ще бъдат
официално обявени като решения, съставени от цялото наше Общо
събрание.
Още вчера заявих, че с удоволствие бих работил по всички
необходими законови промени. Мисля, че знам какво бих могъл да
направя. Само отпреди два месеца съм член на две работни групи,
както казах – за външна нормативна уредба и за професионална
дейност и в момента разработваме единни концепции, които са приети
от двете работни група на Камарата на архитектите в България.
С удоволствие бих работил за тяхното прокарване за издигане
ролята и мястото на архитекта в целия инвестиционен процес.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря Ви много, арх.
Бакалов.
Следващ колега? Заповядайте, арх. Николова.
АРХ. ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА: През последния мандат от
четири години бях директно избрана в Съвета на Регионална колегия –
София, и в това време активно работих за евроинтеграцията и
международните отношения не само на Регионална колегия – София, а
в полза на цялата колегия, доколкото ние имахме възможност да се
възползваме от установени контакти и да ги разширим.
В това време направихме първата изложба на български
архитекти, членове на Камарата в чужбина. Смятам, че макар и малка
стъпка, това е нещо добро, за да ни видят, да бъдем поне в една активна
колегия – Колегията на Рим, да бъдем разпознаваеми и нашите проекти
да бъдат съпоставени с техните, за да се знае, че можем заедно да си
сътрудничим евентуално при излизане на трети пазари.
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Другата възможност, която мога да се преориентирам, ако
получа вашата подкрепа, е да продължа това, което досега съм
работила в работната група на Архитектурния съвет на Европа, която
се занимава с регулационни въпроси и проблеми. Тази работна група на
АСЕ работи много активно през периода 2014 – 2015 г., когато мина
първата

партньорска

проверка

на

Европейската

комисия

за

регулационната рамка на предоставянето на архитектурни услуги. И,
доколкото

нашата

Камара

е

една

браншова

организация

на

архитектите, важното в нея е достъпът до професията, което е
регистърът, важното в нея е регулирането на хонорарите, по които ние
работим.
Смятам, че това са двете неща, в които ние много активно
можем да ползваме опита на другите организации – членки на
Архитектурния съвет на Европа, който вярвайте ми, има членки от
старата Европа и на по-младите, с които ние сме в съпоставима
ситуация, е бил много горчив през годините и е добре да се ползваме
наистина от чуждия опит и да не повтаряме чужди грешки. Каквото
можем да вземем като добра практика, да вземем и да вървим напред.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Други желаещи колеги?
Заповядайте, арх. Баровски.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз искам първо да благодаря
на всички колеги, които подкрепиха моята кандидатура за председател.
Другото, което исках да кажа, честито на арх. Игнатов! Няма да
се повтарям, мисля, че много говорих, много ви представях. Още от
самото издигане на кандидатурата на арх. Игнатов, тъй като се
познаваме и постоянно сме във връзка, всички въпроси сме ги
обсъждали заедно. Платформите са ни не на 98, 98, а може би на 100
процента едни и същи, просто наблегнахме в рамките на изложението
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на различни неща. Говорим за някои от техническите проблеми.
Естествено, че има малки различия, но важното е да се върви напред.
Това, което бих могъл да бъда от полза и в помощ на
Управителния съвет, е опитът, който имам от два мандата веднъж като
София и веднъж като председател на Регионална колегия – Софияград, и член на Управителния съвет. Контакти и всичко, което сме
правили до момента, което сме започнали и все още не е довършено и
всички най-добри практики, които сме правили до момента, да бъдат
пренесени на общонационално ниво и да върви Камарата напред.
(Ръкопляскания.)
ПРЕДС.

БОРИСЛАВ

ИГНАТОВ:

Аз

като

новоизбран

председател смятам, че ще намерим език с всички новоизбрани членове
в Управителния съвет и е изключително ценно, че кандидатите са
готови да приемат това, което е избрано и да бъде реализирано. Затова
мисля, че е хубаво да подкрепим всички от тях. Това, разбира се, е
ваше решение. Мисля, че това е много полезно и много важно за
информираността в момента - да знаете за какво давате гласа си.
Давам думата на арх. Сърдарев. Заповядайте, арх. Сърдарев.
АРХ. ЕМИЛ СЪРДАРЕВ: Най-напред разрешете да Ви
поздравя с избирането Ви за председател, защото колегата е
представителен, млад и с много други качества, заради които
заслужаваме да имаме такъв председател.
Аз още вчера споменах, че може би всички платформи имат в
себе си хубави качества, които дори, без да знам кой ще бъде избран,
предложих те да бъдат част от проблемите, които имаме с
ръководството да изпълняваме. Затова отново потвърждавам моите
намерения за това.
Вижте, тук има един нюанс, който всички ние като кандидати в
управителните органи, поемаме определени ангажименти и някои
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отговорност. Но за съжаление колеги, които идват просто автоматично
като председатели и не могат да носят същата тази отговорност пред
нас като Общо събрание. Има един нюанс, който е хубаво да се
опитаме по някакъв начин да намерим онзи положителен път в този
аспект.
Това, което бих пожелал на Управителния съвет, ако успеем да
въведем европейски и световни норми в областта на одобряването на
проектите с

мълчаливото

съгласие и

еднократно

предявявани

претенции, мисля, че ще бъде един значителен успех.
Благодаря Ви и успех.
ПРЕДС.

БОРИСЛАВ

ИГНАТОВ:

Благодаря

Ви,

арх.

Сърдарев.
Заповядайте, арх. Жечев.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Аз ще бъда съвсем лаконичен. Искам да
поздравя новия председател и с каквото мога, ще помагам за
изпълнение на неговата платформа. (Ръкопляскания.)
Благодаря.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря Ви, арх. Жечев.
Заповядайте, арх. Стойчев.
АРХ. МИХАИЛ СТОЙЧЕВ: Здравайте, колеги! Много неща
тук се казаха за лошото, тежко състояние на Камарата. Всичко е вярно,
всички го осъзнаваме. Но има още едно, което аз намирам за много,
много

важно

да

Противопоставянето

се

установи.

на

всеки

Това

един

от

е

противопоставянето.

нас,

по

между

ни.

Противопоставяне на млади и стари, противопоставяне провинция на
София,

противопоставяне

регионална

колегия

–

централно

ръководство. А ние всички имаме изключителната нужда от много
стабилно ръководство, което всичко да подкрепят по всякакъв начин.
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Това, като най-общо. Но нещо, за което изобщо не се говори, а
мисля, че трябва да му обърнем внимание, това е според мен
необходимостта от създаваме на методика за експертност. Трябва да
има някакъв регламент, според който всеки от нас трябва да бъде
оценен. Нещо, което не е „аз съм експерт по еди какво си“, но да има
обективна оценка.
Това според мен са неща, много важни, включително позицията
на Камарата като гарант за качеството, нещо, за което също трябва да
работим.
Още нещо. Нещо, което да доказва или да онагледява това, че
ние сме на ниво компетентност по закони, по отношения с обществото
и т.н. Мисля, че за това Камарата трябва да работи.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. Стойчев.
Има ли други колеги? Разбира се, изказванията не са
задължителни, но който има да сподели нещо, да заповяда.
Заповядайте, арх. Велев.
АРХ. ЖИВКО ВЕЛЕВ: Уважаеми колеги, аз бях член на
Управителния съвет по право като председател на Регионална колегия
– София – област. В работата на Управителния съвет винаги съм се
стремял да постигам баланс между различните колеги и смятам в
бъдещата си работа, ако бъда избран за член на Управителния съвет, да
продължавам това мое разбиране за работата на Управителния съвет.
Управителният съвет трябва да бъде единен. Може да има разногласия,
примерно при обсъжданията на определени въпроси, но различията
трябва да се преодоляват и трябва да се постига един общ консенсус и
специално за тези неща, за които председателят ни каза.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. Велев.
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Други желаещи? Ако няма желаещи, чакаме 20 сек. И ако няма
други желаещи, ще поканя нашия гост от VELUX да изтекли
томболата. Някой от вас ще спечели награда.
АРХ.………: Здравейте, арх. Игнатов. Честито на цялото Общо
събрание, на цялата архитектурна колегия. Време е за добрите новини,
някой ще спечели тези прекрасни награди.
Но тъй като сме първите представители на фирми, искаме да ви
благодарим, че ни позволявате да сме между вас и да ви уверим, че във
всичко, което правите за развитие на архитектурата и на българското
общество, ние ще стоим зад вас и ще ви подпомагаме.
Нашата томбола ще отнеме съвсем малко време, но има хубави
три награди. Ще започна с утешителната награда, за която ще помоля
млада и красива асистентска да ми помогне с избора на едно листче.
Това е № 78 – арх. Юрий Иванов Дамянов. (Ръкопляскания.)
Втората утешителна награда отива при № 153 от нашия списък –
арх. Живко Митев Велев. (Ръкопляскания.)
Голямата награда – термокана заедно със захарница и каничка за
мляко

- отива при № 142 – арх. Филипа Димова Гугучкова.

(Ръкопляскания.) Честито!
На спечелилите колеги честито от сърце.
Благодаря ви, колеги! Спорна работа и успешен мандат!
Довиждане.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, вече можем да
направим информиран избор.

Кандидатите се представиха много

добре. Според мен много ясно казаха с какво искат да допринесат в
работата на Управителния съвет. Разбрахте, че един от основните
приоритети, който се е формирал, е ЗОП, който става все по-важен в
нашата работа, тъй като в частния сектор нещата не са много добре и
разчитаме на държавна работа.

331

Така че това ще е много важно. Също и другите неща,
предложени като нормативна база, изработване на експертна методика
и други неща, които мисля, че ще са много полезни и ще бъдат важни.
Заповядайте, арх. Йорданов.
АРХ. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ: Изказвам се в подкрепа на
кандидатурата на арх. Истелианна Атанасова. Съжалявам, че тук
някакъв спор се появи, който за много от вас се превърна в личен.
Обаче, както казват хората, винаги има нещо лично, няма как. Но в
крайна сметка мисля, че трябва да се направи преценка на всеки един
кандидат не как изглежда и какво говори, а въз основа на качества.
В това отношение като член на Управителния съвет на Съюза на
архитектите в България аз казвам и без да съм официално оторизиран,
смятам, че общото мнение е, че тя е един човек, на който специално
Съюзът на архитектите в България в най-голяма степен разчита в
международната дейност на нея. Тя е действала по наши препоръки и
решения и с това искам да туширам малко породилия се спор и пак да
изразя подкрепата си за нея. Имате моите уверения, че тя ще бъда от
изключителна полза за Камарата.
Благодаря.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Преди да отидем да
гласуваме ще ви помоля максимално организирано и стегнато да го
направим, за да не повтаряме вчерашната грешка. Всеки ден на нашето
събрание струва 25 000 лв. Вчера за 25 000 лв. имахме възможност
четиримата кандидати да говорим по 10 минути. Останалото време от
12 или 15 часа беше в процедура на чакане. Това не бива повече да го
повтаряме. Мисля, че всички са убедени, че трябва да оптимизираме
този процес. Да се опитаме сега да го направим ръчно, а следващия път
обещавам да бъде електронно.
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Призовавам след 30 минути да се съберем, за да продължим и да
свършим максимално много работа. Много ми се иска да поговорим и
по други неща.
Половин час почивка за гласуване.
(след почивката)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, продължаваме
заседанието.
Подлагам на гласуване предложението да прекратим пускането
на бюлетини.
Моля, гласувайте.
Гласували общо 138 делегати: "за" - 136, "против"

- няма,

"въздържали се" - 2.
Предложението се приема.
Да ви кажа каква е идеята. Следващата точка ще бъде по
дневния ред – „Приемане на Бюджет на КАБ за 2016 г. Проект за
решение на ОС на КАБ“.
Това трябва да е последният път в историята на Камарата,
когато правим рамков бюджет. Така че ще бъде едно много интересно и
важно гласуване. Трябва да го направим. Така е заложено в момента.
Чисто логически, когато бъде избран председател предния ден, той
няма как да си предложи точен бюджет на следващия ден, понеже не
знае дали ще бъде избран.
Аз съм заложил в програмата нещата, които видяхте. Ако
трябва, ще ги покажем и тях и обещавам, че сега да приемем рамковия
бюджет, за да имаме изрядна като документация от Общото събрание
решение, а пък аз ще представя вече подробния бюджет, който да бъде
приет на заседание на Управителния съвет, който ще дойде до всеки от

333

вас. Ще се постарая да бъде разбираем, с графики, не само с цифри и с
визуално представяне, но лесно да боравим с графиките.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Гласуването не е редовно,
защото нямаме тези 2/3, които събранието прие в допълнение на
регламента.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Заповядайте, арх. Георгиева,
да поясните.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Колеги, вие си спомняте, че в
началото на събранието – мисля към т. 3 на регламента – по
предложение от Регионална колегия – София – град, беше гласувано
предложение, ако 50 процента плюс един от делегатите, които са се
регистрирали, не присъстват и не участват в заседанието, взетите
решения да не се приемат като редовни. Тези 50 процента са някъде от
порядъка на 170 и няколко делегати.
РЕПЛИКА: Вече са над 170.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Дори и да се 170, пак е много
под тази цифра. Предлагам да се направи една проверка на кворума,
колеги, която официално да се запише.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Още почти 50 човека
трябва да дойдат, което е много. 174 е точният брой по изискването.
Предполагам, че вече всички са убедени, че трябва редовно гласуване
на нашето събрание.
Предлагам да минем към следващата точка от дневния ред:
Приемане на бюджет на КАБ за 2016 г.
Предлагам ви да го направим максимално бързо, ако няма
някакви основни и фатални причини да не го направим. Това го
предлагам с идеята да остане повече време за решенията на Общото
събрание.
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Ситуацията е следната. Нямаме кворум да гледаме и бюджета,
нямаме кворум да гледаме каквото и да е.
АРХ. ……: Нека да проверим отново кворума.
АРХ. ГЕОРГИ МИНЧЕВ: Нека да кажа няколко думи.
Уважаеми

колежки

и

колеги,

разрешете

ми

да

използвам

едноминутната пауза, за да кажа няколко думи.
С новия председател и с новия Управителен съвет, който ще
изберем, бъдете сигурни, че настъпва една нова епоха. Това, което е
било досега, не трябва да се повтаря. Ние само трябва да благодарим на
досегашното ръководство за това, което направи за нас, но отсега
нататък трябва да работим по съвсем друг начин. Не може, след като в
Устава е казано, че всеки трябва да си декларира договорите,
Регионална колегия – София – град, ръководена от арх. Баровски, да
казва: ние такова нещо не правим!
РЕПЛИКА: Не е вярно!
АРХ. ГЕОРГИ МИНЧЕВ: Не е вярно за вас. Питайте арх.
Баровски дали го е казвал.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Няма такова нещо. Аз имам
регистрирани договори.
АРХ. ГЕОРГИ МИНЧЕВ: Няколко души са го направили.
Радвам се да не е вярно. Но отсега нататък всички неща, които са
написани в Устава, трябва да ги спазваме. Казвам ви, идва нова епоха.
Иначе не виждам смисъл нито да товарим този млад и амбициозен
председател с недействителни неща. Това искам да ви кажа. Влизаме в
нов етап. Бъдете готови. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС.

БОРИСЛАВ

надграждане на предишния.

ИГНАТОВ:

Всеки

нов

етап

е

Това е мое мнение и не искам да се

противопоставяме един на друг – какво е направено, къде ти е
грешката. Дайте да правим стратегията, която предложих като
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програма. Много се радвам, че всички се обединихме около нея и да я
прилагаме.
Какво е моментното положение, тъй като сега работим по
правилата, които в момента са действащи. Не можем да приемаме
решение, можем само да си поговорим. Дори предложенията, които
правите, не могат да бъдат гласувани.
РЕПЛИКА: Да се направи отново проверка на кворума.
ПРЕДС.

БОРИСЛАВ

ИГНАТОВ:

Добре,

да

направим

проверка на кворума.
Моля преброителите да преброят делегатите в залата.
В момента в залата присъстват 232 делегати. Имаме кворум,
продължаваме работа.
Връщаме се на точката с бюджета, като предложението, което е
заложено в дневния ред, е както досега – да се приеме рамков бюджет
за следващия етап. Това нещо, още веднъж казвам, трябва да е
последният път, когато правим рамков бюджет. За целта трябва да
изменим и правилата на изборните събрания – делегатите, които искат
да се кандидатират за председатели, може би трябва да им кажем да
подготвят и проектобюджети, които да гледаме конкретно.
За момента предлагам със същата идея за 10 минути, ако няма
някакви фатални забележки по тази идея, да го подложим на гласуване
и да го приемем, за да може да поговорим повече по решенията на
Общото събрание и да си изпълним пълния дневен ред, както е
заложен, включително и с гледане на предложенията за промени в
Устава.
Има ли някакви забележки към бюджета или да го подложим на
гласуване веднага?
Предлагам да се гласува приемане на рамков бюджет, като аз
лично обещавам, че той ще бъде разработен и представен пред
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Управителния съвет и ще бъде представен на всеки член, включително
и на всеки делегат естествено.
Моля, гласувайте.
Гласували общо 226 делегати: "за" -

219, "против"

- 1,

"въздържали се" - 6.
Предложението се приема. Приет е рамковият бюджет.
Много ви благодаря за експедитивността.
Следващото нещо, което трябва да направим, е предложение за
размера на вноските за 2017 г. Предлага се да са абсолютно същите,
както досега. Това няма противоречие с програмата, която ви
предлагам и която вие гласувахте. Ще има преходни години, като
идеята е с приходите от стопанска дейност и услуги с течение на
годините да се намалява членският внос. Но това ще стане най-рано
2018 г. в зависимост от това какъв ще бъде балансът.
Затова предлагам за 2017 г. да гласуваме същите членски
вноски, както са до момента:
- Вноска за членство – ……………………………………84 лв.
- Вноска за пълна проектантска правоспособност – …156 лв.
- Вноска за ограничена проектантска правоспособност –96 лв.
- Пълна проектантска правоспособност по чл. 230

- 156 лв.

- Встъпителна вноска – ………………………………….156 лв.
- Възстановителна вноска – ………………………………50 лв.
Има думата арх. Сачкова за процедура.
АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Процедурата ми е следната. Тъй като
гласувахме рамковия бюджет, ние уточнихме рамката. Тя е разписана
на стр. 2. Много ви моля, като гласуваме другите неща, да гласуваме и
това, което е рамката – 1 139 554,43 лв. Това са приходите и това са
разходите.
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Това нека да го има, защото рамков бюджет без цифра е
архитектурна работа (Смях в залата.)
ПРЕДС.

БОРИСЛАВ

ИГНАТОВ:

Моля

да

гласуваме

вноските, които цитирах.
Моля, гласувайте вноските така, както ги прочетох.
Гласували общо 238 делегати: "за" -

233, "против"

- 3,

"въздържали се" - 2.
Вноските се приемат във вида, в който са били досега.
Сега, както арх. Сачкова правилно ни обърна внимание, трябва
да приемем цифрата на прогнозните приходи за тази година в размер на
1 139 554,43 лв. Разходите, понеже имаме рамков бюджет, са равни на
приходите в момента с идеята да се направят икономии.
Моля,гласувайте тази стойност на приходите и разходите.
Гласували общо 237 делегати: "за" -

232, "против"

- 3,

"въздържали се" - 2.
Предложението се приема.
С това изчерпахме точката за бюджета. Много ви благодаря,
бяхме експедитивни, за да можем да си поговорим по важните неща –
по решенията.
Заповядайте, арх. Баровски.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не сме гласували процентното
разпределение между Регионална колегия и Централа. А то трябва да се
случи …
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Аз бих искал да не
гласуваме процентно разпределение сега. Така или иначе, предлагаме
нещо, което е в разрез с програмата ни, за която всички вие гласувахте.
Така че, ако може, това да го формулираме след това.
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може, ако са съгласни
регионалните колегии. Тъй като, за да могат да бъда одобрени
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бюджетите на Общите събрания за следващата година на регионалните
колегии, процентното разпределение на бюджета между регионална
колегия и Централно ръководство трябва да се случи до Нова година.
Тоест,

то

ще

бъде

преди

следващото

Общо

събрание.

Ако

предложението не се гласува тук и сега, това да бъде дадено в
правомощията на новия Управителен съвет да определи това процентно
разпределение.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Като предложение нека да
го гласуваме. Аз съм абсолютно солидарен с това нещо.
Заповядайте, арх. Аврамов.
АРХ.

ИВАН

АВРАМОВ:

По

принцип

единствено

в

правомощията на Общото събрание е да определя това процентно
съотношение. Това, първо.
Второ, на общите събрания на регионалните колегии сме приели
нашите бюджети на съответните регионални колегии, по които ние се
ръководим, за да извършваме нашата дейност.
Така че това предложение не може да се гласува от
Управителния съвет, а само от общото събрание.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Искам нещо да кажа и малко да
успокоя

залата.

Първото

нещо,

важното

и

същественото

в

пълномощията на Общото събрание е да приеме тази рамка, в която
разходите, първо, да не надвишават приходите - основен принцип, за да
се самоиздържа една организация. Оттам нататък ние гласувахме
вноските за 2017 г., от които очевидно прогнозно ще определят едни
определени приходи.
Никъде в нашия Устав – казвам в нашия Устав – не е записано,
че именно в правомощията на Общото събрание е това нещо да бъде
определено от Общото събрание. Това се е случило веднъж,
еднократно, съвсем в началото, за да може да стартира организацията.
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Ако наистина искате, казвам ви го като човек, който от много
време съм се сблъсквала с проблемите, ако наистина искате да видите
някаква нова визия за финансиране на важни дейности в Камарата,
дайте възможност на следващия Управителен съвет, в който, уважаеми
колеги, са всички ваши регионални председатели, които са 28 души. Те
надвишават почти двукратно пряко избраните членове. Участват със
задължителната си квота от 14 души, които срещу 6, ако
Управителният съвет им разпределя кворума, също имат решаващ глас.
Дайте им възможност те да определят тези неща. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Много благодаря за тази
подкрепа.
Заповядайте, арх. Гълъбов.
АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Колеги, малко се получава
повторение, но понеже това за мен е най-важният въпрос, най-важното
предложение за решение на Общото събрание, аз съм го внесъл. Но
понеже стана въпрос сега, по-добре да го издискутираме.
Това, което най- е спъвали – и арх. Георгиева го каза – в
последните четири години беше, че имаме едни приоритети, но няма
пари, които да стоят зад тях. Усещам едно желание, виждам го, за
промяна. Имаме платформа. Ако това не се смени, много трудно ще се
реализира тази платформа. Не говорим за 2016 г., а говорим за 2017 г.
Идеята е следната. Това, което се набележи като приоритети, да
се обвърже с бюджета. А това може да стане, като стане само, ако се
спазва Уставът. Уставът ни е много добър, както и ЗКАИИП. Там в
Глава осем на Устава на бюджета е разпоредено, чл. 58, че между две
общи събрания Управителният съвет трябва да отговаря за всички
фондове – и работна заплата – че той трябва да ги минимизира, така да
го кажем, за да се изпълнят решенията на общото събрание, които са
приоритети.
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Обаче, както и арх. Георгиева каза, има някакво решение на
Общото събрание, което блокира истинската работа на Управителния
съвет и то е, че трябва да се разпределят механично средствата 30:70
между Централа и регионални колегии. Всяка година ни остават около
100 – 150 хиляди леда, които отиват в Генералния фонд, защото не
могат да се използват за текущи работи – за комисии, за всякакви
дейности, които вие и ние искаме.
Затова призовавам, за да разрешите на новия Управителен съвет
да работи, това правило 30:70 за 2017 г. да отпадне. Новият
Управителен съвет да подготви нов модел как да се финансират
приоритетите, който да мине през всички регионални колегии - дали
на съвети, дали, ако трябва, и на общи събрания на регионалните
колегии, но да изработи нов модел за промяна.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. Гълъбов.
Заповядайте, арх. Банов.
АРХ. БАНКО БАНОВ: Аз също искам да призова Общото
събрание да гласува доверие и да подкрепи новия Управителен съвет и
новото ръководство, като в случай, че Управителният съвет и новото
ръководство злоупотребят, няма пречка на следващото Общо събрание
да има ново решение и отрицателен вот като санкция на ръководството,
и общо взето, ръководството да бъде отстранено.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ:
Колеги, ние не сме говорили за никакво разпределение до
момента. Оставили сме празен този въпрос. Може би не трябва нищо да
предприемаме. Няма да има решение на Общото събрание.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Не, делегираме права на
Управителния съвет.
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ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Добре, нека да бъде поконкретно и по-ясно.
Предлагам да се гласува предложението да се делегират права
на Управителния съвет да изработи нов модел за финансиране на
Камарата и спрямо приоритетите, които сме набелязали в програмата,
която беше приета чрез моя избор, да предложим разпределение на
средствата за 2017 г.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 242 делегати: "за" -

212, "против"

- 13,

"въздържали се" - 17.
Предложението се приема.
Благодаря много за това доверие. (Ръкопляскания.)
С това изчерпахме точката за бюджета. Можем да преминем
към следващата точка.
Арх. Сивкова! Решенията на Общото събрание са изключително
важно нещо и това е, за което се събираме най-вече. Така че тази точка
ще бъде изключително интересна.
АРХ. МИЛЕНА ГЕРГИНОВА: Искам да напомня на всички
колеги, че бюджетът в европейската общност се съставя от водещия
архитект на всеки обект, както и водещата архитектурна организация и
е възприета българската формула GV, която е А х В х С, делено на Д,
по коефициента на …..лесно гарантиране, и че ни трябва един резерв,
който да не допуска на другата година да останем на червено.
Преминаваме към последната точка от дневния ред:
Приемане на решения на Общото събрание на КАБ.
Докато чакаме арх. Сивкова, бих искал да споделя няколко
мисли с Общото събрание. С хора, с които говорих, общо взето мисля,
че за всички е ясно и това трябва по някакъв начин да го приложим и в
залата, но извън залата се работи и се създават много по интересни
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идеи, много по-ясно се изразява човек. Когато говорим с хора,
независимо дали са поддръжници или опоненти, извън залата много
ясно се разбират каква е болката, какъв е проблемът, докато в залата
някак си се формализираме прекалено много сякаш. Хора, които се
познават, си говорят на Вие, неща, които между колеги е абсурд.
Работим едно и също нещо, повечето се познаваме лично и сме в найдобри отношения.
Бих искал да помоля всички да се обръщате към мен на „ти“.
Мисля, че това е много важно и ще се радвам, ако и вие ми позволите и
аз да се обръщам към вас на „ти“.Смятам, че това е важно, за да скъсим
тази дистанция. В България като южна култура има този феномен,
който се нарича дистанция от властта. Винаги на човек му изглежда, че
властта или органът или институцията са някъде много далеч, нямат
никакъв достъп до тях и затова си говорим на „вие“. И в залата тази
прекалена официалност пречи да се изразят конкретните идеи и
проблемите да са ясни.
Затова предлагам, ако сте съгласни, да имаме едно понепосредствено и неформално общуване, за да можем да имаме и добри
резултати.
Колеги, ако има някакви неформални предложения, изказвания
или нещо, което да чуем, докато чакаме, защото няма смисъл да седим
така.
Заповядайте, арх. Рангелов.
ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ:

Понеже досега

темата беше „бюджет“, аз имах едно предложение, което съм цитирал в
платформата, която съм написал на ръка и мисля, че не е лошо да се
работи и в тази посока през следващия мандат.
Досега основните противоречия между регионалните колегии и
Централното ръководство и основните търкания бяха именно поради
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това процентно разпределение на финансите, което е недостатъчно за
адекватна дейност въобще на Централата по принцип.
Аз мисля, че в този мандат можем да вървим към един
централизиран бюджет, което в никакъв случай няма да ограничи
дейността на

регионалните колегии, а напротив, ще оздрави

финансовата дисциплина. Могат да се приемат едни, както и досега
бяха заложени, но просто не сработваха, едни проектобюджети в
началото на годината, за които да бъде одобрено финансиране и
естествено винаги възникват и някакви инцидентни разходи и харчове,
които могат в един оперативен порядък да се гласуват.
Това в никакъв случай няма да лиши от дейност регионалните
колегии, но просто ще намали напрежението между регионални
колегии и Централно ръководство и ще даде повече възможност за
Централно ръководство.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на ландш. арх.
Веселин Рангелов. Аз пак се базирам на тази платформа, която
изработих. Пак казвам и това всички ние трябва да го осъзнаем –
Камарата е едно юридическо лице. Камарата е едно нещо. Счетоводно
Камарата също е едно нещо. Ако видите подробно годишните
финансови отчети, там няма понятието „регионални колегии“, всички
средства се смятат на обща база и Камарата е едно юридическо лице.
Затова това, което колегата сподели, наистина е важно да
работим като едно цяло. Много е трудно да се обединяваме и да бъдем
с обща политика – елементарно нещо – ако сме раздвоени на
регионални колегии и още повече, ако си делим финансите на тази
база. Според мен трябва да минем към следващия етап, когато се
представят предварителни бюджети, те се одобряват целево във връзка
с приоритетите, които ние следваме като цели в Камарата. Те, отново
казвам, са записани в закона в чл. 5, и по този начин да организираме
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финансовата дейност, а не на база плащане на сметки, каквито и да са
те, които идват през годината. Трябва да има планиране.
Заповядайте, арх. Мурджев.
АРХ.

ПЕТЪР

МУРДЖЕВ:

Имам

едно

процедурно

предложение. Да прекратим разискванията по бюджета. Така или
иначе, приехме рамка с едно завидно мнозинство. Упълномощихме
Управителния съвет да разпредели средствата за следващата година.
Вчера взехме едно решение да поставим на гласуване точката за
промените в Устава след избора на Управителния съвет. Мисля, че сега
по изразеното от залата радващо ме единодушие, ако не е възможно
всичко, да приемем част от измененията в Устава, касаещи
мандатността – предложението на арх. Костадинов. Ако е в залата,
според мен е хубаво да си го докладва и да го гласуваме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Всъщност да формулираме
първото Ви предложение – да гласуваме прекратяване на дебатите по
бюджета.
Моля, гласувайте това предложение – прекратяване на дебатите
по бюджета.
Гласували общо 201 делегати: "за" -

197, "против"

- 2,

"въздържали се" - няма.
Предложението се приема.
Арх. Дамянов иска да направи съобщение.
ПРЕДС. АРХ.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ:

Колеги, едно

съществено съобщение. Понеделник от 10,30 ч. в аула „Максима“ на
УАСГ ще бъде номиниран проф. арх. Марио Бота за почетен хонорис
кауза на УАСГ. Освен номинацията ще има две лекции – негова и на
един професор от политехниката в Милано.
Който има възможност, който желае, нека заповяда. Това е
нещо, което се случва веднъж поне на две седмици. Така че ще ви
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очакваме най-любезно. Елате. Особено за колегите – студенти това
много, много важно.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ:
Това Камарата трябва да го популяризира сред всичките си
членове. Интересно е. Срещата с такива велики архитекти е особено
полезна.
Колеги, преминаваме към обсъждане на решенията.
Давам думата на арх. Сивкова да докладва.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Комисията по решенията
приключи своите заседания. Тя е готова с предложението за решение.
Да благодаря на комисията. Виждате част от тях, от нейния състав.
Най-напред имаме предложение по регламента, за да действаме
по-експедитивно. Предлагаме да се подложи на гласуване в залата да
не се приемат устни предложения вече. Имаше срок вчера до 18,00 ч.
Тези, които са подадени, са разгледани.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 194 делегати: "за" -

189, "против"

- 5,

"въздържали се" - няма.
Предложението се приема.
Колеги, преди да пристъпя към изчитане на предложенията за
гласуване, припомням регламента. Имате три минути за изказване,
което ще бъде дадено като право само на тези, които са внесли
предложения и евентуално, ако искат нещо да пояснят. Една минута се
дава за реплика и допълнение.
Предлага се този ред, защото няма да можем иначе да успеем.
Предложенията са оформени. Не знам дали да рискувам да ви
кажа бройка. Не е много голяма. Имахме възможност да ги приемем –
22 са общо, като 10 от тях са от един колега.
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Започвам с първото предложение. То е на арх. Катя Любомирова
Ангелова – РК София-град
1.

Да се инициира промяна в законовата уредба, касаеща

ефективен контрол върху упражняването на авторския надзор по време
на строителството, като се изисква договорът за авторски надзор и
протоколите от упражняването му да са неразделна част от
документите за въвеждане на обекта в експлоатация.
Започвам от това предложение, защото то е най-консенсусно.
Предлагам дори и да няма изказвания. Камарата има подготвени
предложения в тази посока, които са внасяни в министерствата и в
законодателния орган. Така че се надявам, че новото ръководство да
продължи да върви по тези предложения, които са вече готови.
Съгласни ли сте да пристъпим към гласуване?
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 200 делегати: "за" -

196, "против"

- 2,

"въздържали се" - 2.
Предложението на арх. Катя Ангелова се приема.
Второто предложение е на арх. Татяна Даскалова-Митова – РК
София-град, относно синхронизиране на Закона за обществените
поръчки и Закона за авторското право и сродните му права по
отношение произведения на архитектурата – строежи, сгради, които са
обект на архитектурата.
Старая се да изчитам предложенията както са дадени. Много
малко от тях са преформулирани.
„2. Чрез изменение и допълнение на ЗОП да бъде вписан член
за задължението на Възложителя на обществената поръчка да издири,
впише и осигури спазването на правата на автора в самите условия на
търга.“
Има ли някакво допълнение или коментар? Няма.
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Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 211 делегати: "за" -

205, "против"

- 1,

"въздържали се" - 5.
Предложението на арх. Татяна Даскалова-Митова се
приема.
Третото и четвъртото предложение ще ги изчета заедно, но найвероятно ще се гласуват отделно. Те са на Регионална колегия – Стара
Загора и след като ги изчета, ще дам думата на арх. Киряков да даде
пояснения по двете предложения, които са сходни.
3. По инициатива на КАБ да бъде променена нормативната
уредба за надзора в инвестиционното проектиране в съответствие с
европейската практика, отпадане на независимият надзор за сметка на
прецизиране функциите на водещия проектант и авторския надзор по
време на строителство.
4. По инициатива на Камарата на архитектите в България да
бъде променена нормативната уредба за издаване на разрешения за
строеж за обекти от инвестиционното проектиране в съответствие със
статута

на

професията

„архитект“

в

Европейския

съюз

-

непосредствено валидиране на проекта от водещия проектант, без
необходимост от независим надзор и съгласуване от главния архитект.
Заповядайте, арх. Киряков.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, вие си спомняте,
че на събранието, на което приемахме Доктрината, това решение, така
или иначе, не беше прието.
Аз ви моля още веднъж да го подложим на гласуване, защото
според мен това е ключов въпрос за начина, по който ще работим оттук
нататък.
Едното предложение очевидно е за начина, по който се издават
разрешенията за строеж. Аз твърдя, че начинът, по който се издават
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разрешенията за строеж в България, другата страна, в която се издава
така наречена, Русия. Няма друга такава в Европа, категорично няма.
Ние всички обичаме Русия, но работим по други стандарти и имаме
претенции, че сме държава от Европейския съюз и просто е абсолютно
необяснима как продължаваме да търпим това.
За мен наистина е изключително важно да започнем да работим
в тази посока. Мога да ви кажа, че тъй като в Стара Загора имахме
среща на тази тема с областния управител, с кмета на града. То не ми е
в някаква степен идея фикс и аз я развивам може би от две години,
защото и досега не мога да разбера защо продължаваме да работим
така. От една страна, тръгваме по стандартите на Европа, от друга,
освобождаваме главните архитекти от тази тегоба да одобряват всеки
проект и да са универсални виновници и в крайна сметка, ако искат те
да работят в крайна сметка, след като одобряват моя проект, не ми се
изпада в подробности, всички разбирате за какво става дума.
Така че с един удар ще решим три въпроса. Да не говорим, че
колко

по-бързо

ще

се

издават

тези

разрешения

за

строеж.

Изключително.
Аз ви предлагам да гласуваме това и да започнем да работим по
него.
На тази пресконференция, за която стана дума в началото на
събранието ни, на която бяхме с арх. Николай Гълъбов, той ме помоли
да присъствам и аз присъствах, развих тезата за пореден път. Според
мен има реакция на тази тема. Аз още веднъж ще се върна на Стара
Загора. Хората приемат съвсем спокойно това, което им обясняваме, че
това е от полза на всички. Този срок, това политическо влияние, което
се упражнява чрез фигурата на главния архитект, определени фондове
и т.н. Свърших. Очевидно трябва да се направят промени в ЗУТ и
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точката, в която се целим, е независимият надзор. Това също е
български патент. Не виждам защо да продължаваме да го търпим.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Това е важно, стратегическо
решение. Бих искал да поканя също арх. Бакалов да ни каже той как
вижда тези неща, защото знам, че е експерт по тази тема, особено по
надзора.
Арх. Бойчев иска думата. Заповядайте, арх. Бойчев.
АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Аз искам да обърна внимание на
колегите, които дават предложения. Основният проблем в нашите
предложения, че не можем да посочим достатъчно обществен интерес.
Повечето предложения са отхвърлени с мотива, че защитаваме само
наши частни интереси. Понеже Камарата работи от доста време в
положение, в което имиджът й е паднал в обществото, мисля, че всеки,
който прави предложение, може после да се направи нещо, за да се
намери обществен интерес. В момента е сгодно, защото може да кажем,
че вече има извършени обекти по определени процедури, които ние
досега не сме ги одобрявали като процедури, които дават проблеми с
качеството. И е подходящ момент Управителният съвет да даде
предложения, чрез които да се подобни резултатът от качествено
строителство.
Благодаря за вниманието.
Извинявам се – само за надзора. Ние позволихме до голяма
степен надзорът да се изроди. Ще ви кажа защо. Защото, когато влезе
надзорът, не се минаваше през общинските съвети. Но сега стана така,
че има дублиране – веднъж минаваме надзор от фирма, която е
лицензирана, с лицензиран списък от Министерството на регионалното
развитие, и втори път – проектната част се одобрява от чиновник, който
не е ясно с каква квалификация е назначен и обезсмисля както надзора,
обезсмисля и времето.
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Тоест, мисля, че нещата трябва малко да се разделят.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Взимам думата, за едно съществено
допълнение. Напълно съм съгласен с двете предложения, които арх.
Киряков внесе, както и с предходното, което беше прието.
Права една принципна забележка и допълнение. За да бъдем
обективни в нашите предложения, те трябва да се адресират към
някого. Моето предложение е, че най-подходящият орган, към когото
ние можем да отправяме всички наши предложения за промяна в
нормативната уредба, е Министерският съвет на Република България. В
зависимост от характера на документа – дали той е закон или
подзаконов нормативен акт – съответно Министерският съвет насочва
към ресорните министерства, които работят по съответните закони и
при приемане от Министерския съвет, той има законодателна
инициатива, да внесе промени в законите, съответно в парламента.
АРХ.

ДАНИЕЛА

СИВКОВА:

Арх.

Аврамов,

по

това

предложение имате ли някакво допълнение?
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Точно това ми е предложението –
всяко едно предложение да бъде адресирано.
АРХ.

ДАНИЕЛА

СИВКОВА:

Това

предложение

как

предлагате да бъде допълнено.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Когато ние приемаме на Общо
събрание на Камарата, то касае само нас. Тоест, решението да се бъде:
„Да се отправи искане към Министерския съвет на Република
България“ и следва решението.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Мисля, че не виждам други
вдигнати ръце. Подлагам на гласуване първото предложение на
Регионална колегия – Стара Загора и ще прочета него най-напред.
„По инициатива на Камарата на архитектите в България да бъде
променена нормативната уредба за издаване на строителни разрешения
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за обекти от инвестиционното проектиране в съответствие със статута
на професията „архитект“ в Европейския съюз - непосредствено
валидиране на проекта от водещия проектант, без необходимост от
независим надзор и отпадане от главния архитект.“
Моля, гласувайте предложението така, както е внесено.
Гласували общо 205 делегати: "за" -

178, "против"

- 7,

"въздържали се" - 20.
Предложението се приема.
Арх. Аврамов, формулирайте предложение, което да подложа на
гласуване. Ан блок ли да ги гласуваме?
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Това беше мое предложение
конкретно за промяна в законодателната уредба. Точно затова правя
предложение да се адресират към Министерския съвет, след като се
обработят от комисията.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Само че това е предложение,
направено устно в залата.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Тогава това е мой коментар. Ако
искате, няма нужда да го гласувате. Това е процедурно предложение.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Благодаря Ви.
Второто предложение на Регионална колегия – Стара Загора:
„По инициатива на КАБ да бъде променена нормативната
уредба за надзора в инвестиционното проектиране в съответствие с
европейската практика – отпадане на независимия надзор за сметка на
прецизиране на функциите на водещия проектант и авторския надзор
по време на строителството.“
Вносителят настоява да е в две отделни предложения, затова ви
го чета.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Нека да ги гласуваме
заедно.

352

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Подлагам на гласуване това
предложение.
Гласували общо 179 делегати: "за" -

175, "против"

- 2,

"въздържали се" - 20.
Предложението се приема.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Дали не можем да ги
изчетем всички предложения и да ги гласуваме ан блок. Аз мисля, че
всички са разумни. Гледали сме ги. Питам? Можем ли да ги гласуваме
ан блок.
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Не, не. Уважаеми арх. Игнатов,
извинявайте, че се намесвам. Първо, искам да Ви помоля във връзка с
кворума поради опита, който имам. Нека за 15 минути да се затворят
вратите, кой влязъл – излязъл, да има някакъв относителен кворум.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Следва предложение на ланд.
арх. Веселин Рангелов – РК София-град, който предлага:
„По инициатива на КАБ да се удължи срока за жалби към
Комисията по дисциплинарно производство“
Това се отнася до промени предимно в ЗКАИИП, а и в други.
Адвокатът може да поясни.
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Нека уважаемият адвокат
Медарев дали е възможно това.
ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Целта на това
предложение е да бъде увеличен срокът, тъй като към настоящия
момент той е една година и много често при констатиране на
дисциплинарно нарушение той вече или е изтекъл, или е пред изтичане
и Управителният съвет не може да вземе решение за наказание.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Моля, адвокат Казаков, ако
обичате да коментирате.
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АДВ. КАЗАКОВ: В момента имаме едни едногодишен срок,
който се приема, че тече от датата на извършване на нарушението. Това
е специфична наредба за всеки определен случай, няма да се впускам в
подробности, Комисията има практика да определя тази дата по
различни начини. Най-общо казано, нас ни спира това, че жалбите
постъпват в период, по-дълъг от тази една година, което ни спира, дори
установявайки, имаме доказателства, че има такива извършени
нарушения, да бъде санкционирано виновното поведение на даден ваш
колега.
Затова, първо, законът е определил тази рамка. Ние няма как в
момента с решение на Общото събрание да го променим освен да
вземете решение за промяна в ЗКАИИП. Това е осъществимо, ако мине
през съответните органи – през Народното събрание.
Искам да кажа, че общият закон, който е Законът за
административните нарушения и наказания, има практиката и е
поставил също тази едногодишен срок. Аз съм проучвал Закона за
МВР, където дисциплинарната отговорност се разделя, Закона за
Българския лекарски съюз, където има същата дисциплинарна
отговорност, и този едногодшен срок навсякъде е там. Предполагам, че
всичко изхожда от ЗАН и това е приета практика в подобни закон – да
се сложи такава горна граница за търсене на дисциплинарната
отговорност.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Благодаря Ви, господин Казаков.
Разбрахме, това ни беше въпросът. Искахме предварително да го
съгласуваме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Дори да променим законът
за Камарата, ще трябва да променим следващия по-общ закон, което е
невъзможно.
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ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Колеги, това е много
важна промяна, която бихме искали да прегласуваме като вариант да
инициираме едни такива промени. Не става въпрос, че Уставът или
нещо като промяна в нашите нормативни документи може да докара
този срок до под една година. Но нямаме ли такъв увеличен срок? На
практика половината от вашите сигнали ще бъдат с връщане на
отговор: поради изтичане на давностния срок не могат да бъдат
разгледани.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Недев, ами ако бъдат
обжалвани по ЗАН?
АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Аз ви предлагам да прекратим
дебатите със следното предложение. Колегите имат право да правят
такова предложение. Предлагам вие да приемете да се инициира такава
законодателна промяна. Информирани сте за това какво дава общото
законодателство като възможност. Но това не значи, че Камарата не
може да опита, без обаче да очакваме Управителният съвет сега и после
на всяка цена да го е постигнал, когато нещо е в разрез с други
практики.
Така че предлагам ви да се инициира такова промяна за
удължаване на срока за установяване – ако искате, адв. Казаков, Вие го
формулирайте, и да го гласуваме.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Колеги, имайте предвид, че това, което
каза адвокатът, тоест практиката, която е обща, нека да му се доверим,
защото, ако искаме законодателният орган да прави изменения на
закона, ние олекваме по този начин. Казвате, че нас трудно ни
възприемат сериозно. Как искате да ни възприемат сериозно, когато
правим абсурдни предложения.
След като законодателят е приел едногодишен срок от
извършване на нарушението и след това той не може да бъде атакуват
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по някакъв начин, защо ние трябва да искаме някакви срокове, които са
други? Това означава, че ние не можем да си свършим работата.
Разбирате ли, че олекваме? Понеже ние не можем да си свършим
работата за една година, искаме от законодателният орган да удължи
срока на три години ли? Това е абсурдно и глупаво. Извинявайте за
израза.
Трябва

да

ви

кажа,

че

проблемът

на

Комисията

по

дисциплинарно производство не е този. Аз се изненадвам, че те не са го
разбрали. Проблемът е в това, че Комисията по дисциплинарно
производство трябва да стане самостоятелен орган и това нещо беше
предложено. Тоест, нейните предложения да не бъдат санкционирани
от Управителния съвет, защото това е един абсурд. Имаш един
дисциплинарен орган, а неговите решения подлежат на санкция от
Управителния съвет. Ами ако този орган поиска да накаже член на
Управителния съвет? Какво правим тогава? Този абсурд беше
разгледан в далечната 2008 г. и беше стигнал до гласуване, но тогава,
така или иначе, не мина.
Тоест, по-разумно е да поискаме отново Комисията по
дисциплинарно производство да стане самостоятелен орган и тогава тя
ще влиза в тази едногодишен срок, без да искаме абсурдни
продължение на срока на три години.
АДВ. КАЗАКОВ: Искам само още нещо да кажа, което е важно.
Има решение, което е извън промяната на закона и е важно за всички
членове на тази Камара. При най-леки твърдения, постъпва сигнал, ние
трябва да си свършим работата своевременно. Това е решението. Една
година е напълно достатъчна ние да проверим нещата. Дори, като се
усъмните, просто пуснете ми сигнал, ние

имаме възможността,

правомощията да съберем доказателства и да свършим работата, а не да
чакаме този срок да изтече и съответно ще има неудовлетвореност в
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страната и в Камарата. Това е по-лесно, отколкото да търсим решение
чрез промяна в закона.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Колегията беше запозната и
както се казва, може да направи информиран избор.
Подлагам предложението на гласуване.
„По инициатива на КАБ да се удължи срокът за жалби към
Комисията по дисциплинарно производство.“
Моля, гласувайте.
Гласували общо 204 делегати: "за" -

29, "против"

- 136,

"въздържали се" - 39.
Предложението не се приема.
Следва предложение от арх. Николай Гълъбов – РК София-град.
„За успешно изпълнение на целите на КАБ, заложени в
ЗКАИИП и във връзка с чл.34 на Устава на КАБ, ОС задължава УС да
приеме нов модел за финансиране на приоритетите на организацията.
Да бъде актуализиран „Правилникът за финансова дейност” и чл.56 от
Устава на КАБ.“
Арх. Гълъбов, ако обичате, за пояснения.
АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Аз мисля, че вече го обясних.
Това предложение беше гласувано.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Предложението го приемаме
директно като прието.
Следващото предложение е за договорите. То е от арх. Емил
Проданов – РК Разград.
„Иницииране на допълване на нов член в ЗКАИИП или ЗУТ,
регламентиращ кой отговаря за регистрацията на договорите за
проектиране и кой и как санкционира неизпълнението на това
задължение от ЗКАИИП за строежи от първа до четвърта категория.“

357

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Аз го разбирам. Предлагам вносителят
да даде пояснения. Ако наистина в ЗКАИИП е задължителна
регистрацията, обаче в ЗУТ не е задължителна. Необходима е
синхронизация между двата закона, от една страна, и от друга страна,
да има конкретна административна отговорност на конкретно
длъжностно лице.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Колеги, повтарям последно
предложението с корекцията, където „или“ да стане „и“.
„Иницииране на допълване на нов член в ЗКАИИП

и ЗУТ,

регламентиращ кой отговаря за регистрацията на договорите за
проектиране и кой и как санкционира неизпълнението на това
задължение от ЗКАИИП за строежи от първа до четвърта категория.“
Заповядайте, арх. Врабчев.
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Комисията има право на второто
или третото си заседание, като се съберем в София, да преформулира
нещата, без да се променя смисълът на предложението. Тогава те могат
да се консултират с уважавания от мен арх. Данаил Проданов дали има
промени в смисъла на предложението. За съжаление го няма в залата.
Имахме такъв случай с арх. Баровски и няма никакви проблеми, дори и
да има неясни предложения, да бъдат преформулирани, без да се
променя смисълът на предложението.
АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ: Колеги, вчера говорихме за това.
Има случаи, когато без удостоверение, с тайно удостоверение,
подпечатва чертежи. Има случаи, когато инженери работят неща, има
случаи геодезисти, които ни взимат работата, ние не знаем, защото
възложителите – общините, не са задължени по закон да ни
предоставят информацията.
Затова аз вчера помолих за регистрация на договорите.
Миналото правителство, арх. Жечев каза, че заместник-министър
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Нанков - това го дебатирахме по телевизията преди два дни като
проблем – на нас ни трябва информация. Ние не знаем кой е неархитект
и ландшафтен някъде работят и ни взимат хляба, без да отрази това
някъде.
Идеята, която арх. Борислав Игнатов предлагаше, не може да се
реализира без регистрация.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Гълъбов, вносителят е тук.
Имате една минута за пояснения.
АРХ. ЕМИЛ ПРОДАНОВ: Всички знаем, че в ЗКАИИП
изрично е записано – не си спомням точно кой член – че всички
договори за обекти от І до ІV категория трябва да се регистрират в
Камарата. Въпросът е следният. На много места хората казват така:
добре, но кой ще контролира дали договорите се регистрират или не и
кой ще налага някакви санкции и дали ще има санкции?
Точно поради това аз смятам, че Камарата трябва да инициира
или в ЗКАИИП, или в ЗУТ да бъде записано кой следи тази
регистрация в договорите, да определи някакви санкции, ако сметне за
необходима и кой ще прилага тези санкции.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Сред колегите битува един страх, че
тази регистрация разкрива финансовата страна на договора, която
безспорно е конфиденциална част. Искам само това да ви кажа. В
ЗКАИИП, както каза колегата, изрично е регламентирано какво се
регистрира. Регистрират се количествените показатели на сградата,
категорията на сградата, местоположението и проектанта. Това се
регистрира. Никой няма да ви пита за цената. Законодателят го е
регламентирал. Тоест, не бива да се страхуваме от тази регистрация. Тя
охранява само нашите права и защитава нашите интереси. Благодаря
ви.
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АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: За трети и последен път
гласуваме.
Моля, гласувайте.
Гласували общо 183 делегати: "за" -

86, "против"

- 44,

"въздържали се" - 53.
Предложението не се приема.
Следващото предложение също се оказва за договорите и за
удостоверенията и е от Регионална колегия – Стара Загора.
„ОС

на

КАБ

приема

удостоверенията

за

проектантска

правоспособност за 2017 г. да бъдат издавани конкретно за всеки обект,
а не за срок от една година. До 30.09.2016 г. УС на КАБ да приеме
правила за регистрация на договорите и издаване на удостоверенията за
проектантска правоспособност за 2017 година.“
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, това е, което е
заложено в програмата, едно от разковничетата да се променят нещата,
като идеята е финансова. Тук става дума само за финансовата страна –
възложителят

да заплаща за услугата справка в регистъра, когато

прилагат тези удостоверения. Мисля, че това е много важно и му
обръщаме внимание.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Във връзка с това предложение аз съм
направил едно друго предложение, което ви моля да се разгледа
впоследствие, а може и сега, тъй като ….
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Допълнете това, ако искате.
Няма как да приема нови предложения. Ако остане време накрая, ако
колегията реши, тези, които са внесени в писмен вид, да се разгледат.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Благодаря. По-късно ще имам
възможност. Мисълта ми е, че във връзка с това предложение правя
едно ново съществено допълнение.
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АРХ.

ДАНИЕЛА

СИВКОВА:

Моля,

гласувайте

така

направеното предложение.
Гласували общо 175 делегати: "за" - 114, "против"

- 37,

"въздържали се" - 24.
Предложението се приема.
Колеги, изчитам ви следващото предложение, докато поканите
колегите да влязат.
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Арх. Сивкова, мога ли да кажа две
думи. Приемете го като обяснение на отрицателен вот. Аз не взех
отношение по въпроса съзнателно, да не влияя на колегията. Но лично
аз обяснявам отрицателния си вот, че и без това нашата държава,
включително

и

Камарата

имаме

много

страшна

по

брой

и

респектираща документация. Считам, че по този начин, въвеждайки
това нещо, нищо няма да се реши – нито ще се спре корупция, нито ще
се спре каквото и да е, само се объркваме в документация. Ако има
втори тур на гласуване, моля ви да преосмислите това нещо или, ако се
приеме, кворумът не е страшен, Управителният съвет да си преосмисли
това, защото гледам колегата водещ гласува „за“.
Благодаря ви.
АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Тук колегата Врабчев имаше
възможността да говори, абсолютно неправилно според мен, защото
сме в процедура на гласуване.
И аз ще кажа две думи за вота „за“. Помислете колко въпроси
решаваме с този начин, който гласувахме. Първо, регистрация на
договорите, прозрачност. Второ, отношение за неправомерно участие в
обществена поръчка въпреки несъгласие на Камарата. Този колега ще
дойде за разрешение и ние ще му обясним защо не можем да му дадем.
А в 2016 г. имаме електронни услуги и изобщо за бумащина не можем
да говорим. Много ви моля, няма да го направим на секундата, а ще се
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обмисли Идеята беше великолепно презентирана от нашия нов
председател.
АРХ. МИРОСЛАВ СТАЛЕВ – РК – Варна: Колега Врабчев,
смятате ли, че фалшиви печати ще има в този момент?
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Абсолютно! Ние сме царе на
фотошопа. Благодаря Ви.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Да продължим. Предложението
ще бъде прегласувано, защото няма кворум. Моля през това време
поканете колегите. Аз искам да използвам времето да изчета и
следващото и отново заедно ще ги гласуваме.
Следващото предложение е на арх. Емил Проданов – РК
Разград:
„Създаване

на

нова

наредба

за

минимални

цени

в

инвестиционното проектиране по подобие на Наредба № 1 от
09.07.2004 г. за минимални цени на адвокатските възнаграждения,
действаща в момента и неоспорвана от КЗК.“
Понеже тук има неща, които са доста спорни, ще дам думата за
коментар на арх. Жечев.
Заповядайте, арх. Жечев.
АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Аз не знам какъв коментар да приложа.
Но вие си спомняте, че тази Наредба № 1 беше отменена от Общото
събрание и беше гласувана Методика за определяне на минималните
цени, която на практика е разработена именно върху определяне на
себестойността в архитектурното проектиране и във връзка с специален
член – може би арх. Стоилов би могъл по-ясно да даде обяснение по
този въпрос – но не знам защо непрекъснато на всяко Общо събрание
трябва да се обясняваме.
Методиката, която е действаща, за определяне на цените в
инвестиционното проектиране, тя е обоснована точно на база на това –
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определяне на себестойността на проектирането, което пък във връзка
със

Закона

за

камерите

на

архитектите

и

инженерите

в

инвестиционното проектиране изрично забранява работата на цени под
себестойност. Именно поради тази причина действащата методика в
момента отстоя на обжалване от страна на Комисията за защита на
конкуренцията – ако не се лъжа, адвокатът може би ще ми помогне –
тоест, това е един административен акт, който е отстоял в съда. Какво
правим в момента? Да отменим една наредба, която е отстояла в съда и
е действаща, да направим нова?!? Изрично имаше предупреждение от
страна юриста да не употребяваме термина „минимални цени“, защото
ставаме атакуеми точно от тази страна.
Бих помолил колегата да оттегли предложението си, защото не е
логично това предложение.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Проданов, заповядайте.
АРХ. ЕМИЛ ПРОДАНОВ: Това, че повдигам въпроса
наредбата да бъде по минимални цени, имам предвид, че тази наредба и
при адвокатите в момента действа и никой не я е оспорвал. А тя носи
точно това наименование – на минималните цени.
След като за адвокатите може да действа, мисля, че и за нас
може да действа. Това имам предвид. При адвокатите цените са
фиксирани – финансова услуга – 40 лв., писмено становище – 60 лв.,
еди какво си – 100 лв. Много е трудно да обясните на един човек каква
е себестойността на твоя труд. В практиката ежедневно се работи с
цена на квадратен метър. Това имам предвид – едно опростяване на
наредбата с цени на квадратен метър според категория на сгради – не
съвсем толкова елементарно: за това толкова лева. Но да бъде
опростена и по-лесно обясняема.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Благодаря Ви, арх. Проданов.
Заповядайте, арх. Георгиева.
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АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Ще започна отзад напред. По
отношение на това предложение според мен не може ние да имаме
наименованието „минимални цени“. Камарата не може да има картелни
споразумения. Това е причината и това се санкционира от други закони
на държавата. Това е първото нещо.
По отношение на първото предложение, аз предлагам да бъде
направен анализ как това нещо би повлияло въобще, защото, колеги,
регистрираме от І до ІV категория. Извинявайте, но V и VІ категория
вие няма ли да работите? С какъв документ ще се легитимирате? Как
ще стават нещата, когато законът не ви задължава. Камарата ще ни
въведе

рестрикция под

някаква форма. Как ще упражнявате

професията, ако правите експертиза или други неща, където вие
представяте удостоверението си за квалификация и правоспособност?
Вероятно с трети документ ще участвате в обществени поръчки или
някакви конкурси, които искате нещо друго да правите. Каква ще бъде
финансовата страна на това нещо, защото, извинявайте, и в момента
има тарифа, по която вие можете да събирате по принцип някакви
такси за Камарата, за това, че вие сте регистрирали договори, но колега
Проданов, Регионална колегия – Разград, е единствената колегия, която
събира от своите членове абсолютно на доброволен принцип такава
такса и главният архитект на община Разград е единственият, който
изисква този документ, за да издаде разрешение за строеж. Благодаря
ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Регионална колегия –
Разград, между другото е един наистина светъл пример. Оттам и
тръгнахме, когато започнахме да мислим как да стане това. Тоест, явно
може, но трябва желание.
ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Въпреки че смятам,
че методиката в този й вид е нефукционираща, а тя не е
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функционираща най-вече заради заложени слаби моменти в нея и
липсата на времеви рамки за направата на едни проекти. Аз смятам, че
тази методика по-скоро може да бъде променена, отколкото да търсим
нейното отхвърляне и оттам нататък търсенето на нови варианти за
минимални цени и т.н.
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Арх. Сивкова, извинявайте, за
последен път искам и аз да направя един много кратък коментар.
Ние

коментирахме

този

въпрос

на

първото

заседание.

Действително и арх. Жечев, и всички имат опит. Арх. Жечев, нашият
състудент Кирчо Кирилов от Бургас е участник в тази методика и даже,
ако си спомняте, арх. Жечев, на миналото събрание една комисия,
която по същия въпрос да даде решение. Не знам дали арх. Кирчо
Кирилов е в залата, когато дълбоко уважавам и силно се надявам да сте
гласували за него да влезе в Управителния съвет.
Искам да ви кажа, че предлагам тази методика на този етап да не
се пипа. Какво имам предвид? Въпросът е важен.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Колеги, изчитам предложението,
което сега разискваме и се връщаме към старото, за да го прегласуваме.
(Чете повторно предложението.)
Моля, гласувайте.
Гласували общо 204 делегати: "за" -

32, "против"

- 120,

"въздържали се" - 52.
Предложението не се приема.
Колеги, прочитам предишното предложение – от Регионална
колегия – Стара Загора, и го прегласуваме веднага.
„ОС

на

КАБ

приема

удостоверенията

за

проектантска

правоспособност за 2017 г. да бъдат издавани конкретно за всеки обект,
а не за срок от една година. До 30.09.2016 г. Управителният съвет на
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КАБ да приеме правила за регистрация на договорите и издаване на
удостоверенията за проектантска правоспособност за 2017 година.“
Моля, гласувайте.
Гласували общо 204 делегати: "за" - 125 , "против"

- 53,

"въздържали се" - 26.
Предложението се приема.
Колеги, искам да ви информирам за хода до тук на решенията.
Дотук гласувахме 9 от предложенията. Част от тях се приеха, част – не
се приеха. Остават три – на арх. Милко Николов, и десет на арх.
Владимир Милков.
Предложенията на арх. Милко Николов трудно могат да бъдат
обединени. Аз ще ви ги изчета накратко и понеже той вече ги постави в
зала, предлагам да няма обяснения. Ако има някаква реплика или
допълнение, ще стане в рамките на много кратко време. А арх. Милков
да помисли дали можем ан блок да гласуваме част от неговите
предложения.
Първо предложение от арх. Милко Николов – Регионална
колегия – Пловдив:
„Да се изработи нов ЗКАИИП.“
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 182 делегати: "за" -

8, "против"

- 136,

"въздържали се" - 38.
Предложението не се приема.
АРХ. МИЛКО НИКОЛОВ: Аз оттеглям това предложение.
Второто предложение на арх. Милко Николов е следното:
„Да се създаде оперативно звено за обжалване на обществени
поръчки още при обявяването им.“
Предложението е много ясно и няма нужда от коментари.
Моля, гласувайте.
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Гласували общо 197 делегати: "за" - 189, "против"

- няма,

"въздържали се" - 8.
Предложението се приема.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Следващото предложение е на
арх. Илко Николов – РК Пловдив:
„Управителните съвети на САБ и КАБ да изготвят предложения
за

реално

диференциране

функциите

и

дейността

на

двете

48, "против"

- 50,

организации.“
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували общо 190 делегати: "за" "въздържали се" - 92.
Предложението не се приема.
Остават десетте предложения на арх. Милков.
Заповядайте, арх. Милков, да коментирате предложенията си.
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Тези десет предложения, които
съм направил, те са взаимно свързани едно с друго и поотделно вие
гласувахте всяко едно от тях и това беше обяснено в една доста
стройна програма.
Оттеглям т. 3 за правилника и процедурата за участие в
обществени поръчки, тъй като не знаех, че тя вече е внесена от
Управителния съвет и ви предлагам да гласуваме т. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и
11 ан блок. Всяка една поотделно са гласувани, но аз мисля, че тук са
по-скромно и по-добре обосновани.
„Организиране по региони на семинари за разясняване на
колегията на ЗОП и ППЗОП от компетентни лектори.
Създаване на Комисия към УС за „Мониторинг на обществените
поръчки и архитектурни конкурси” със собствен бюджет, технически
сътрудник и компетентен в материята юридически консултант към нея.
Същата да има право, като орган на браншовата организация да
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съгласува задания за конкурси и обжалва условията за участие на
некоректните обществени поръчки.
От събраните такси, постъпления от реклами, членски внос и
други приходи да бъде формиран Фонд за обжалване.
Да бъдат излъчени компетентни външни експерти към
Агенцията за обществени поръчки, членове на КАБ.
Изпреварващо да бъдат изработени „Правила за провеждане на
архитектурни конкурси” и „Основни насоки и препоръки за избор на
инструменти за доставяне на архитектурни услуги, критерии за подбор
и оценка на офертните предложения в обществените поръчки”, като се
отчетат и стойностните предложения на САЕ. Същите да бъдат
предоставени на компетентните органи, работещи по Правилника за
приложение на закона, като се настоява в състава им да бъдат
привлечени и експерти на КАБ.
„Методиката за себестойността на архитектурния труд в
инвестиционното проектиране и устройственото планиране” да бъде
приведена в съответствие с икономическите реалности и изработена
нова,

работеща

„Методика

за

определяне

времетраенето

на

инвестиционното проектиране и устройственото планиране”. Да
започне активна работа за съгласуване на двата закона – ЗКАИИП и
ЗОП, с цел налагането на горните методики като законови инструменти
за определяне на индикативна цена и срок в обществените поръчки.
Да започне активна работа със Сдружението на общините и
кметовете за запознаването им с предложените от КАБ „Правила за
провеждане на архитектурни конкурси” и „Основни насоки и
препоръки за избор на инструменти за доставяне на архитектурни
услуги, критерии за подбор и оценка на офертните предложения в
обществените поръчки”.
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Координирането на дейностите по т. 14-21 да бъде възложено на
Заместник председател на УС с ресор „Защита на професията,
обществени поръчки и архитектурни конкурси”.“
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Това е от платформата на
арх. Милков, която той представи като кандидат за член на
Управителния съвет. Аз много се надявам, че сте го избрали в този
инструмент и той ще може да използва тези предложения.
Предлагам да гласуваме тези точки ан блок.
АРХ. БОЙКО СТОЛИНЧЕВ: Арх. Милков, от начало не
разбрах, че всички тези предложения са взаимносвързани и допълват
една идея. В края обаче имаше предложения за изменение на
Методиката, по който въпрос сме се произнесли вече. Ако трябва да се
прави нова методика, това означава да отпадне старата. Това вече е в
приоритетите на Управителния съвет – какво ще прави с методиката.
Да не ги задължаваме, защото може да ги вкараме в беля. За това става
въпрос. Нека да прецизираме, някои от тези неща трябва да отпаднат.
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Те са абсолютно свързани.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА:

Последно

запитване към

вносителя – ан блок ли да бъдат подложени на гласуване?
Моля, гласувайте така прочетените предложения ан блок.
Гласували общо 201 делегати: "за" -

149, "против"

- 8,

"въздържали се" - 44.
Предложенията се приемат.
Първото предложение арх. Милков не го оттегли – т. 1 – кратко
е, изчитам го:
„Четиринадесетото Общо събрание на Камарата на архитектите
в България счита, че в рамките на пълномощията на Контролния съвет,
разписани в ЗКАИИП същият може и да отменя незаконосъобразни
решения на ръководните органи на Камарата.“
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Арх. Милков, трябва да направите коментар кой точно текст
визираш в ЗКАИИП.
РЕПЛИКА: Това е констатация, не е никакво решение.
АРХ.

ДАНИЕЛА

СИВКОВА:

Вие

искате

да

правим

тълкувание на закона? Ние като Общо събрание не можем да тълкуваме
закона.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Това е проблем, който
всички знаем, но мисля, на няма как да стане. Аз лично бих искал да
имам силен контрол, но няма как, не можем да го направим.
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Да контролираш е много
широко понятие.
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Чл. 142 от ЗКАИИП е много общ.
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, излишно е да го
оспорваме. Ясно ви е защо го предлагам, но го оттеглям.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Колеги, приключихме с всички
предложения, които бяха внесени вчера до 18,00 ч. вечерта.
(Ръкопляскания.)
Арх. Аврамов ми е внесъл писмено предложение. Може би,
когато гласувахме, не бях съвсем коректна, за да се предпазим от
устните предложения в зала, но писмено е внесъл предложение.
АРХ. АВРАМОВ: Да остане за следващото Общо събрание.
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Арх. Габриела Семова Колева е
внесла предложения и понеже тя е била много коректна, дали да ги
гледаме или не. Аз считам лично, че това е много кратко, то е
отработено и държа първо да го прочета.
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Благодаря. Имаме две писмени
предложения. Последно гласуване дали да ги гледаме или да не ги
гледаме.
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АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Започвам с предложението на арх.
Семова, то е много просто, отработени и няма да ни отнеме време. То
гласи следното:
„Управителният съвет на Камарата на архитектите в България да
направи постъпки пред държавното и общинско ръководство на София
завръщане на имотите на Българското инженерно-архитектурно
дружество – БИАД, на което ние сме правоприемници. В тази връзка е
добре да се направи група или да се възложи на наши колеги, които са
работили по тези въпроси, да предадат събраните доказателства и
документи до този момент, за да се действа.
Ако в залата е арх. Сачкова, тя може да каже повече. Само да ви
поясня.
АРХ. ЗАМФИР ХАДЖИЙСКИ – Регионална колегия – София
– област: Бяхме взели решение да гледаме само предложенията,
пуснати в кутията в писмен вид. Не сме на консултация в БИАД в
момента.
АРХ. ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ: Както решите, арх. Хаджийски, но
мисля, че въпросът е важен. Той касае не само КАБ, но и САБ. По този
въпрос е работено. Има събрани документи.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, искам само да кажа,
че резултатите от изборите вече са ясни и комисията има вече
готовност за резултата. Много е важно да го чуем, за да можем да
закрием заседанието, както се полага.
Ще помоля председателят на Комисията по избора да ни
докладва.
Колеги, остава една точка от дневния ред, която е промените в
Устава. След като обявим резултатите от изборите, мисля, че е
практически невъзможно, въпреки че има голям интерес към тази
точка. За кворум от 2/3 обединяване на мненията мисля, че ще е
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прекалено. Ако арх. Аврамов е съгласен, да оттегли тази точка от
дневния ред.
АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Уважаеми колеги, предложението,
което е направено от мен за нова регионална структура е в материалите
на Общото събрание. Аз,както и арх. Игнатов каза, признавам, че не е
уместно и няма да бъде резултатно нито обсъждане, нито пък гласуване
е възможно. Но много държа всички делегати да се запознаят
конкретно с тази идея, по която ние ще продължим да работим в
Управителния съвет и с една много добра подготовка и популяризиране
можем да стигнем с правилните решения за следващото Общо
събрание след една година.
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Остава само да чуем
резултатите от изборите.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Извинявайте, имам процедурно
питане, преди да чуем за резултатите от избора. Дали ще се налага
преди да се изпразни залата друго гласуване за вишегласие, за
попълване на състава на Управителния съвет или който и да е орган
или няма нужда от такова гласуване? Да не се окаже, че трябва да се
гласува още, а залата вече е празна?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Не знам какъв е резултатът
към момента. След уточнение ще има такова гласуване. Ще трябва да
проведем такова гласуване, защото по прогнози първите кандидати ще
имат 50 плюс един гласа, а останалите няма да имат, ще бъдат под 50
процента от гласовете. Затова ще трябва да се направи явно гласуване
за тези от тях.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, имаме избрани
двата съвета и една комисия. Ще ви съобщя резултата от проведения
избор за Управителния съвет.
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Участвали са и са подадени 355 бюлетини; от тях невалидни са
30. Ще чета избраните колеги по вишегласие:
1. Арх. Петкана Бакалова

- 211 гласа;

2. Арх. Владимир Милков - 208 гласа;
3. Арх. Банко Банов

- 181 гласа;

4. Арх. Николай Баровски

- 178 гласа;

5. Арх. Мартин Христов

- 147 гласа;

6. Арх. Атанас Динев

- 145 гласа;

7. Ландш. арх. Веселин Рангелов – 144 гласа;
8. Арх. Емил Жечев

- 141 гласа;

9. Арх. Юлия Железова

- 136 гласа;

10.Арх. Кирил Кирилов

- 131 гласа.

Това са избраните десет члена на Управителния съвет. Следват:
Арх. Красимир Язов –

120;

Арх. Венета Кавалджиева – 110;
Арх. Емил Сърдарев –

107;

Арх. Истелианна Атанасова– 98;
Арх. Веселина Николова – 97;
Арх. Чавдар Тенев -

92;

Арх. Илко Николов –

88;

Арх. Борислав Борисов –

87;

Арх. Валери Врабчев –

86;

Арх. Гергана Милушева –

85

Арх. Петър Диков –

83;

Арх. Весела Георгиева –

76;

Арх. Марин Бакалов –

77;

Арх. Живко Велев –

74;

Арх. Емил Стоянов –

73;

Арх. Борислав Загорски –

62;
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Арх. Михаил Стойчев – 62;
Арх. Борислав Игнатов – 35.
Сега ще ви прочета резултата от избора на членове на
Контролния съвет. Искам да кажа, че има имена, които се дублират.
Избрани са за членове на Контролния съвет и на Управителния съвет
или за Управителния съвет и за Комисията по дисциплинарно
производство. Така че колегите ще трябва да кажат в който съвет
предпочитат да останат и тогава съставът на съветът ще се промени.
От подадените за избор на Контролния съвет 369 бюлетини
действителни са 366, недействителни са 3.
Избраните членове на Контролния съвет са следните колеги:
1. Арх. Емил Василев - 197 гласа;
2. Арх. Георги Бачев - 167 гласа;
3. Арх. Мартин Христов- 164 гласа;
4. Арх. Красимир Язов - 155 гласа;
5. Христо Чепилев

- 148 гласа;

6. Събин Попов

- 147 гласа.

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Тъй като съм избран и в
Управителния съвет, и в Контролния съвет, заявявам, че искам да
остана в Управителния съвет.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Тогава ще влезе арх.
Борислав Владимиров със 136 гласа.
В Контролния съвет влиза и арх. Станчо Веков.
Чета протокол за проведен избор за членове на Комисията по
дисциплинарно производство.
От подадените 370 гласа действителни са 362, недействителните
са 8. Избрани за членове на Комисията по дисциплинарно производство
са:
1. Арх. Мирослав Бойчев – 211 гласа;
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2. Арх. Добромир Генов - 197 гласа;
3. Арх. Ваня Серафимова- 180 гласа;
4. Арх. Мирослав Христов -165 гласа;
5. Арх. Атанас Динев

- 152 гласа;

6. Мария Генова

- 137 гласа.

И тук имаме дублиране. Колегата трябва да се определи къде
иска да остане.
АРХ. АТАНАС ДИНЕВ: Колеги, за мен беше изненада.
Помислих и смятам, че в Управителния съвет ще мога да влияя и върху
комисията, за да могат нещата да станат. По някакъв начин ще мога да
помогна и решавам да остана в Управителния съвет.
АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Листата стига до арх.
Костадин Палазов – 134 гласа.
Поздравявам избраните колеги и пожелавам спорна работа за
доброто на Камарата.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Сега трябва да направим
това

гласуване,

доколкото

разбирам.

За

всички

комисии

и

Управителния съвет трябва да се направи едно гласуване, което
потвърждава, че ако някой е възпрепятстван и може да се откаже от
участие в тези органи – комисии и Управителния съвет, следващият по
брой гласове извън неговото място ще попълни овакантеното място.
Формално трябва да го гласуваме.
Моля, гласувайте
Гласували общо 194 делегати: "за" -

171, "против"

- 1,

"въздържали се" - .22
Предложението се приема.
ПРЕДС. АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Колеги, искам да си
взема довиждане с вас като ваш председател досега. Не го направих с
предишното си изказване, но искам да изкажа благодарност. Но първо
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да поздравя новия председател, всички новоизбрани колеги в
комисиите. Да им пожелая ползотворна работа и доверие от наша
страна и единство в новото ръководство и на всички членове.
Искам да изкажа благодарност на всички членове от предишния
Управителен съвет, с който работихме трудно, упорито, но все пак
работихме. Искам да изкажа специална благодарност на така
нареченото Оперативно ръководство, с което работехме и с което с
плюсове и минуси, със спорове и със съгласие успявахме да
придвижим работата в Камарата.
Искам да изкажа персонална благодарност на нашия героичен
персонал, с който Камарата успя да свърши всички дела, които са от
организационно и от техническо естество.
Още веднъж благодаря ви и на добър час. Нека Камарата да я
има. Пожелавам ви го от сърце. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на всички за
активното участие в Общото събрание.
Закривам събранието.
(Закрито в 15,15 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Арх. Владимир Дамянов
Арх. Борислав Игнатов
Стенограф:
Божидарка Бойчева

