
 

 

От: Арх. Борислав Игнатов 

До: Всички членове на КАБ и Делегатите на XVII Общо Събрание 

 

Отчет за дейността ми като  Председател на 

Управителния Съвет на КАБ в периода 2016-2018 

 

Уважаеми Колеги, 

Изминаха повече от две години откакто ми гласувахте доверие да бъда 

Председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България. За 

този период бяха проведени три Общи събрания. Днес отчитам пред вас 

направеното както през изминалата година, така и от началото на мандата в 

изпълнение на предизборната ми програма.  

Отчетът ми е ориентиран изцяло към постигнатите резултати от свършената 

работа по всички предизборни цели и поставените от членовете ни задачи. Вярвам, 

че в момента  КАБ се развива в правилна посока и върви в крак с времето и 

технологиите. Едновременно с това ще опиша изводите, които съм направил до тук 

от работата ми с колегите. Ще споделя и уроците, които научих през периода и 

трудностите, които срещнах в ежедневната дейност.  

Отчетът ми е структуриран по следните раздели: 

1. Изпълнение на предизборната ми програма. Какво е направено до 

момента и какво остава до края на мандата. 

2. Резултати от работата със заместник-председателите и членовете на УС. 

3. Представяне на КАБ пред обществото, медиите и институциите. 

4. Хоризонтална комуникация 

5. Международна дейност 
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6. Допълнителни услуги и удобства за членовете на КАБ.  

7. Подготовка и провеждане на общите събрания. 

8. Подготовка на следващото отчетно-изборно Общо събрание. 

Раздел 1  

Изпълнение на предизборната ми програма. Какво е направено до момента и 

какво остава до края на мандата 

Кандидатура ми за председател на Управителния съвет на КАБ беше 

подкрепена с програма за управление на КАБ. В нея бяха заложени ясни цели за 

оптимизиране на организационната работа с акценти върху важните за професията 

ни въпроси. Гласувайки за мен, вие гласувахте за тази програма и заедно 

започнахме да я реализираме веднага след встъпването в длъжност на новия 

Управителен съвет. След обсъждане на програмата в Управителния съвет, идеите 

получиха конкретни очертания и срокове за изпълнение. Разграничени бяха 

приоритетите на едни задачи пред други, без да се нарушава общата посока на 

програмата. Направиха се усилия за подобряване на екипна работа и по-ефективно 

изразходване на средствата.  

Ето какви бяха предизборните ми опорни точки: 

1.1. Нов модел за устойчиво финансиране на КАБ 

Можете да си припомните предизборното видео тук: 

https://www.youtube.com/watch?v=TYo3M4J1YRc 

Промяната на начина на финансиране и управление на средствата на КАБ се 

оказа най-лесно изпълнимата технически задача и най-трудно приложимата на 

практика.  Основни принципи в предложения от мен модел бяха: събиране на такса 

регистрация на проект, намаляване на годишните вноски, повишени приходи от 

стопанска дейност и създаване на информационна база данни с регистрираните 

през годината обекти, която да бъде достъпна за външни организации чрез платен 

абонамент, подобно на порталите за недвижими имоти и строителство. Още на 

първото Общо събрание  след избирането ми, заедно със заместник- 

председателите,  представихме готова и работеща  онлайн система  в сайта на КАБ 
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за издаване на удостоверения за регистрация на договор и издаване на 

проектантска правоспособност за проект.  Всичко беше готово да бъде пуснато 

издаването на тези удостоверения и така да се генерира допълнителен приход в 

бюджета на КАБ,  а членският внос постепенно да бъде намален.  Вярвах, че това е 

справедлив начин  за поемане на финансовата тежест пропорционално от колегите, 

които работят по-активно  през дадената година  и че ще бъде прието след като бях 

избран именно за реализацията на тази идея. За мое и на доста други колеги 

разочарование, делегатите на Общото събрание в Хисаря гласуваха против 

пускането на тази система в действие и тя до момента стои в готовност на сайта на 

КАБ без да бъде използвана. Това решение спря изпълнението на тази предизборна 

точка и бламира прилагането на предложената финансова програма.  

Равносметка:  

Изпълнение: Да 

Прието от УС: Да  

Прието от ОС: Не  

Краен резултат: Спряна от прилагане 

Наложи се спешно да търсим други варианти, за да решим спешно въпроса с 

разпределението на бюджета на КАБ  и осигуряването на средства за целева 

дейност по конкретни задачи.  Както много от Вас знаят основните проблеми на 

финансирането на КАБ бяха: 

● Небалансирано разпределение на средствата полагащи се на управление от 

Регионалните колегии и Управителния съвет.  В големите колегии оставаше голям 

излишък, а в малките РК и  и на разположение на Управителният съвет имаше 

дефицит.  В края на всяка година  винаги се е стигало до харчене  на авансово 

внесеният членски внос за следващата година. 

●  Структурата на бюджета на КАБ не отговаряше на разписаната в устава по 

фондове и сметки. 

●  Нямаше никакви средства заделени за постигане на целите на организацията 

ни в обществото по направления. 
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Ето какво  направихме по тези въпроси  заедно  с Управителния съвет и 

Комисията по бюджет и финанси: 

✓  Създадохме нов финансов модел за разпределение на  приходите в 

КАБ. Той се основава  на фондовете и сметките разписани в устава  и  следва 

ясните правила за разпределение показани в следната графика (Фиг.1): 

 

✓  Предложихме и от ОС беше  приет целеви заем от остатъците на 

Регионалните колегии отпуснат към съответните ресори Нормативи, Практика и 

Квалификация за извършване на дейност по техните план-програми.  

✓  Въведохме добрата практика Общите събрания да се провеждат в края 

на всяка година, за да има предварително приет бюджет за следващата година и той 

да се изпълнява от първия й ден. 

✓  Въведохме счетоводни кодове за всички видове разходи по дейности, за 

бъдат лесно проследими и отчитани. 

✓  Проведохме конкурс  за счетоводно  обслужване  и избрахме  нова 

фирма,  която  работи отлично в електронна среда. Това съкрати разходите на КАБ 

за счетоводство  наполовина. 

✓ Преструктурирахме щатното разписание и оптимизирахме състава на 

техническите лица в централният офис.  
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✓ Увеличихме чувствително приходите от стопанска дейност и постъпления 

от фирми за работата на  КАБ.  

Резултати: 

- Новият  финансов модел на  КАБ вече е в съответствие  с Устава ни и 

отговаря пряко на структурата на дейността на организацията ни. 

-  Разпределението на средствата е по-балансирано и позволи спокойна работа 

на Управителния съвет през цялата година.  

- Прекратихме лошата практика да се изразходват авансово средства от 

членския внос от следваща година. 

-  Гласуваният от ОС целеви заем за дейност позволи пълноценното й 

извършване от ресорите Нормативи, Практика и Квалификация. 

- Запазихме членският внос и таксите за проектантска правоспособност, както 

бяха въпреки отхвърлянето на въвеждането на удостоверения за проект, 

индексирането на минималната работна заплата  и покачването на цените на 

всичко. 

Проблеми: 

-  Както всяка промяна и особено свързаните с разпределение на средства,  и 

тази тръгна трудно и с много неизвестни, които решавахме в движение.  

- Едновременните смени и на модела и на счетоводната фирма създадоха 

допълнителни трудности. 

-  Наложи се многократно разясняване на правилата за разпределение на 

средствата и кодовете за разходите.  

-  Прехвърлянето на отчетния период да бъде в края на всяка година, наложи 

провеждането на извънредно Общо събрание в Габрово, което беше допълнително 

усилие за всички и разход. 

- Индексирането на минималната работна заплата (МРЗ) за страната ще 

наложи преразглеждане на членския внос или промяна на процентното съотношение 

по Фиг. 1 
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Равносметка от направеното, отнесено към предизборните ми точки по 

бюджета: 

● Въвеждането на платена услуга "Издаване на Удостоверение за Проектантска 

Правоспособност за проект" е изпълнено частично. Онлайн системата е готова, но 

не е пусната в действие поради решение на 15-то ОС.  

● Съфинансирането от извършвани услуги, вместо само от членският внос е 

изпълнено. Имаме приходи от стопанска дейност за над 100 хиляди лева. 

● Намаляване на текущите разходи е изпълнено за разходите за офис, но 

разходите за заплати на сътрудници на КАБ нарастват поради обективните фактори 

на поскъпването на живота и инфлацията. 

● Намаляването на членският внос по години не е изпълнено поради спирането 

на системата за удостоверения за проект. 

● Членски внос от асоциирани членове без ПП и право на глас не е изпълнено 

поради това, че не можах да се преборя да има асоциирани членове в КАБ. Това би 

изисквало промяна на Устава и вече се убедих, че процедурата е такава, че на 

практика това е невъзможно.. 

1.2. Електронна услуга "Издаване на Удостоверение за Проектантска 

Правоспособност за проект" ("Регистрация на изпълнен договор за проект") 
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/C-7k47NqlVc  

Целите на тази предизборна точка бяха: 

● Добро средство, за защита на цените и договорите пред възложителите. 

“Няма плащане, няма възможност за входиране на проект.” 

● Защита на авторските права и проверка дали някой друг не е подведен от 

некоректен възложител да работи по същия обект преди това. 

● Устойчиво финансиране на дейността на КАБ свързано с развитието на 

професията 

● Постепенно намаляване на сегашната ни членска вноска за ПП от 156 лв. 

● Водене на точна статистика за броя проекти, техните параметри и 

местоположение. 

● Елиминиране на риска от фалшификации на авторство, печати и 

удостоверения. 
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Както писах по-горе тази точка е изпълнена, но не е приета.  Системата е готова 

на сайта на КАБ,  но пускането й бе спряно от 15-то Общо събрание в Хисаря.  Тя 

остава като готова възможност за следващи Общи събрания и следващи 

ръководства на Камарата да преценят дали би била полезна да се въведе.  Надявам 

се, че неизбежната електронизация на услугите в целия свят ще обхване и България 

по някое време към третото хилядолетие и може би тази или подобна идея ще бъде 

реализирана и в КАБ. 
Равносметка:  

Изпълнение: Да 

Прието от УС: Да  

Прието от ОС: Не  

Краен резултат: Спиране от прилагане 

1.3. Изработка на нов проект за Устав и внасянето му пред Общото 

събрание 
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/LgdTaBdYToQ 

За оптимизиране на работата на КАБ безспорно е необходим нов устав. Това 

беше важна точка в моята  предизборна програма. За съжаление тогава не 

осъзнавах, че при този огромен състав на Общото събрание и необходимост от две 

трети от гласовете на всички делегати да подкрепят дадена промяна в устава, това 

практически е неизпълнимо поради простия факт, че в зала рядко има такъв брой 

делегати и е още по-нереално всички да гласуват “за”. Въпреки този нищожен 

математически шанс, заедно с УС и работните групи бяхме подготвили няколко 

промени в устава като една от най-съществените беше намаляването на броя 

делегатите на Общото събрание.  За мен е въпрос на здрав разум нашето събрание 

да не бъде по-голямо по численост от Народното събрание на България, но след 

като чух най-различни аргументи против това, вече съм убеден, че тази точка няма 

как да бъде изпълнена в моя мандат. Може би в бъдеще ще дойде и този момент. 

Равносметка:  

Изпълнение: Да, направени са предложения от РГ 

Прието от УС: Да  

Прието от ОС: Не  
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Краен резултат: Спиране от прилагане 

1.4. Оптимизация на работата на Управителния Съвет.  
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/FsgBxkhPsyo 

Смятам, че тази точка от предизборната ми програма е изпълнена изцяло и 

това може да бъде потвърдено от всеки член на Управителния съвет.  През 

изминалия период Управителният съвет работи интензивно и плодотворно, при 

голям интерес.  Постарах се да водя заседанията  в делови дух на уважение и 

изслушване на всяка гледна точка. Не е имало заседание без кворум и не е имало 

такова, от което ми се e налагало да отсъствам. Въведохме електронно гласуване на 

решенията на Управителния съвет, което улесни много работата ни и воденето на 

протоколи. През 2016-та и 2017-та години се водеха видеозаписи на заседанията на 

Управителния съвет, които са качени в Youtube канала на КАБ и са достъпни за 

всички. През 2018-та година въведохме модул на сайта на КАБ за електронно 

неприсъствено гласуване, което улесни приемането на текущите протоколи на 

комисията по регистъра и други организационни въпроси. Постарах се да създам 

контакти с водещите фирми производители и вносители на строителни материали в 

България и успях да ги убедя да бъдат домакини на няколко изнесени заседания  на 

Управителния съвет по региони. Това спести чувствителни средства на КАБ, доведе 

до изграждането на добри връзки с индустрията и спомогна за сплотяването на 

Управителният съвет като екип. Смятам, че това е една много полезна инициатива и 

се надявам тя да продължи и в бъдеще, въпреки, че ще изисква допълнителни 

усилия на съответния Председател на УС. Смятам за важно Управителният съвет 

лично да бъде запознат какво става по регионите и в свързаните с нас индустрии, за 

да работи в синергия с бранша за решаването на общи задачи и проблеми. 
Равносметка:  

Изпълнение: Да 

Прието от УС: Да  

Прието от ОС: не е необходима санкция 

Краен резултат: Изпълнено 

1.5. Оптимизация на работата на Комисиите на КАБ 
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/xnHey0jqwbs 
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През изминалия период работата на комисиите към КАБ протече в нормален 

работен порядък. Нямаше никакво забавяне в плащанията към техните членове и 

юристи. Бяха осигурени добри условия за заседанията им в залите на КАБ и САБ. 

Допълнително от комисията по дисциплинарно производство получих информация, 

че не е било платено на предишния й председател и подписах плащане към него 

след справка със счетоводството и юриста. За това действие обаче бях критикуван 

от УС във връзка с решение от предишен мандат, с което не бях запознат. 
Равносметка:  

Изпълнение: Да 

1.6. Сгради и офиси на КАБ 
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/agmONLoNdss 

 Още с встъпването ми в длъжност през 2016-та година направих серия срещи 

с Областния управител на София и Кмета на София с молба да ни предоставят 

помещения за безвъзмездно ползване, както е вписано в нашият закон. От Областна 

администрация отговориха, че не разполагат с имоти. От Столична община 

отговориха, че всички общински имоти в София се управляват не от тях, а от 

дружеството “Софийски имоти”, което формално не е длъжно да ни предостави 

нищо по закона. Допълнително проведох многократни разговори със Столична 

община за възможност КАБ да ползва празните помещения на Музея на София в 

подлеза на Ларгото. След множество увъртания и отлагания в крайна сметка се 

убедих, че говоря с една “любезна стена” и потърсих други варианти за подходящ 

офис на Камарата. От разговори с предишния председател на УС арх. Дамянов 

знаех, че е имало идея да ползваме офис в Камара на строителите в България 

(КСБ), но тя не е била реализирана. След дълги дебати в Оперативно ръководство и 

Управителния съвет през есента на 2017-та се преместихме в сградата на Камара 

на строителите на преференциални цени. Това позволи да намалим разходите за 

поддръжка на офис с около 1000 лв на месец, особено в зимният период, когато 

само за отоплението на ток плащахме над 500 лв в стария офис и беше студено. 

Неудобството на новия офис се оказа неговото разположение извън идеалния 

център далече от институциите. След смяната на ръководството на КСБ тази година 

се оказа, че вдигат цената за наема двойно. Това наложи на заседание на 

Управителния съвет да вземем решение да се преместим отново, този път на улица 
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“Кракра” 15 в Чешкия център. Това е важна предстояща задача за следващите 

месеци. Вярвам, че това ще е последното местене на централния офис на УС на 

КАБ в моя мандат. 
Равносметка:  

Изпълнение: Да, под наем на ново по-добро място. Безплатното ползване на помещение от 
държавата е химера на този етап. 

1.7. Съвременен сайт на КАБ 
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/A33q3n-i8xE 

Това предизборно обещание също е изпълнено изцяло. Новият сайт на КАБ е 

факт от 2017-та година. Към него непрекъснато се добавят нови полезни 

функционалности. Важни придобивки са: личен профил на всеки член, онлайн 

регистър, онлайн застраховка за пета категория за всички членове, достъп до 

системите “Апис” и “Сиела”, онлайн форум само за членове на КАБ за дискусии  по 

професионални теми. Повече подробности ще видите в отчета на Ресор Практика. 
Равносметка:  

Изпълнение: Да 

1.8. Работа с висшите училища по архитектура, урбанизъм и ландшафт.  
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/fwJCtT6Iz7Q 

По тази точка тече работа с всички висши училища по нашите специалности. 

Учреден беше съвет на деканите на ВУ за съвместна работа с КАБ. КАБ подкрепи 

искането на висшите училища  към Министерството на образованието и науката  за 

преразглеждане  на статута на архитектурното образование и неговото 

финансиране.  Проведохме среща с министър Вълчев на МОН по тези въпроси и 

имаме добра комуникация с работните им групи. Повече подробности ще видите в 

отчета на Ресор Квалификация. 
Равносметка:  

Изпълнение: Да, текуща 

1.9. Доктрина и приоритети.  
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/FG28sriRpoE 

Тази точка е текуща за работата на КАБ и нейното ежедневно изпълнение ще 

бъде задача и на следващите ръководства. 
Изпълнение: Да, текуща 
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1.10. Законодателни предложения и изискване на съответната 

инициатива 
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/YPMxDglYyBw 

 Това е може би най-важната и трудна точка от предизборната ми програма. Tук 

препятствията идват от две страни -  първо да постигнем консенсус между нас какво 

искаме като професионалисти и второ, още по-сложно, да убедим  изпълнителната и 

законодателната власти да приемат нашите искания.  За направеното по този 

въпрос ще можете да се запознаете подробно в отчета на ресор Нормативи. 
Изпълнение: Да, текуща 

1.11. Решаване на “Проблема Главни Архитекти” 
Можете да си припомните предизборното видео тук: https://youtu.be/fZlIYwDDvF0 

 Този проблем е в пряка зависимост с осъвременяването на законодателната 

рамка за упражняването на нашата професия. От направеното до момента, мога 

спокойно да кажа, че вече всички институции в България знаят за нашата позиция. 

Противно на опитите на зложелатели да противопоставят КАБ и главните архитекти, 

през изминалия период имахме много добро взаимодействие с тях по редица 

въпроси. Главните архитекти  и Националното сдружение на общините (НСОРБ) 

поддържат исканията на КАБ за ясни отговорности на всички участници в 

инвестиционния процес. С арх. Бакалова имахме възможност да говорим на няколко 

форума на НСОРБ, където представихме концепцията на КАБ за ново 

законодателство и изслушахме техните коментари. С НСОРБ имаме консенсус, че 

главните архитекти не трябва да бъдат претоварени с проверка на проектите след 

като към тях има доклад за съответствие. Отговорност на архитекта и проектантския 

екип е всичко свързано с качеството и законосъобразността na инвестиционният 

проект. Общините би трябвало да проверяват само съответствието на проектите с 

устройствените планове. За да бъде реализирано това обаче на дело, трябва да 

бъдат приети кардинални промени в ЗУТ или най-добре той да бъде заменен с 

изцяло ново законодателство. След интензивни разговори с различни институции и 

министерства тази идея вече не се приема като “извънземна” и “Жул Верн”, а има 

общо разбиране, че това е предстояща необходимост. Кога ще се случи обаче 

зависи от преодоляването на “любезната стена”. 
Изпълнение: Да, текуща 
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Тук приключва отчетът ми по предизборната програма и започва отчета по 

другите дейности. 

Раздел 2 

Резултати от работата по Ресори със заместник-председателите и 

членовете на УС. 

С встъпването ми в длъжност исках да осъвременим работата на КАБ и да я 

направим по-достъпна за всички желаещи да участват в нея. С тази цел на първите 

заседания на УС предложих формулирането на дейността на Камарата да бъде в 

три основни ресора - Нормативи, Практика и Квалификация. Те бяха поети от 

заместник-председателите арх. Бакалова, арх. Христов и арх. Баровски. 

Подробности за дейността на всеки един ресор ще чуете от техните отчети.  

Моята задача е да осигуря необходимите контакти по институции и други 

организации  за работата на тези ресори, да следя за тяхната дейност и да 

координирам работата между тях. Смятам, че тези три направления в работата на 

КАБ са основоположни  и дават ясна структура на нашите приоритети. Искрено 

благодаря на колегите заместник-председатели, които вложиха много усилия, 

знания и лично време, за да може тази дейност да бъде извършена. Високо 
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оценявам факта, че те работиха близо година и половина без никакво 

възнаграждение: 7 месеца през 2016-та, 5 месеца през 2017-та и 4 месеца в 

началото на 2018 година с цел да влезем в рамката на новия бюджетен модел. 

Смятам, че всички ние сме им задължени за това, което правят и вярвам, че то ще 

бъде оценено по достойнство. Част от постигнатите добри резултати са: 

-  КАБ  се превърна в основен фактор и инициатор на законодателни и 

нормативни промени към МРРБ  и Народното събрание. КИИП и КСБ приемат 

голяма част от нашите аргументи и имаме тяхната подкрепа в исканията за промени 

пред МРРБ, МС и НС. 

- обжалвахме огромен брой некоректни обществени поръчки с унизителни за 

нашите членове условия.  

- в резултат на наши сигнали се проведоха конкурси за главни архитекти във 

всички общини на България. Прекратена беше лошата практиката на вечните 

“временно изпълняващи длъжността”. За всички конкурси от общините бяха 

поискани наши представители и те бяха предоставени от Регионалните колегии за 

гарантиране на коректността на конкурсите. 

- сключена беше безплатна професионална застраховка за пета категория за 

всички наши членове 

- осигурени бяха абонаменти за “Сиела” и “Апис” за всички членове на КАБ 

-  проведени бяха множество семинари и курсове по квалификация 

- изработени бяха БИМ образци, стандарти и уебинари 

- започна подготовката за въвеждане на продължаващото обучение 

Раздел 3  

Представяне на КАБ пред обществото, медиите и институциите. 

Една от основните функции на Председателя на Управителния съвет на КАБ е 

да представлява нашата организация и професия пред обществото и институциите. 

С УС организирахме няколко пресконференции, които минаха при голям 

журналистически интерес и бяха широко отразени. Най-интересните бяха за 

законодателните ни искания, електронната система за издаване на разрешения за 
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строеж, проблемите в опазването на архитектурното културно наследство, 

скандалите в район “Младост” в София.  

За изминалия период се постарах да бъда максимално активен пред медиите и 

да отговарям на всички запитвания и покани за срещи, както и да изисквам срещи по 

нашите приоритети със съответните институции и организации. От 2016-та година до 

сега не съм отказал нито едно интервю или покана за участие в предаване, колкото 

и допълнително време и подготовка да изисква това. Най-трудни бяха предаванията 

на живо по злободневни теми, когато трябваше да се балансира между добрия тон и 

твърдата позиция по теми като опожарените тютюневи складове в Пловдив, 

инициативите на КАБ за законодателните промени, скандалните обществени 

поръчки, лошото качество на ремонтите на градските пространства и т.н. Направих 

всичко възможно при всяко мое участие в конференция, събитие или предаване да 

повтарям ясно вижданията на КАБ за това какво трябва да се направи, така че 

упражняването на професията ни и създаването на жизнена среда в България да 

бъде на същото ниво както в Европа и напредналия свят. Радвам се, че се сдържах 

да не прихна в смях или дори да се усмихна при изненадващо тъпи въпроси на 

неподготвени журналисти. Най-неприятни като ангажимент бяха ранните сутрешни и 

късните вечерни предавания, когато човек не е в истински работна кондиция. С 

натрупването на опит разбрах, че никога повече не бива да се съгласявам на 

участие в репортажи или предавания на запис, понеже тогава редакторите имат 

пълна свобода да скалъпят посланието по свой вкус, да изопачат смисъла на думите 

ми или да изрежат най-важното. 

Положих много усилия за популяризиране на сайта на КАБ в социалните мрежи, 

както и популяризирането  на нашите Youtube и Фейсбук профили. Въпреки, че 

много хора пренебрегват ролята на тези информационни канали, те всъщност са 

най-гледани и допринасят най-много за натрупване на популярност на КAБ сред 

обществото. Тяхната успешност се обяснява с това, че хората могат да ги гледат и 

четат незабелязано в работно време, на почивка, в градски транспорт и т.н. Някои от 

нашите публикации в профила на Камарата във Фейсбук достигнаха над 100 000 

гледания, което е  повече от статиите в централните онлайн вестници. Във Фейсбук 

вече имаме над 7300 последователи, което очевидно е повече от броя на нашите 
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членове. Това е и признание, че публикациите ни са интересни и достигат до широк 

обществен кръг. Често след публикация във Фейсбук съм получавал покани за 

интервю във вестник или предаване. Смятам, че електронната комуникация е нашия 

шанс да популяризираме целите си и да търсим широка подкрепа за тях. Според 

мен работата в тази посока трябва да продължава с още по-големи темпове в 

бъдеще.  В съвременният свят информацията тече лавинообразно и за да бъдем 

фактор в медийното пространство трябва да използваме всички възможни канали. 

Раздел 4  

Хоризонтална комуникация 

Едно от нещата, за които се боря да постигнем в КАБ е широката хоризонтална 

т.е. нейерархична комуникация между членове, делегати и управителен съвет с цел 

директно и открито формулиране на задачите ни. Както много от Вас знаят участвам 

в дискусиите във форумите, отговарям на мейли и лични съобщения и се старая 

задачите, които зависят от мен да бъдат решавани веднага и в диалог. Въведохме 

използването на съвременна мейл система и дори изпробвахме система с Вайбър и 

СМС съобщения, за достигане до по-голям брой членове. Въпреки тези усилия, 

комуникацията с членовете остава на незадоволително за мен ниво. Системата 

показва, че огромен брой от мейлите дори не се отварят и членовете ни не знаят 

какво се прави в КАБ за тях. Фрапантни показатели са липсата на делегати на 

Общите събрания на регионалните колегии и това, че около половината ни членове 

не знаят, че имат безплатна проектантска застраховка към КАБ и продължават да 

плащат свои отделни без никаква нужда. Много бих искал все повече хора да 

участват в работата на КАБ и да се интересуват от резултатите. Ако имате идеи как 

поне 50% от членовете ни да си отварят мейлите, моля споделете ги. Може би 

трябва да наемем колцентър, който да прозвънява всеки лично?! 

Раздел 5  

Международна дейност 

Като пряк отговорник за провеждане на Международната дейност на централно 

ниво в КАБ се постарах да създам максимален брой полезни професионални 
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контакти с представители на Камарите на европейските страни. Приоритетите за нас 

са връзките в две направления - напредналите страни като Германия и Полша, за да 

видим най-добрите решения, и съседните страни от Балканския регион, за да видим 

как те решават сходни на нашите проблеми на местно ниво. Направих множество 

срещи  с представители на камарите на Германия, Полша, Австрия, Италия, 

Румъния, Сърбия, Словения, Хърватска, Македония и Албания. Участвах и в 

генералната асамблея на Архитектурния Съвет на Европа (АСЕ) в Рим през 2017-та, 

където имах възможност да се запозная с представители на всички 28 страни-членки 

на организацията. Едни от най полезните контакти бяха с Баварската Камара, които 

ни оказаха съдействие в работата по формулирането на концепция за по-добра 

законодателна рамка  за упражняване на професията, с Македонската Камара, 

които ни представиха подробно ползите от тяхната електронна система за подаване 

на проекти и получаване на разрешение за строеж по имейл и особено Румънската 

Камара,  които ни подпомогнаха с много добри практики и с възможността за 

провеждането на Международната архитектурна конференция SHARE в България, 

което на втората година доведе и до учредяването на Българските архитектурни 

награди. В резултат на тези връзки КАБ получи ценна информация и аргументация 

за своите искания пред Народното събрание, бяхме домакин на две силни 

международни европейски  архитектурни конференции и осигурихме реномирано 

международно жури от водещи архитекти от Англия, Белгия, Италия, Румъния и 

Турция за нашия архитектурен конкурс, който премина при голям интерес и се 

превърна в прекрасно събитие това лято. 

Във връзка с дългогодишната мечта на българските архитекти да участваме 

най-накрая в основната изложба на Биеналето във Венеция, проведох интересни 

срещи с посланиците на Румъния и Италия по този въпрос. Имам тяхното уверение, 

че ще съдействат за евентуалното ни участие в постоянните павилиони на техните 

държави. Следващата стъпка е да се убеди Министерството на културата да подаде 

апликационна форма и да намерим външно финансиране за организиране на 

участието ни. Само за сравнение тази година в Биеналето за пореден път бяха 

представени страни като Сърбия, Македония, Албания, Виетнам и дори Антигуа и 
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Барбуда. Повече подробности за тази възможност ще научите от доклада на Ресор 

Практика. 

 Разходите на КАБ за всички мои пътувания в чужбина към момента възлизат на 

около 500 лв. Те покриват единствено гласуваната ми от Управителния съвет 

командировка до Рим за участие в асамблеята на АСЕ през 2017-та. Всички 

останали международни пътувания бяха изцяло мой финансов ангажимент, за да 

няма упреци, че “се разхождам за сметка на нашите членове”.  

Раздел 6  

Допълнителни услуги и удобства за членовете на КАБ. Проблеми при 

осъществяването им. 

Извън преките ми задължения се опитах да изпълня някои идеи от наши 

членове за договарянето на групови отстъпки и достъп до услуги за всички в КАБ. 

Първата такава придобивка беше 10% отстъпка за принтиране на чертежи във 

веригата CopyCom, последвана от картите за фитнес и спа Мултиспорт, след което 

дойдоха и картите Sodexo. Вярвах, че това са полезни неща и затова вложих доста 

допълнително време в убеждаването и преговорите с тези провайдери, които 

първоначално ми отказаха, понеже не сме работодател на нашите членове. След 

успешната реализация на тази инициатива получихме доста благодарности в офиса, 

но също така и няколко остри и груби критики от хора, които НЕ ПОЛЗВАТ картите, 

но са против тях! А във форумите имаше “хитри” коментари, че отстъпките били 

подигравка и сигурно следващо съм щял да искам направо купони за храна и бензин. 

Такива веселяшки коментари ме разсмиват, но и демотивират. За иронията в 

момента в КАБ наистина дойдоха оферти от Шел за намаления за членовете ни при 

зареждане и от Sodexo за ваучери за отстъпки в много заведения и ресторанти, но 

не мисля повече да се занимавам с такава дейност. Който иска, да си ги договаря 

лично.  

Раздел 7 

Подготовка и провеждане на Общите събрания. 
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Една от най-тежките задачи в централния офис на КАБ е организирането на 

годишните Общи събрания. Лично аз не подозирах за тази огромна работа докато не 

се сблъсках с нея. За около месец офисът се превръща в нещо като туристическа 

агенция, където се водят списъци кой делегат в коя стая ще е, кога ще пристигне и 

какво ще яде. Аз от своя страна трябва да изчета договори с хотели и транспортни 

фирми, да проверя менюта и програми и т.п. Това е една изтощителна и неприсъща 

дейност, която само ме кара да мечтая за времето, когато ще имаме виртуално 

Общо събрание през недалечната 3050-та година. 

Тъй като съм принципен противник на излишните разходи за каквото и да било, 

за мен винаги е било трудно да се примиря, че за едно Общо събрание средно 

винаги са отивали по над 100 000 лв. С цел икономия на членски пари и удобство 

винаги съм настоявал събранията да бъдат провеждани в Централна България и 

при по-спартански условия. Такива бяха събранията в Хисаря и Габрово, които бяха 

рекордно ниски като разход в историята на КАБ: 40 000 лв и 50 000 лв съответно, 

което спаси и бюджета за 2017-та. С нарастването на броя на членовете ни обаче 

нараства и броя на делегатите и остават все по-малко бази, в които можем да се 

съберем.  Тази година избрахме най-големия и модерен хотел в Боровец като се 

опитах да убедя УС да приемем поне пътните разходи да са отговорност на 

делегатите, за да компенсираме скъпите цени в хотела. Това обаче не се прие и 

отново всички ще са на пълен пансион “ол инклузив” и с платен транспорт до 

Боровец, което ще продуцира отново вечния проблем с “конгресния туризъм” за 

сметка на членовете, които не са делегати. Тази година имаме рекорден брой 

избрани делегати: 457 души! Поне се надявам, че при такова скъпо Общо събрание, 

делегатите ще ценят всяка минута прекарана там и няма да пилеят времето за 

несъществени изказвания. 

Раздел 8 

Подготовка на следващото Изборно Общо Събрание. 

Поради смяната на графика за провеждане на Общи събрания от април-май 

към ноември-декември предходната година следващото Общо събрание ще бъде и 

изборно. Ще направя всичко възможно то да бъде добре подготвено и обявено 
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предварително така, че всички желаещи колеги да се кандидатират за Председател 

и Членове на Управителния съвет да имат време да подготвят задълбочени 

план-програми за следващия мандат, които да бъдат представени предварително, 

за да могат делегатите да оценят и изберат най-достойните. Ще продължавам да 

работя за подобряването на комуникацията с членовете ни, която в момента 

намирам за едно от най-слабите звена в ежедневната ни работа. Искрено вярвам, че 

в бъдеще ще ползваме всички съвременни средства за гъвкаво и ефикасно водене 

на обществената ни дейност без излишни разходи на средства и време. Надявам се, 

че скоро технологиите ще ни позволят да провеждаме виртуални Общи събрания  и 

Управителни съвети, а желанието на много наши членове да бъдат обслужвани от 

виртуална Регионална колегия ще бъде удовлетворено.  

 

Искрено Ваш, 

 

арх. Борислав Игнатов 

Председател на УС на КАБ 
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