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П Р О Т О К О Л  № 21 
от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) 

 
 

Днес, 02.11.2018 г. (втори ноември две хиляди и осемнадесета година) от 10.00 часа в гр. 
София, в заседателната зала на КСБ (гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6)  бе проведено извънредно 
заседание на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ). 

При откриване на заседанието присъстваха 10 (десет) членове на УС от единадесетте, избрани 
от Общото събрание и 16 (шестнадесет) от 28 (двадесет и осем) председатели на регионалните 
колегии. Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ Управителният съвет има 
необходимият задължителен кворум и може законно да заседава и взема решения. 

Присъстващи членове на УС: арх.Борислав Игнатов – председател, арх.Петкана Бакалова, 
арх.Николай Баровски, арх. Мартин Христов,  арх. Владимир Милков, арх.Атанас Динев, арх.Емил 
Жечев, ландш.арх. Веселин Рангелов, арх. Юлия Железова, арх.Кирил Кирилов, арх. Костадин 
Христов (замества арх.Стефан Гевренов), арх.Галина Антова, арх. Петър Червеняшки (замества 
арх. Калина Мерудийска), арх. Красимир Пампоров, арх.Стоянка Куюмджиева, арх. Невяна Йонова, 
арх.Любомир Дамянов, арх.Бойко Столинчев, арх. Михаил Михайлов, арх. Емил Дечев (замества арх. 
Стефан Нешев), арх.Петко Костадинов, арх.Емил Проданов, арх. Атанаска Стодева, арх. Христо 
Караянков, арх. Емил Сардарев (замества арх. Иван Аврамов), арх. Ивайло Иванов (замества арх. 
Маргарита Козовска), арх. Петър Киряков, арх. Красимир Генов и арх. Даниела Сивкова. Присъстват 
общо 29 души. 

На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх. Банко Банов, арх.Здравко Попов, 
арх. Иван Трендафилов, арх. Юрий Любомирски, арх.Мария Хлебарова, арх. Емилия Христова-Цонева, 
арх.Мария Костадинова, арх. Петко Любенов, арх. Галя Цонева и арх. Иван Бакалов. 

Извън членовете на УС присъстваха с право на съвещателен глас арх. Христо Чепилев – 
председател на Контролния съвет (КС) и ландш.арх. Александър Недев - председател на Комисия по 
дисциплинарно производство (КДП). 

На заседанието присъства и Кристина Гергинова - юрист на КАБ. 
Заседанието бе председателствано от арх. Борислав Игнатов  - Председател на УС на КАБ.  
За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова. 
 
Решенията от неприсъственото гласуване, проведено в периода между двете 

заседания на УС, са включени към настоящия Протокол № 21 на УС, а документацията е 
приложена към протокола: резултатите от гласуването; поименния вот на участващите и 
съпровождащата кореспонденция. 

 
Арх. Борислав Игнатов – председател на УС на КАБ, откри заседанието на УС и предложи проект 

на дневен ред. 
Постъпили предложения за промяна на дневния ред: 
 Арх. П. Костадинов – подточката към т. 7 „Писмо от Съвета на КАБ РК Пловдив, относно 

реконструкцията на емблематичното за Пловдив кино "Космос" да стане самостоятелна точка -
т. 1 от дневния ред; 

 Арх. М. Христов – - подточката към т. 5 „Участие на КАБ в работна среща на ENACA – 8-
9.11.2018  г. в Брюксел“ да стане точка 2 от дневния ред. 

След дискусия 
УС реши: 

Приема предложения от Председателя на УС на КАБ дневен ред, с промените по предложение на арх. 
П.Костадинов и арх. М.Христов. 
 ГЛАСУВАЛИ 24  ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Писмо от Съвета на КАБ РК Пловдив, относно реконструкцията на емблематичното за Пловдив 

кино "Космос" 
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2. Участие на КАБ в работна среща на ENACA – 8-9.11.2018  г. в Брюксел 
3. Подготовка за Общото събрание на КАБ – докладва арх. Борислав Игнатов 
- Организационни въпроси (командировъчни, настаняване в хотела и други); 
- Проект на Програма на ХVІІ ОС на КАБ; 
- Отчети и доклади за ОС на КАБ; 
- План-програми по ресори за работата през 2019 година; 
- Докладни записки от РК Стара Загора относно проекти на материали за ОС 
4. Бюджет 2017 на КАБ  и Бюджет 2018 на КАБ - докладват арх. Борислав Игнатов, арх. Николай 

Баровски, арх. Мартин Христов, арх. Петкана Бакалова 
- Заявки за офис техника -  за централния офис и за офисите на РК; 
- Оферта за електронни подписи за членове на КАБ; 
- Оферта за внедряване на платформа за регистриране на документи и данни за строителни 

проекти към КАБ; 
- Предложение за участие в проект по Програма Хоризонт 2020 на ЕК 
5. Протоколи на Оперативното ръководство 
6. Ресор „Нормативи“ - докладва арх. Петкана Бакалова  
7. Ресор „Практика“ – докладва Мартин Христов 
8. Ресор „Квалификация“ – докладва арх. Николай Баровски 
- Образци за графично оформление на чертежите за инвестиционно проектиранe 
9. Разни – разглеждане на писма до УС 
- Определяне на трима представители на КАБ в организационния комитет на Европейска 

конференция – ЕДА 2019 София, България; 
- Оферта за членове на КАБ за карти за гориво Shell 

                                                                                                                                                                                        
По т. 1 от дневния ред: Писмо от Съвета на КАБ РК Пловдив, относно реконструкцията на 
емблематичното за Пловдив кино "Космос" 

Арх. Петко Костадинов запозна Управителния съвет със случая с кино „Космос“ – събитията 
през последните години, отношението на Община Пловдив и усилията на РК Пловдив за спасяването 
на киното като място за култура. На 23.10.2018 г. Общото събрание на регионалната колегия е взело 
решение да се сезира Управителния съвет и от негово име да се изпрати писмо до Община Пловдив. 

УС реши: 
Приема КАБ да изпрати писмо до Община Пловдив с изразена позиция за случая с Кино „Космос“. 
 ГЛАСУВАЛИ 24  ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО . 

 

По т. 2 от дневния ред: Участие на КАБ в работна среща на ENACA – 8-9.11.2018  г. в Брюксел 
 Арх. Мартин Христов представи на УС покана от ENACA за участие на КАБ в работна среща на 
8 и 9 ноември в Брюксел. Той предложи двама представители на Комисията по регистъра – той като 
председател и Ралица Панчева като секретар на комисията, да вземат участие в срещата на ENACA, с 
общ бюджет за пътуването приблизително 2630 лева. 
По предложение на арх. Мартин Христов 

УС реши: 
Приема арх.Мартин Христов и Ралица Панчева да бъдат командировани в Брюксел за участие в 
работна среща на ENACA – 8-9.11.2018  г. 
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 
 

По точка 3 от дневния ред: Подготовка за Общото събрание на КАБ 
 Председателят на УС арх. Борислав Игнатов информира за подготовката за ОС на КАБ в хотел 
„Рила“ – Боровец. 

- Организационни въпроси (командировъчни, настаняване в хотела и други); 
Арх. Игнатов предложи УС да вземе решение ( в три точки) относно правила за командировките за 

Общото събрание. 
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След дискусия 
УС реши: 

Приема т. 1 от Правилата за командировки за ОС на КАБ – 29.11.-01.12.2018 г.: 
На избраните делегати, присъствали на ХVІІ Общо събрание на КАБ, да бъдат изплатени 
командировъчни пътни разходи по следния ред: 

- 1/3 от сумата при един делегат в кола; 
- 2/3 от сумата при двама делегати в кола; 
- цялата сума при трима или повече делегати в кола; 
- ако броят на делегатите не е кратен на три, следващата кола се плаща 100%; 
-   Командировъчната заповед се издава на името на водача на МПС, като в доклада се записват 
трите имена на пътуващите делегати в колата. 

 ГЛАСУВАЛИ 22  ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
Последваха изказвания кога да бъде краят на ОС, дали да приключи по-рано от обявения в 

програмата час – 16 часа на 1 декември, за да може делегатите от по-отдалечените от Боровец райони 
да имат възможност да се приберат. Арх. Емил Проданов предложи да се заплати и за трета нощувка 
(на 1 декември) ако се наложи, може и в хотел в София. Имаше разисквания дали КАБ да заплати 
цялата сума или само половината цена за трета нощувка; или да се определи лимит, конкретна сума, 
над която делегатът си плаща лично. 

Председателят на УС подложи на гласуване предложението краят на ОС да бъде в 15 часа на 
1.12.2018 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 8; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 11. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 
 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет приема, ако се наложи, КАБ да плати при необходимост 50 лева за 
допълнителна нощувка за делегатите от регионални колегии, намиращи се на разстояние над 200 
километра от Боровец. 
 ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 14; “ПРОТИВ” – 5; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

УС реши: 
Приема т. 2 от Правилата за командировки за ОС на КАБ – 29.11.-01.12.2018 г.:  
Командировъчни пътни разходи се изплащат само на тези делегати, които са останали до края на ОС 
(обявения в програмата час на приключване работата  на ОС). 
 ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Приема т. 3 от Правилата за командировки за ОС на КАБ – 29.11.-01.12.2018 г.:  
Оформянето и изплащането на командировъчните заповеди (без да се номерират) се извършва след 
като приключи Общото събрание в регионалните колегии. В двуседмичен срок оригиналните документи 
се изпращат в централния офис на КАБ с опис - каква сума трябва да се преведе от Централата на 
съответната РК за възстановяване на пътни разходи за ОС на КАБ. Изплащането на дължимите суми 
към РК става по банков път след представянето  на командировъчните заповеди, комплектовани с 
разходно-оправдателните документи. 
 ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 
 
- Проект на Програма на ХVІІ ОС на КАБ; 

Арх. Б. Игнатов представи проект на Програма за ХVІІ Общо събрание на КАБ. 
Последва дискусия. 
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Арх. Н. Баровски предложи на 30 ноември да има нощна сесия (след вечеря, от 21.00 часа). 
Постъпиха и предложения: 
- За по-ранен час на началото на заседанието на 1.12.2018 г. – в 8 часа вместо в 9; 
- За допълване на програмата с представяне и на частичен финансов отчет за 2018 година (от 

началото на годината до 1 октомври или до 1 ноември. 
 
Председателят на УС подложи на гласуване предложението да има нощна сесия след вечеря  от 

21 часа на 30.12.2018 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 10; “ПРОТИВ” – 9; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 
 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет приема заседанието на Общото събрание на 1.12.2018 г. да започне в 8.00 часа. 
 ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет приема в програмата на Общото събрание да се добави и представяне на 
частичен отчет за Бюджет 2018 г. на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 27; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 
 

УС реши: 
Управителният съвет приема частичният отчет за Бюджет 2018 г. на КАБ да е за периода от началото 
на годината до 1.11.2018 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет приема предложената от председателя на УС Програма на ХVІІ редовно ОС на 
КАБ с направените промени и допълнения. 
 ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

- Отчети и доклади за ОС на КАБ 
Арх. Николай Баровски представи отчет за дейността на Комисия „Квалификация“ към УС на КАБ 

през 2017 година и през 2018 г. (за периода 01.2018 – 10.2018), допълнен с информация за разходите 
по бюджета. Той направи резюме на двата доклада, като информира за работата на комисията по 
трите структурирани от УС направления“ „Продължаващо обучение и квалификация. ВУЗ“, 
„Енциклопедия на архитекта“ и „Професионално сътрудничество“. В заключение арх. Баровски каза, че 
през 2017 г. е направена важна стъпка в развитието на ресора. Поставени са основите на единното 
продължаващо обучение на КАБ. За първи път е изготвен и приет от УС правилник за организацията 
на продължаващото обучение, изготвен е основният инструмент – специален панел към сайта на КАБ, 
който позволява драстично да се понижи цената на обученията за всеки член на КАБ, като всеки има 
възможност да гледа лекциите, независичо от време и място. Поставено е началото на ползотворно 
партньорство с университетите, които подготвят архитекти, и участието на КАБ в дипломните комисии. 
През 2018 г. дейността на комисия „Квалификация“ е продължила по утвърдената от ОС план-
програма. Акцентът при работата е създаване на база от уебинари и лекции за стартиране на 
системата. Всички записани семинари са качени в новата платформа за обучения на КАБ на сайта и са 
достъпни за всеки член.  

Арх. Баровски информира, че част от планираните дейности не са извършени поради 
изначалния дефицит във финансирането на Фонд „Целеви“. По негово мнение, може да се създаде 
отделна структура към КАБ, която да се занимава специално с организацията и изпълнението на 
обучителната програма, като в същото време осигурява приходи за КАБ от такси от външни участници. 



ПРОТОКОЛ  № 21/02.11.2018 Г. 

КАБ -УС 

5 

Арх. Емил Сардарев представи предложенията на групата на РК София-град по професионална 
дейност (презентирани на регионалната среща в Ямбол) – модел на продължаващото обучение. Той 
предложи да има систематизирани теми, свързани с архитектурната професия и обучаващи програми 
за младите архитекти. Арх. Н. Баровски отговори, че предложенията на РК София-град са взети 
предвид при изготвянето на Правилника за продължаващото обучение. Единствено е отпаднала 
възможността в точковата система да се дават точки за проект. Арх. Б. Игнатов в изказването си 
подчерта, че обучението сега има препоръчителен характер, но трябва да стане задължително за 
всички членове на Камарата. 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет приема отчета за дейността на Комисия „Квалификация“ към УС на КАБ през 
2017 година и през 2018 г. (за периода 01.2018 – 10.2018). 
 ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 13; “ПРОТИВ” – 5; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

Арх. Мартин Христов представи отчет за дейността на Ресор „Практика“ за 2017 година и за 2018 
година (от началото на годината до октомври), със справка за разходите по включените в програмата 
дейности. Акценти от отчета на арх. Христов: 

 Професионална застраховка за членовете на Камарата; 
 Изготвяне на Регистър на проектантските бюра по аналогия на регистъра на членовете; 
 Работна платформа и попълване на информация в сайта на КАБ; 
 Създаден е форум към електронната система на КАБ; 
 Организиране на конкурс „Архитект на годината“; 
 Участие в редовните срещи на ENACA и други. 

След дискусия 
УС реши: 

Управителният съвет приема отчета за дейността на Ресор „Практика“ за 2017 година и за 2018 г. (за 
периода 01.2018 – 10.2018). 
 ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

(почивка от 13.00 до 14.00 часа) 
 

Председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов откри следобедното заседание на 
Управителния съвет. 

Арх. Петкана Бакалова представи отчет за дейността на Ресор „Нормативи“ за 2017 година и за 
2018 година (от началото на годината до октомври), със справка за разходите по включените в 
програмата дейности. 

Акценти от отчета на арх. Бакалова: 
 Правна помощ за членовете на КАБ чрез достъп до нормативни документи на СИЕЛА и АПИС 

през сайта; 
 Защита на концепцията за ново законодателство, приета от Общото събрание в работната 

група към МРРБ и групата на браншовите организации към КСБ; 
 Направен мониторинг на 400 обществени поръчки и изпратени от КАБ сигнали до институциите 

за опорочени обществени поръчки – АОП, АДФИ, Прокуратура, ОЛАФ, КПКОНПИ и др 
 Активна позиция във връзка с конкурса за площад „Света Неделя“ в столицата, срещи с Кмета 

и с Главния архитект на София; медийно участие и други. 
 

Арх. П. Киряков напомни за решение на УС за провеждане на пресконференция за 
обществените поръчки и поиска това да се организира в кратък срок. 

Арх. Б. Столинчев напомни, че към всяко решение на УС трябва да има посочени отговорник и 
срок за изпълнение. 

След дискусия 
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УС реши: 
Управителният съвет приема пресконференцията за скандални обществени поръчки да се проведе в 
срок 12 – 15 ноември 2018 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет приема постоянната работна група „Устройствено планиране, инвестиционно 
проектиране, строителство“ да бъде разпусната и да бъде съставена нова. 
 ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет приема отчета за дейността на Ресор „Нормативи“ за 2017 година и за 2018 г. (за 
периода 01.2018 – 10.2018). 
 ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 8; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
По предложение на арх. Юлия Железова 

УС реши: 
Управителният съвет приема работните групи да работят онлайн и решенията им да бъдат приемани 
неприсъствено от Управителния съвет. 
 ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 14; “ПРОТИВ” – 9; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
По предложение на арх. Петкана Бакалова 

УС реши: 
Управителният съвет приема арх. Юлия Железова да бъде представител на КАБ в междуведомствена 
постоянна работна група към Министерството на културата за промени в Закона за културното 
наследство. 
 ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
Арх. П. Бакалова  съобщи, че МРРБ е подкрепило инициативата на КАБ за изменение и 

допълнение на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове 
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), и за създаване на графични приложения към нея.            
Министерството е възложило на КАБ да организира цялостен анализ на структурата и съдържанието 
на наредбата и да изготви работен вариант на проект за изменението й. Чрез НСОРБ е 
разпространено писмо от КАБ  до всички главни архитекти на общини и райони, с цел да получим от 
тях конструктивни предложения и коментари за изменение на наредбата. Предложенията от членовете 
на КАБ и от общините ще бъдат разгледани и систематизирани от временна работна група към КАБ, 
след което работният вариант за изменението ще бъде публикуван на страницата на Камарата. 
Проектът, заедно с резултатите от проведеното обсъждане, ще бъдат предоставени на МРРБ. 

Арх. Бакалова направи предложение работна група от РК Пловдив в състав председател арх. 
Марина Томова и членове арх. Антоанета Топалова и арх. Хубена Салджиева да систематизира и 
обобщи предложенията за промени на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за 
устройство на отделни видове територии и устройствени зони. 

УС реши: 
УС на КАБ приема работна група от РК Пловдив в състав арх. Марина Томова, арх. Антоанета 
Топалова и арх. Хубена Салджиева да систематизира и обобщи предложенията за промени на 
Наредба № 7 от 22.12.2003 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

УС на КАБ приема РК Пловдив да изготви предложения за промени на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срок: 31.01.2019 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
- Докладни записки от РК Стара Загора относно проекти на материали за ОС 
Арх. П.Киряков представи три докладни записки – материали за Общото събрание на КАБ: 

 По т. 9 от дневния ред на ОС – проект на Методика за участие на членовете на КАБ в 
обществени поръчки в областта на устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране; 

 По т. 10 от дневния ред на ОС – проект на Програма за съвместно действие на САБ и КАБ 
в работата им за подобряване на обществената среда за практикуване на професията 
архитект, ландшафтен архитект и урбанист във всичките и творчески, експертни и 
организационни аспекти; 

 По т. 11 от дневния ред на ОС – предложения на РК Стара Загора за решения на Общото 
събрание. 

 
По предложение на арх. П. Киряков 

УС реши: 
Управителният съвет приема докладните записки на РК Стара Загора, за представяне пред ХVІІ Общо 
събрание на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

По точка 4 от дневния ред: Бюджет 2017 на КАБ  и Бюджет 2018 на КАБ 
 Арх. Борислав Игнатов информира за проведеното на 1.11.2018 г. заседание на Комисията по 
бюджет и финанси, с участието и на някои председатели и служители на РК. 
 Арх. Николай Баровски предложи да се даде още една седмица срок на регионалните колегии, за 
да прегледат таблиците по бюджета и ако открият несъответствия, да сигнализират комисията. Така че 
да стане ясна полагаемата сума за годината за всяка РК. 
 Беше отново обсъждан въпросът за връщането на заема, който РК предоставиха на УС за целева 
дейност.  
 Арх. Д. Сивкова предложи връщането на заема да стане на два пъти през 2019 г., като до края на 
м. февруари се изчистят задълженията към малките регионални колегии, а второто плащане да стане 
през м. юли – на тези РК, които искат. Някои РК може да опростят тези задължения. Арх. Сардарев 
поиска УС да изготви график за връщане на заема. Арх. Е. Дечев допълни, че това трябва да стане до 
края на мандата на УС. 
 Арх. Баровски отговори, че тази година няма да има средства да се върне заемът. Новият модел 
на финансиране, приет през 2017 г. от Общото събрание, не даде възможност да има достатъчно 
средства в централните сметки за целева дейност, а общо в сметките на регионалните колегии 
остатъкът за 2018 г. ще бъде към 500 000 лева. Системата не осигурява пари за дейност, а само 
разпределя административните разходи. 
 Последва дискусия, по време на която имаше предложения за: 

 Да се свърже членският внос с минималната работна заплата (МРЗ); 
 Друг процент на разпределение на членските вноски между РК и ЦУ (централно 

управление); 
 Следващи целеви заеми – кредити на доверие (които да се опрощават, ако се одобрят 

разходите за дейност); 
Арх. Е. Проданов предложи едновременно да се въведат няколко промени – членският внос 

вместо 84 да стане 102 лева; разпределението на годишните вноски за правоспособност РК-ЦУ да 
стане 50 на 50 процента и да се въведе такса за регистрация на договорите. Арх. Милков изрази 
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подкрепа на това предложение. Арх. Жечев подкрепи предложението за такса за регистрация на 
договорите, като допълни – таксите да се обвържат с категорията на строежите. 

Арх.П. Киряков предложи остатъците в сметките на регионалните колегии в края на годината, 
да се прехвърлят в централата, да се консолидират във фонд „Резервен“. 
 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет приема да се въведе такса за регистрация на договор. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

Председателят на УС арх. Б. Игнатов подложи на гласуване предложението да се въведе такса за 
регистрация на проектантско бюро. 
 ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 9; “ПРОТИВ” – 11; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 
 

Гласуване на предложения за решения за бюджета, които да бъдат представени на Общото събрание 
на КАБ: 

УС реши: 
Управителният съвет приема годишният членски внос да стане 100 лева и да бъде свързан с 
минималната работна заплата (МРЗ). 
 ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 14; “ПРОТИВ” – 9; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
Председателят на УС арх. Б. Игнатов подложи на гласуване предложението да се въведе за 2019 

година разпределение на годишните вноски за проектантска правоспособност 50 на 50 процента. 
 ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 9; “ПРОТИВ” – 9; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет приема да се въведе за 2019 г. разпределение на годишните вноски за 
проектантска правоспособност - 60 процента за ЦУ и 40 процента за РК. 
 ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 14; “ПРОТИВ” – 11; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
  

Председателят на УС арх. Б. Игнатов подложи на гласуване предложението УС да поиска от РК 
нов заем за 2019 г. и да се анулира предишния. 
 ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 9; “ПРОТИВ” – 15; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 
 УС реши: 

Управителният съвет приема в края на всяка година всички остатъци по сметките да се консолидират 
във Фонд „Резервен“. 
 ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 10; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет приема Комисията по бюджет и финанси да изготви график за връщане на заема. 
Срок – декември 2018 година. 
 ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

УС реши: 
Управителният съвет приема материалите за Бюджет 2019 да се обсъждат онлайн и гласуват 
неприсъствено. Срок – 20 ноември 2018 година. 
 ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 5; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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Останалите точки от дневния ред не бяха разгледани поради липса на кворум. 
Заседанието бе закрито от Председателя на УС на КАБ в 17.30 часа.  
 

◊         ◊ ◊ 
 
 По предложение на Председателя на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов  (писмо изх. № ВК-
061/12.11.2018 г.) беше проведено неприсъствено гласуване за приемане на настоящия Протокол № 
21 на Управителния съвет. 

УС реши: 
Приема и утвърждава Протокол № 21 на УС от заседанието, състояло се на 02.11.2018 г. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 25  ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

◊         ◊ ◊ 
 

Председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов  (писмо изх. № ВК-062/19.11.2018 г.) 

подложи на неприсъствено гласуване през сайта на КАБ два протоколи на Комисия по регистъра - 

Протокол № 43 и Протокол № 44 от заседание, проведено на 14.11.2018 г. 

УС реши: 
Приема Протокол № 43 от 14.11.2018 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
21/02.11.2018 г. на Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с Ограничена проектантска 
правоспособност заявилите архитекти – 13 бр. (в т.ч. 2 бр., на когото възстановява членството) и 
разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
2. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с Ограничена 
проектантска правоспособност – 2 бр. и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 20 ДУШИ: “ЗА” –  20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА  С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 

УС реши: 
Приема Протокол № 44 от 14.11.2018 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
21/02.11.2018 г. на Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том първи, раздел първи  на регистъра на архитектите с Пълна проектантска 
правоспособност заявилите ППП архитекти – 26 бр. (в т.ч. 9 бр. с променен статут от ОПП, 2 бр. на 
които възстановява членството и 3 бр. с променен статут от ППП съгласно чл. 230, ал. ал.3 и ал. 4 от 
ЗУТ) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
2. Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска 
правоспособност, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4  от ЗУТ заявилите ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 
от ЗУТ архитекти – 4 бр. и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
3. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна 
проектантска правоспособност по паркоустройство заявилият ППП по паркоустройство ландшафтен 
архитект – 1 бр. и разпорежда да му бъдат издадени съответните документи. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО  21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА  С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
 

◊         ◊ ◊ 
 

Председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов  (писмо изх. № ВК-067/06.12.2018 г.) 

подложи на неприсъствено гласуване през сайта на КАБ четири протокола на Оперативното 

ръководство, за които не е стигнало време да се гласуват присъствено поради липса на кворум. 
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Арх. Б. Игнатов напомни в писмото, че Протокол 17 и Протокол 19 на ОР бяха представени на 

заседанието на УС, проведено на 3.08.2018 г. (по Протокол 18 на УС).  Същите протоколи на ОР са 

дискутирани на заседанието на УС, проведено в Боровец на 14.09.2018 и започна гласуването им по 

точки, но кворум имаше само за приемането на първите пет точки от Протокол № 17. В следващите 

две заседания на УС, проведени на 19.10.2018 г. и 02.11.2018 г., към материалите за заседанията 

освен тези два протокола - № 17 и № 19, бяха представени на вниманието на Управителния съвет и 

протоколи номера 20 и 21. Досега по тези протоколи на Оперативното ръководство нито един член на 

УС не е изразил негативно отношение или забележки. 

УС реши: 
Приема решения на ОР номера  6, 7, 8 и 9 от  Протокол № 17 на ОР от заседанието, проведено на 
27.04.2018 г. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 20 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
УС реши: 

Приема Протокол № 19 на Оперативното ръководство от заседанието, проведено на 25.06.2018 г.
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 21 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
УС реши: 

Приема Протокол № 20 на Оперативното ръководство от заседанието, проведено на 19.09.2018 г.
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 20 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
УС реши: 

Приема Протокол № 21 на Оперативното ръководство от заседанието, проведено на 01.11.2018 г. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 20 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
◊         ◊ ◊ 

 

Председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов  (писмо изх. № ВК-005/17.01.2019 г.) 

подложи на неприсъствено гласуване през сайта на КАБ два протоколи на Комисия по регистъра - 

Протокол № 45 и Протокол № 46 от заседание, проведено на 09.01.2019 г. 

УС реши: 
Приема Протокол № 45 от 09.01.2019 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
21/02.11.2018 г. на Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с Ограничена проектантска 
правоспособност заявилите архитекти – 10 бр. (в т.ч. 3 бр., на които възстановява членството) и 
разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
2. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с Ограничена 
проектантска правоспособност по паркоустройство заявилите архитекти – 3 бр. (в т.ч. 1 бр., на когото 
възстановява членството) – 2 бр. и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 22 ДУШИ: “ЗА” –  22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА  С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 

УС реши: 
Приема Протокол № 46 от 09.01.2019 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
21/02.11.2018 г. на Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том първи, раздел първи  на регистъра на архитектите с Пълна проектантска 
правоспособност заявилите ППП архитекти – 36 бр. (в т.ч. 6 бр. с променен статут от ОПП, 14 бр. на 
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които възстановява членството и 3 бр. с променен статут от ППП съгласно чл. 230, ал. ал.3 и ал. 4 от 
ЗУТ) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
2. Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска 
правоспособност, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4  от ЗУТ заявилите ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 
от ЗУТ архитекти – 7 бр. и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
3. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна 
проектантска правоспособност по паркоустройство заявилият ППП по паркоустройство ландшафтен 
архитект – 3 бр. (в т.ч. 1 бр. с променен статут от ОПП, 2 бр. на които възстановява членството) и 
разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
4. УС на КАБ  отлага разглеждането на документите на кандидати  за пълна проектантска правоспособност на: 

1. арх. Георги Костадинов Костадинов № 05766 РК Стара Загора – отлага поради липса на достатъчно 
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, със следните мотиви.... 

2. арх. Яна Данаилова Колева № 05853 РК Плевен - отлага поради липса на достатъчно доказателства за 
придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, със следните мотиви.... 

3. арх. Йорданка Стоянова Драгинова-Бояджиева РК Благоевград - отлага поради липса на достатъчно 
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, със следните 
мотиви..... 

 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО  21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА  С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
◊         ◊ ◊ 

 
Председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов  (писмо изх. № ВК-06/21.01.2019 г.) 

подложи на неприсъствено гласуване през сайта на КАБ предложение за решение за дата и място на 
провеждане и дневен ред на извънредно ХVІІІ Общо събрание на КАБ. В писмото до УС арх. Б. 
Игнатов прави следните уточнения: 1/ Промяната в Устава, предложена за гласуване от ОС, да касае 
чл.27, ал. 2 – нормата на представителството в ОС: вм. един делегат на всеки 10 членове, да стане: 
„...един делегат на всеки 15 членове за обикновено Общо събрание и един делегат на всеки 10 
членове за изборно Общо събрание.“; 2/ Мандатът на Комисията по дисциплинарно производство 
изтича през м. май, така че избраният от ОС през м.март нов състав на КДП ще заработи след 
14.05.2019 г. 
 

УС реши: 
Управителният съвет реши, в изпълнение на решение на ХVІІ Общо събрание, да се проведе 
извънредно ХVІІІ Общо събрание на КАБ на 9 март 2019 година (събота) в София, в Интер Експо 
Център, със следния дневен ред: 

ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ 
9 март  2019 г. в  гр. София,от  10.00 часа на 9.03.2019 г. 

1. Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ с мандат 
от три години; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на КДП с мандат от три 
години 
2. Приемане на изменения и допълнения в Методиката на КАБ за определяне на размера на 
възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в 
инвестиционното проектиране; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в 
Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски 
услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране  
3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема 
изменения и допълнения в Устава на КАБ   

 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 21 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
◊         ◊ ◊ 
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Председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов  (писмо изх. № ВК-07/21.01.2019 г.) 
подложи на неприсъствено гласуване (по точки) през сайта на КАБ предложения за решения на УС 
относно допълнителни възнаграждения на служители и заплащане с граждански договори за дейност 
през 2018 година.  

УС реши: 
1. Управителният съвет приема да се изплатят еднократни коледни премии за 2018 година в 

размер на една работна заплата на всеки от служителите в централния офис на КАБ: Пенка 

Ангелова, Любомира Стойчева, Ралица Панчева, Мария Драганска и Емилия Ушакова. 

 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

2. УС приема предложение на Съвета на РК София-град относно допълнително материално 

стимулиране за служители на РК София-град, съгласно докладна записка вх. № ВК-

115/26.11.2018 г.: 1/ на Елена Бикова – три минимални работни заплати (1680 лева), за 

цялостно участие в организацията и за образцово изпълнение на служебните си задължения; 2/ 

ланд.арх. Даниела Стайкова – три минимални работни заплати (1680 лева) за цялостно 

участие в организацията и за образцово изпълнение на служебните си задължения; 3/ да се 

сключи допълнителен граждански договор с Васка Спандониева за извършване на 

инвентаризация в размер на 500 (петстотин) лева. Средствата са от бюджета на РК София-

град. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

3. УС приема предложение на Съвета на РК София-град относно възнаграждения за членовете 

на работните групи към РК София-град към КАБ – РГ Нормативна дейност и РГ 

Професионална дейност, съгласно докладна записка вх. № ВК-129/19.12.2018 г. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

4. УС приема предложение на Съвета на РК София-град относно възнаграждения за членовете 

на Съвета на РК София-град за активна работа, съгласно докладна записка вх. № ВК-

128/19.12.2018 г. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 14; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

5. УС приема предложение на Съвета на РК София-град относно възнаграждения за експертно 

участие, консултации и изготвяне на становища от членове на РК София-град към КАБ за 

РЕСУТ и ОЕСУТ, съгласно докладна записка вх. № ВК-127/19.12.2018 г. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 14; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

6. УС приема предложение на Съвета на РК София-област, съгласно докладна записка вх. № ВК-

009/14.01.2019 г. - за еднократно допълнително възнаграждение за образцово изпълнение на 

служебните задължения и извършване на допълнителна дейност извън трудовите задължения 

на арх. Десислава Димитрова-Маринова – в размер на две нейни работни заплати. Средствата 

са от бюджета на РК София-област. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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7. УС приема предложение на Съвета на РК София-област, съгласно докладна записка вх. № ВК-

130/28.12.2018 г., за изплащане на възнаграждение на арх. Гани Ганев за участието му в 

ОЕСУТ Костинброд през 2018 г. Средствата са от бюджета на РК София-област. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

8. УС приема предложение на Съвета на РК Разград, съгласно докладна записка вх. № ВК-

125/14.12.2018 г: „За стриктно изпълнение на служебните задължения, техническият сътрудник 

Ренета Цанкова да бъде стимулирана с една минимална работна заплата.“ Допълнителното 

възнаграждение да бъде за сметка бюджета на РК Разград. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

9. УС приема предложение на Съвета на РК Пловдив за допълнително възнаграждение на 

служители в КАБ РК Пловдив и членове на Съвета на РК Пловдив, съгласно докладна записка 

вх. № ВК-122/17.12.2018 г.: секретар-координаторите Екатерина Генева и Ненка Николова, 

както и членовете на Съвета на РК Пловдив Чавдар Тенев, Мария Стоянова, Елена 

Апостолова, Марта Теодосиева, Виолета Раева и Христо Гинев да получат по една минимална 

за страната заплата от 510 лева. Допълнителното възнаграждение да бъде за сметка на 

бюджета на РК Пловдив. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

10.  УС приема предложение на Съвета на РК Пловдив за промяна на месечното възнаграждение 

на служители на КАБ в РК Пловдив, съгласно докладна записка вх. № ВК-121/14.12.2018 г.: 

месечната заплата на арх. Екатерина Генева да се увеличи със 100 лева и да стане 700 лева; 

месечната заплата на Ненка Николова да се увеличи с 50 лева и да стане 650 лева. Щатното 

разписание на КАБ за тези длъжности на РК Пловдив да се промени съгласно решението на 

УС. Допълнителното възнаграждение да бъде за сметка на бюджета на РК Пловдив. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ............................................. 

АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ 
        
ПРОТОКОЛИСТ:  ....................................................... 

ПЕНКА АНГЕЛОВА 
 
 
ПЕЧАТ 


