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П Р О Т О К О Л  № 22 
от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) 

 
 

Днес, 11.02.2019 г. (единадесети февруари две хиляди и деветнадесета година) от 10.00 часа в 
гр. София, в заседателната зала на КСБ (гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6)  бе проведено редовно 
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 18 (осемнадесет) 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.Николай Баровски, арх. 
Мартин Христов,  арх. Владимир Милков, арх. Банко Банов, арх.Атанас Динев, арх.Емил Жечев, 
ландш.арх. Веселин Рангелов, арх. Юлия Железова, арх.Кирил Кирилов, арх.Стефан Гевренов, арх. 
Иван Трендафилов, арх.Галина Антова, арх. Красимир Пампоров, арх. Владислав Коларов (замества 
арх. Невяна Йонова), арх. Боян Кръстев (замества арх. Емилия Христова-Цонева), арх.Любомир 
Дамянов, арх. Михаил Михайлов, арх. Емил Дечев, арх.Петко Костадинов, арх.Емил Проданов, арх. 
Атанаска Стодева, арх. Петко Любенов, арх. Христо Караянков, арх. Иван Аврамов, арх. Маргарита 
Козовска, арх. Петър Киряков и арх. Чинка Тодорова (замества арх. Красимир Генов). Присъстват 
общо 28 души. 

На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх.Петкана Бакалова, арх.Здравко 
Попов, арх. Калина Мерудийска, арх. Юрий Любомирски, арх.Мария Хлебарова, арх.Стоянка 
Куюмджиева, арх.Бойко Столинчев, арх.Мария Костадинова, арх. Галя Цонева, арх. Иван Бакалов и 

арх. Даниела Сивкова. 
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 присъстваха арх. Емил Сардарев, арх. Марин Бакалов и арх. Янита 
Тарабанова. 

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 № 22 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. Банко Банов – първоначалното му предложение, изпратено преди днешното заседание на 

УС, беше да отпаднат от дневния ред т. 3, т. 4 и т. 5 – докладите на Ресор Практика, Ресор 
Нормативи и Ресор Квалификация; сега го оттегля, защото има важни материали за 
разглеждане; 

 Арх. Петър Киряков предложи заедно с дневния ред УС да приеме и график на обсъжданията 
по часове. Ако предвиденото време за дадена точка от дневния ред не е достатъчно, тогава 
допълнителното обсъждане и приемане на решение се извършва неприсъствено; 

 Арх. Иван Аврамов – 1/ докладите на КС и КДП да бъдат в началото на заседанието – има 
такова решение на УС и 2/ да отпаднат точките, за които няма изпратени материали на УС 
седем дни преди заседанието: т. 3, 4, 5, 9, 10 и 11; 

 Арх. Мартин Христов предложи точката от дневния ред на Ресор „Практика“ да се разгледа 
първо от докладите на зам.-председателите на УС, тъй като му се налага по-рано да напусне 
заседанието. 
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Арх. Николай Баровски по повод на предложенията на арх. И. Аврамов каза, че дейностите по 

ресори са основната част от работата на КАБ и ако отпаднат, е голяма вероятността да се обезсмисли 
заседанието. По докладите на КС и КДП също няма предварително изпратени материали – и те ли да 
отпаднат? 

Арх. П. Киряков изрази несъгласие да отпаднат т. 9, 10 и 11, които са в дневния ред по негово 
предложение, защото става дума за съществуващи вътрешни документи на КАБ и УС може да реши да 
ги потвърди. 

Арх. Хр. Чепилев и ландш.арх. Александър Недев подкрепиха предложението на арх. Аврамов – 
докладите на КС и КДП да бъдат в началото на заседанието. 

Арх. Иван Аврамов предложи членовете на УС да поздравят новоизбрания председател на РК 
Плевен арх. Емил Дечев, пожелава му да се включи успешно в работата на Управителния съвет. 
(поздравления към арх. Дечев, ръкопляскания). 

Арх. Б. Игнатов подложи на гласуване предложението на арх. Аврамов, което включва и 
предложението на арх. Б. Банов - да отпаднат точките. 3, 4, 5, 9, 10 и 11 от дневния ред. 
 ГЛАСУВАЛИ 27  ДУШИ: “ЗА” – 8; “ПРОТИВ” – 11; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 
След дискусия 

УС реши: 
Приема предложения от арх. П. Киряков график на обсъжданията на точките от дневния ред по часове. 
След изтичане на предвиденото време за дадена точка от дневния ред, гласуването на предложенията 
за решения на УС се извършва неприсъствено. 
 ГЛАСУВАЛИ 27  ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Приема предложението на арх. И. Аврамов – докладите на Комисията по дисциплинарно производство 
и на Контролния съвет да бъдат разгледани в началото на заседанието, като точки 1 и 2 от дневния 
ред. 
 ГЛАСУВАЛИ 27  ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
След дискусия 

УС реши: 
Приема предложения от Председателя на УС на КАБ дневен ред, с направените промени. 
 ГЛАСУВАЛИ 22  ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Информация на Комисия по дисциплинарно производство 
2. Информация на Контролен съвет 
3. Изпълнение на решения на ОС за Бюджет 2019 на КАБ - докладват арх. Борислав Игнатов, арх. 

Николай Баровски, арх. Мартин Христов, арх. Петкана Бакалова 
4. ХVІІ Общо събрание на КАБ (2018 г.) и подготовка на извънредно ХVІІІ Общо събрание на КАБ 

(9 март 2019 г.) 
- Решение на УС за промяна на Тарифата за приходите, формиращи бюджета на КАБ, съгласно 

решение на ХVІІ ОС – (такса за разглеждане на жалби към КДП – 240 лева) 
5. Ресор „Практика“ – докладва Мартин Христов 
6. Ресор „Квалификация“ – докладва арх. Николай Баровски 
7. Ресор „Нормативи“ - докладва арх. Петкана Бакалова  
8. Утвърждаване на протоколи на Оперативното ръководство 
9. Промяна (или потвърждаване) на правилата за работа на ОР, приети от УС на КАБ 
10. Промяна (или потвърждаване) на правилата за неприсъствено гласуване, приети от УС на КАБ 
11. Избор на експертна група за преценка на условията на ОП, във връзка с изискванията на 

Методиката, приета от ХVІІ Общо събрание на КАБ 
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12. Разни – разглеждане на писма до УС 

 Писмо от арх. Ивайло Захариев относно Централна минерална баня – София; 

 Писмо от Българска музикална асоциация – предложение за партньорство за изграждане на 
ново концертно мултифункционално пространство в София 

                                                                                                                                                                                        
По т. 1 от дневния ред: Информация на Комисия по дисциплинарно производство 

Ландш.арх. Александър Недев – председател на Комисията по дисциплинарно производство, 
информира УС, че има второ потвърдено решение на Върховния съд в полза на КАБ, във връзка с 
жалба срещу наложено от УС дисциплинарно наказание. Създава се устойчива практика в съдебната 
система по отношение на нарушение на чл. 24 от Професионалния кодекс на КАБ. Той благодари 
специално на членовете на КДП и на адв. Христо Казармов за положените усилия за защита на 
интересите на колегията. 

Ландш. арх. Недев постави въпрос има ли установен ред за връщане на печата от наказания с 
отнемане на правоспособност член на КАБ и за отразяване на промяната в статута му в регистъра на 
КАБ на сайта. 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет задължава юриста на КДП да информира Комисията по регистъра веднага след 
влизането в сила на наложеното от УС дисциплинарно наказание за изпълнението му. 
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

По т. 2 от дневния ред: Информация на Контролен съвет 
Арх. Христо Чепилев – председател на Контролния съвет, обърна внимание на Управителния 

съвет, че и при подготовката на настоящото заседание на УС не се спазва правилника за работа на УС 
и правилника на Комисията по бюджет и финанси. Въпреки препоръките на КС, към всяко от взетите 
решения на УС не се определят срок и отговорник за изпълнението им. Все още на сайта на КАБ не са 
публикувани правилниците за работа на УС и комисиите. 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет задължава Ресор „Практика“ до 18.02.2019 г. да се публикуват на сайта на КАБ 
всички правилници. 
 ГЛАСУВАЛИ 24  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По точка 3 от дневния ред: Изпълнение на решения на ОС за Бюджет 2019 на КАБ  
 Арх. Борислав Игнатов информира за проведеното на 8.02.2019 г. заседание на Комисията по 
бюджет и финанси и представи решенията на КБФ. Представи на УС Мария Николова и Люсиена 
Георгиева, които са работили с Комисията по бюджет и финанси за подготовката на материалите за 
настоящото заседание, като са проследили движението по банкови сметки от 2016 г. досега, за да се 
уточнят дължими суми и разполагаеми бюджети на РК и за централния бюджет.  Арх. Б. Игнатов 
направи предложение те да бъдат назначени на работа в КАБ. 
 В изпълнение на утвърдения от ХVІІ ОС на КАБ бюджет и приетите от ОС финансови правила са 
изготвени от КБФ разчети за възнаграждения на изборни длъжности и за служители.  
 Арх. Игнатов представи следните таблици: Прогнозно разпределение на сметките от Фонд 
„Основен“; Заплати изборни длъжности (има намаляване на месечните възнаграждения в сравнение с 
предходната година, но тогава е имало заплащане за 9 месеца); Разпределение Фонд „Основен“, 
сметка „Работни запрати“ – РК и централно управление: УС, КДП, КС, Комисия по регистъра; Заплати 
към Фонд „Целеви“ и таблица Разпределение на средствата от приходи от годишни вноски за 2019 
година към 20.01.2019 г., съгласно данни от регистъра (по решение на УС). Определен е бюджетът на 
всяка регионална колегия и бюджетът, който е на управление от УС. Арх. Игнатов обясни, че 
предтавените в таблицата суми за заплати в РК са от бюджета на УС, но по преценка на Съвета на РК 
може да се доплаща за служители и за изборни длъжности, от бюджета на РК. 
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 Арх. Б. Игнатов информира УС за докладна записка от арх. Владимир Милков с предложение УС 
да определи размер на заседателни за участие в работата на УС (отчита се брой на присъствие на 
заседание)  и тези възнаграждения да бъдат за времето на настоящия мандат. 
 Арх. Н. Баровски подкрепи предложението на арх. Милков – редно е членовете на УС, които нямат 
сключени договори за управление, да получат заседателни за 2017 (има такова решение на УС) и за 
2018 година. Арх. Баровски обясни, че в централата се споделят щатовете, предлага се част от 
възнагражденията на двете нови служителки да бъдат за сметка на ресорите. Реално се запазва 
щатът, а се осигурява възможност за оперативна дейност. 
 Последва дискусия. Постъпили предложения: 

 Арх. Иван Аврамов – да се изготви единна щатна таблица, да се актуализира щатното 
разписание на КАБ, като се спазва принципа на пропорционалност на приноса на всяка 
регионална колегия към общия бюджет на КАБ. Арх. Аврамов предлага за РК София-град 
да има още един служител; не е възможно най-голямата регионална колегия да се 
обслужва от един човек, както е предвидено в бюджета за 2019 г. 

 Арх. Емил Дечев – тъй като РК Плевен няма разходи за наем на офис, тази сума да се 
пренасочи към възнаграждението на служителя на регионалната колегия. 

 Арх. Петко Костадинов подкрепя предложението за назначаване на нови служители в КАБ, 
но това да бъде изцяло за сметка на бюджетите на ресорите. Той поставя и въпроса кога 
ще бъде върнат на РК заема за целева дейност. За него предложението на арх. Аврамов за 
втори служител на РК  София-град е справедливо, не може най-голямата регионална 
колегия да се обслужва само от един човек. 

 Арх. Вл. Милков предлага КАБ да назначи експерт счетоводител и да се откаже от външно 
счетоводно обслужване. 

 Арх. И. Трендафилов подкрепи предложението на арх. Аврамов за необходимостта от 
единна щатна таблица, в която да се определят точно параметрите на възнагражденията. 
Добро е предложението на ОР да има служител в централния офис, който да проверява и 
съпоставя финансовите отчети на РК. Арх. Трендафилов поставя следния проблем 
относно отчитането на постъпленията от членски внос – как става изчислението, ако 
новоприет член на КАБ заплати дължимите си вноски не веднага, а след няколко месеца, 
това поражда неточности. 

 Арх. Чинка Тодорова в изказването си подчерта, че малките регионални колегии остават 
изолирани от работата на КАБ, тъй като нямат средства да поддържат технически 
сътрудник. Тя предлага и за регионалните колегии с по-малко от 50 души членове, да се 
предвидят в бюджета поне по 200 лева месечно възнаграждение за секретар. 

Арх. Н. Баровски, в отговор на поставени въпроси, напомни какви са сумите, заложени в 
бюджета за 2019 година, съгласно решение на Общото събрание: 110000 за възнаграждения за 
изборни длъжности и 180000 за служители. Управителният съвет не може да надхвърля тези 
параметри.  

Арх. Баровски не се съгласи с предложението на арх. Костадинов заплатите на новите 
служители изцяло да се поемат от ресорите, защото няма ресор „Финанси“, а тяхната работа ще бъде 
в помощ на всички регионални колегии.  

Арх. Б. Банов също не е съгласен, защото бюджетът по ресори е за дейност, и то за година; 
може да се окаже, че за следващата година няма да има средства за назначените на трудов договор. 
Мнението на арх. Банов е, че възнагражденията за членовете на УС трябва да бъдат гласувани от 
Общото събрание, а не от Управителния съвет. 
След дискусия 

 УС реши: 
Управителният съвет приема таблицата за бюджета на регионалните колегии и дължими суми към УС. 
Тя ще бъде актуализирана всеки месец. 
 ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 
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Управителният съвет приема предложението да бъдат назначени Мария Николова и Люсиена 
Георгиева на работа в КАБ  
 ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет приема допълнителната сума за заплати на Мария Николова и Люсиена 
Георгиева да се заплаща от бюджета на ресорите и съществуващия щат на Любомира  Стойчева 
(която е в отпуск по майчинство).  
 ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет приема таблица „Заплати изборни длъжности“. 
 ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет приема таблица „Заплати служители“. 
 ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет възлага на Оперативното ръководство да се проведе конкурс за щатен главен 
счетоводител и да отпадне външното финансово обслужване. 
 ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет приема предложението на арх. Емил Дечев сумата за наем на офис на РК 
Плевен да се пренасочи към възнаграждението на служителя на РК Плевен, тъй като регионалната 
колегия не плаща наем за офиса. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 
 

УС реши: 
Управителният съвет възлага на Оперативното ръководство да изготви таблица за връщане на заема 
към РК след изчисляване на остатъци Бюджет 2018 след изплащане на гражданските договори. 
Срок: до следващото заседание на УС. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет задължава новите членове на КАБ да заплащат членски внос в 14-дневен срок от 
датата на известяване за приемането им в КАБ. При неизпълнение трябва да платят нова такса за 
разглеждане. 

ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет приема да се изплатят заседателни на УС за 2017 година. Да се предложи 
таблица за присъствия на заседания и през 2018 година. 
 ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет приема разходите за заплата на втори технически сътрудник на РК София-град 
да бъдат поети от националния бюджет, на същата ставка като предвидения един служител, като 
допълнителен разход над гласуваната от ОС рамка. 
 ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет потвърждава решенията на Комисията по бюджет и финанси, съгласно протокол 
от проведено заседание на 8.02.2019 г., точки 1, 2, 3 и 4 (без т. 5): 
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1. Приема изчисленията за Приходна част – Бюджет 2019 г., както и таблица с дължими 
отчислeния от регионалните колегии към националния бюджет; 

2. Приема прогнозни таблици за разпределение на  Фонд основен, сметка работни заплати на 
персонал и изборни РК и ЦУ; 

3. Приема прогнозни таблици за разпределение на Фонд Основен, сметка Комисии -  ОС, УС, КС, 
КДП, КР; 

4. Приема предложение на арх. Б. Игнатов: за работата им в Комисия по бюджет и финанси 
брутно възнаграждение от 500 лв. да получат следните членове на комисията: 
ландш.арх.Веселина Калайкова – 500 лв.; арх.Емил Стоянов – 500 лв. и  арх.Емил Сердарев – 
500 лв. 

 ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Решението на КБФ по т. 5 е във връзка с постъпили докладни от РК София-град за 
възнаграждения по граждански договори, както и в отговор на писмо (вх. № ВК-023/31.01.2019 г.) от 
арх.Иван Аврамов, с което уведомява за удържани суми от дължимите към националния бюджет. 
Писмото на председателя на РК София-град и подготвеният отговор бяха представени на членовете 
на УС, като част от материалите за заседанието. 

В отговор на поставени въпроси арх. Б. Игнатов обясни, че в в тази точка от протокола Комисията 
по бюджет и финанси обръща внимание на УС, че в докладните за допълнителни възнаграждения, 
които вече са потвърдени неприсъствено от УС, има за председателя и за зам.-председателите на РК 
София-град дублиращо заплащане за една и съща дейност, което е в противоречие на приетите от ОС 
финансови правила. 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет потвърждава решенията на Комисията по бюджет и финанси по точка 5, съгласно 
протокола от проведено заседание на 8.02.2019 г.: 

- Да се изпрати изготвения от юристите на КАБ отговор на арх. Аврамов. 
- По другите докладни да се спазят императивните разпоредби на българското законодателство 

и вътрешните правила на КАБ при сключване на граждански договор за извършване на 
определен вид работа, след приключването на същата изпълнителят предоставя на 
възложителя отчет и копие на материалите от извършената дейност по сключения договор и 
едва след приемане на работата с констативен протокол, възложителят дължи заплащане на 
сумата по договора.  

- Установява се, че част от докладваните възнаграждения противоречат на правилата, 
гласувани на ОС на КАБ, и по предложение на Комисия по бюджет и финанси, Управителният 
съвет ги изключва от решението. 

 ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 5 от дневния ред: Ресор „Практика“ 
 Арх. Мартин Христов представи на УС два протокола на Комисията регистъра - № 47 и № 48 от 
проведено заседание на 8.02.2019 г. 

УС реши: 
Приема Протокол № 47 от 8.02.2019 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
22/11.02.2019 г. на Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с Ограничена проектантска 
правоспособност заявилите архитекти – 3 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 – 1 бр. (в т.ч. 1 бр., на когото 
възстановява членството) и разпорежда да му бъдат издадени съответните документи. 
 ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 
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УС реши: 

Приема Протокол № 48 от 8.02.2019 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
22/11.02.2019 г. на Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с Пълна проектантска 
правоспособност заявилите ППП архитекти – 12 бр. (в т.ч. 11 бр. на които възстановява членството и 1 
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 седми на регистъра на архитектите с Отложено право на проектантска 
правоспособност заявилите архитекти – 2 бр. (в т.ч. 2 бр. на които възстановява членството). 
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. (в т.ч. 1 бр. на когото възстановява членството) и разпорежда да му бъдат издадени 
съответните документи. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 
 

Арх. М. Христов представи на УС покана от ENACA за участие на КАБ в работна среща на 21 и 22 
февруари 2019 г. в Будапеща. Той предложи Ралица Панчева като секретар на Експертната комисия, 
да участва в срещата на ENACA, с общ бюджет за пътуването приблизително 1240 лева. 
По предложение на арх. Мартин Христов 

УС реши: 
Приема Ралица Панчева да бъде командирована в Будапеща за участие в работна среща на ENACA – 
21-22.февруари.2019 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
Арх. Мартин Христов представи на УС проект на писмо до МРРБ, ДНСК и общини относно реда 

за удостоверяване на проектантската правоспособност по чл. 230, ал. 1  от ЗУТ.  
Предложението е КАБ да изрази  становище, че проектантите следва да притежават валидна 

проектантска правоспособност към момента на изработване на проекта. Предвид дългите срокове, 
които отнема цялостното съгласуване на изработените проекти, което в много случаи преминава 
календарната година, следва проектантът, изработил проекта, да има валидна проектантската 
правоспособност към крайния момент на изработване на проекта и предаването му на възложител. 
Удостоверяването следва да се извършва с поставяне на дата на проекта или представяне на 
предавателен протокол между възложителя и проектанта. Административните органи следва да се 
съобразяват с относимата дата на изработване на проекта и да не се изисква актуална проектантска 
правоспособност в момента на внасяне на изработените проекти за одобрение. 
След дискусия и по предложение на арх. Боян Кръстев 

УС реши: 
УС приема да се изготви юридическо обосновано становище относно реда за удостоверяване на 
проектантската правоспособност по чл. 230, ал. 1 от ЗУТ и да се изпрати до МРРБ за издаване на 
методическо указание до общините. 
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
Арх. Мартин Христов представи на УС предложение за възнаграждение за работата им през 

2018 година на членовете (без председателя арх. М. Христов) на Комисията по регистъра и 
Експретната комисия  в размер на 6080 лева, съгласно приложен списък за присъствие на 
заседанията. 

УС реши: 
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Управителният съвет приема предложението на арх. Мартин Христов за възнаграждение на членовете 
на Комисията по регистъра и Експертната комисия  в размер на 6080 лева, за работата им през 2018 
година. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

Арх. Мартин Христов представи на УС писмо до него като председател на Комисията по регистъра 
от арх. Румен Русев – кмет на Район „Младост“ – Столична община (вх. № 033/29.01.2019 г.), както и 
подготвения отговор. Писмото от Район Младост е относно конкретен казус за съгласуване на проект 
по част  „Паркоустройство и благоустройство“ (ПиБ) на арх. Янита Тарабанова. Арх. Румен Русев 
пише, че проектантът архитект не притежава необходимата образователно-квалификационна степен – 
магистър ландшафтен архитект и не притежава проектантска правоспособност ландшафтен архитект 
към Регистъра на КАБ, което не му позволява да подпечатва проекти по част ПиБ. Кметът на Район 
„Младост“ настоява да получи в най-кратък срок становище на КАБ. 

В проекта на писмо до Район „Младост“, подготвен от Комисията по регистъра, се цитира част от  
писмото на КАБ (изх. № 040/31.01.2018 г.), публикувано и достъпно на електронната страница на КАБ, 
в което подробно е описан обхватът на дейността на проектантите, съобразно отделните видове 
проектантската правоспособност. В заключение пише, че  елементи от обхвата на част 
„Паркоустройство и благоустройство“, съгласно Наредба 4 в отделните фази, могат да бъдат 
изработвани както от архитекти, така и от ландшафтни архитекти. Такива са: площадни пространства, 
пешеходни зони, алеи, алейните настилки, функционалното зониране и площоразпределението, 
площната композиция, пространствената композиция; малките архитектурни форми и градинската 
пластика. Изцяло в компетенцията на ландшафните архитекти, съобразно тяхната професионална 
квалификация се включва изработването на “дендрологичен проект за дървесната, храстовата и 
цветната растителност“, “посадъчен проект” и “оценка на съществуващата растителност”.  
 Емилия Ушакова, юрисконсулт на КАБ, от името на арх. Петкана Бакалова, изрази следната 
позиция на ресор „Нормативи“ по казуса. Няма законово основание правоспособността на архитектите 
да бъде ограничавана, обхватът на правоспособността им е регламентиран в чл. 7, ал. 7 на ЗКАИИП, 
където ясно е посочено, че архитектите с пълна проектантска правоспособност имат право да 
предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране без ограничения по вид и размер. Становището на ресор „Нормативи“ се базира на 
ЗКАИИП и на становище на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление към Народното събрание (писма до КАБ вх. № 226/15.10.2018 г. и вх.№ 257/8.11.2018 
г.). Наредба № 4  няма отношение към правоспособността на архитектите, единствено ЗКАИИП. 
Националната класификация на професиите и длъжностите, която цитират ландшафтните архитекти, 
няма отношение към професионалната квалификация на проектантите, тя е създадена със 
статистическа цел. Всички акредитирани висши учебни заведения, които обучават архитекти, спазват 
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността 
„Архитектура" на образователно-квалификационна степен „магистър" с професионална квалификация 
„архитект", в която е заложено придобиването на знания по териториално и ландшафтно устройство и 
градоустройство, както и практически умения. Във всички тези университети студентите изучават 
паркова и ландшафтна архитектура и т.н. С тази наредба се въвеждат изискванията на европейските 
регламенти и директиви за професионалните квалификации. Затова, професионалната квалификация 
на архитектите с ППП отговаря на необходимото и те могат да изработват проекти по част 
„Паркоустройство“ в пълен обем. Становището на арх. П. Бакалова е в отговор на сигнал от арх. Янита 
Тарабанова, която е получила отказ от Район „Младост“ за одобрение на проект, част 
„Паркоустройство“.  
 Ландш.арх. Веселин Рангелов изрази мнение, че  писмото на арх. Мартин Христов е 
относително коректно и консенсусно; текстовете, цитирани в него, са съгласно решения на УС от 
предишния мандат. Той не е съгласен с представеното становище на ресор „Нормативи“ и обърна 
внимание, че в писмото от Народното събрание е записано „съобразно придобитата професионална 
квалификация“.  Архитектите не могат да правят част „паркоустройство“, това е в компетенциите на 
ландшафтните архитекти. 
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Ланш. арх. Ал. Недев в изказването си изтъкна, че ландшафтните архитекти са изучавали 22 
специфични учебни дисциплини и че някои от членовете на КАБ имат по две правоспособности – и 
„архитект“ и „ландшафтен архитект“ – само в такива случаи могат архитекти да изработват част 
„паркоустройство“. 

Последва дискусия, като председателят арх. Б. Игнатов даде думата за изказване и на арх. 
Янита Тарабанова, която изрази мнение, че отказът на Район „Младост“ ограничава правата й като 
архитект. 
 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет приема подготвения от Комисията по регистъра отговор на писмото от Район 
„Младост“ – Столична община. 
 ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

Арх. И. Аврамов съобщи, че няма да може да присъства на следобедното заседание на УС и 
помоли да бъде заместван от арх. Емил Сардарев при следващите гласувания. 

 
(почивка от 14.00 до 15.00 часа) 

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

Управителния съвет. 
По точка 4 от дневния ред: ХVІІ Общо събрание на КАБ (2018 г.) и подготовка на извънредно ХVІІІ 
Общо събрание на КАБ (9 март 2019 г.) 
 Председателят на УС арх. Борислав Игнатов информира УС за подготовката за ОС на КАБ в Интер 
Експо Център на 9 март 2019 г. и за партньорството с Интер Експо Център за реализиране на 
Архитектурно-строителната седмица от 6 до 10 март 2019 г., заедно с КСБ и КИИП.  
В дните на събитието е осигурено: 
-  безплатен достъп на всички членове на КАБ с членска карта; 
-  безплатен информационен щанд на КАБ на входа на експото; 
-  безплатна зала за 400 души за провеждане на Общо събрание на КАБ на 9 март 2019 г.; 
- еднодневна кръгла маса и последваща пресконференция на 7 март 2019 с трите камари, 
министерствата, депутати и администратори по проблемите на ЗУТ, ЗОП, ЗКН и други; 
- презентации пред посетителите по преценка на КАБ. 
 Ангажимент на КАБ е да популяризира Архитектурно-строителната седмица и заедно с КИИП и 
КСБ да съфинансира събитието на 7 март вечерта - network party, чиято цел е да се осъществят 
контакти на строители, архитекти и инженери с представители на фирмите – участници в изложението. 
Основен спонсор е ХЕНКЕЛ, а трите камари ще участват с по 2000 лева. 
 Арх. Б. Игнатов напомни за решение на ХVІІ Общо събрание – Управителният съвет да промени 
таксата за разглеждане на жалби към КДП от не членове на КАБ, и представи предложения за решения 
във връзка с предстоящото извънредно Общо събрание на КАБ на 9 март т.г. 
По предложение на арх. Борислав Игнатов 

УС реши: 
В изпълнение на решение на ХVІІ ОС на КАБ, Управителният съвет реши:  променя Тарифата за 
приходите, формиращи бюджета на КАБ, в частта за размера на таксата за разглеждане на заявления 
и жалби към КДП от трети лица и не членове на КАБ. Таксата да бъде в размер на 240 лева с ДДС.
 ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

На избраните делегати, присъствали на ХVІІІ Общо събрание на КАБ,  да бъдат изплатени 

командировъчни пътни разходи по същия ред,  по който бяха изплащани за ХVІІ ОС, съгласно приетите 

от УС правила за командировки (Протокол № 21 на УС от 2.11.2018 г.). 
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ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

УС реши: 
Делегатите на ОС, които са заявили нощувки в София,  могат до 3 дни преди ОС  (6 март 2019 г.), да 

информират офиса на КАБ и да откажат заявката. След този срок те лично възстановяват на КАБ 

сумата за нощувка. 
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет приема КАБ да плати 2000 лева за кетъринг по време на Архитектурно-

строителната седмица. 
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет възлага на Оперативното ръководство да изготви теми за събитията по време на 

Архитектурно-строителната седмица. 
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 6 от дневния ред: Ресор „Квалификация“ 

Арх. Николай Баровски представи  УС няколко докладни записки: 
- за решение на Комисия „Квалификация“ от 15.11.2019 г. за изработка на БИМ темплейт 

(шаблон) за Архикад; 
- за изплащане на суми по граждански договори на членове на Комисия „Квалификация“ за 

работата им през 2018 година; 
- за извършена от членове на Комисия „Квалификация“ работа в началото на 2019 г. в 

качеството на наблюдатели в дипломни комисии към УАСГ, да се осигури възнаграждение с 
граждански договори. 

Арх. Николай Баровски представи на УС за утвърждаване обобщено становище на Комисия 
„Квалификация“ като наблюдател на дипломните защити в УАСГ в периода 22.01.-30.01.2018 г. 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет приема докладната записка, представена от арх. Н. Баровски, за възнаграждения 

на членове на Комисия „Квалификация“ за работата им през 2018 година – общо за ресора 7800 лева. 
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет приема представения отчет на арх. Н. Баровски - становище на Комисия 

„Квалификация“ като наблюдател на дипломните защити в УАСГ в периода 22.01.-30.01.2018 г. 
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
УС реши: 

Управителният съвет приема предложението на арх. Н. Баровски да се осигури възнаграждение с 

граждански договори на членове на Комисия „Квалификация“ за работата им в началото на 2019 г. като 

наблюдатели в дипломни комисии към УАСГ – общо 4200 лева. 
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
УС реши: 
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УС потвърждава възлагането на изработка на БИМ Темплейт (шаблон) за Архикад, по подобие на 

шаблона за Ревит, в рамките на остатъчния бюджет до  4000 лв. ( за 2018г.) на арх. Мирослав Иванов 

и арх. Евгени Велев.  УС делегира правото на ОР да договори конкретната сума на разрабтката в 

установената рамка, както и да тества и да приеме разработката. 
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет приема предложението на арх. Н. Баровски за партньорство с БАИС и 

Българския съвет за устойчиво строителство за реализиране на две лекции за членове на КАБ. 
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 13; “ПРОТИВ” – 5; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
УС реши: 

Управителният съвет приема предложението на арх. Н. Баровски - Комисия „Квалификация“ да 

представи на УС условия за вход групово посещение на най-голямото изложение за мебели и дизайн в 

Европа Salone del Mobile Milano. 
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
Управителният съвет възлага на Комисия „Квалификация“ да представи на УС условия за 

партньорство с Конфиндустрия България и италиански фирми. 
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 7 от дневния ред: Ресор „Нормативи“  

Поради отсъствието на арх. Петкана Бакалова  арх. Борислав Игнатов даде думата на Емилия 
Ушакова – юрисконсулт на КАБ, да представи предложенията за решения на ресор „Нормативи“. 

Емилия Ушакова представи предложения за избор на председатели на комисиите към ресор 
„Нормативи“; за председател на Постоянната работна група „Устройствено планиране, инвестиционно 
проектиране, строителство“ и за консултанти към ресора. 
По предложение на арх. Петкана Бакалова 

УС реши: 
Управителният съвет приема предложението председател на Комисия „Нормативна уредба, 
регулираща упражняването на професията „архитект“ и дейността на КАБ“ да бъде арх. Атанас Динев. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет приема предложението председател на Постоянната работна група 
„Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, строителство“ да бъде арх. Атанаска Стодева 
Айдемирска. 
 ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 1 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет приема предложението председател на Комисия „Нормативна уредба в областта 
на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство“ да бъде арх. Петко 
Любенов. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет приема предложението консултанти към ресор Нормативи по въпроси, свързани 
с прилагането на Методиката за себестойност, да бъдат арх. Кирил Кирилов, арх. Бойко Столинчев, 
арх. Валери Колев и ландш.арх. Ганчо Бакалов, с които да бъдат сключени рамкови договори за 
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изготвяне на становища за сумата от 150 до 200 лева на брой, в зависимост от обема и сложността на 
случая, общо за сумата до 3000 лева за всеки рамков договор. 
 ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
УС реши: 

Управителният съвет утвърждава съгласувано от арх. Иван Иванов (член на КАБ от РК  Стара 
Загора) задание за проектиране на „Шестетажна учебно-административна сграда и Ректорат на 
Медицински университет – София и прилежащите - Деканат на Медицински факултет към МУ- София, 
Факултет по обществено здраве към МУ – София в УПИ I – „За болничен комплекс“, кв. 387, м. „Бул. 
България –Медицински комплекс – Медицински университет“, с възложител Медицински университет - 
София. 
 ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

Емилия Ушакова докладва за изготвено становище от адв. Атанас Костов по повод писмо от 
Министерството на здравеопазването с изх. № 48-00-4/01.02.2019 г. до КАБ и въпроси, поставени в 
него за авторските права на проектантите, във връзка с подготовка на процедура по ЗОП за 
изграждане на Национална педиатрична болница.  

Предложението на арх. Бакалова е УС да приеме КАБ да изпрати отговор до Министерството на 
здравеопазването въз основа на становището на адв. Атанас Костов. 

Арх.Емил Сардарев предложи да се преработи становището, като от текста да отпаднат 
техническите характеристики на сградата. 

По предложение на арх. Вл. Милков беше дадена думата на арх. Марин Бакалов, който изрази 
мнение по казуса. 
След дискусия 

УС реши: 
Управителният съвет връща становището на адв.Атанас Костов да бъде преработено без технически 
квалификации, да бъде изпратено на УС за запознаване и прието чрез неприсъствено гласуване. УС 
възлага на арх. Марин Бакалов да изготви собствено становище. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
Арх. Б. Игнатов представи проект на декларация и анкетна карта, изготвени от ресор Нормативи 

по искане на Контролния съвет на КАБ. Управителният съвет следва да реши дали ще се използват за 
предстоящото 18-то ОС - да се попълват от делегатите.  

След дискусия арх. Б. Игнатов предложи този въпрос да се отложи за следващо заседание, тъй 
като в момента не присъства представител на Контролния съвет, който да изрази становище. 

Следващо предложение на арх. Петкана Бакалова беше за декларация, която да се попълва от 
делегатите на ОС, за това, че са информирани за задължението си да заплатят разноски за нощувки в 
случай на неявяване и ако не са предварително предупредили. 

УС реши: 
Управителният съвет приема предложението на арх. П. Бакалова да се изпратят декларации до всички 
регионални колегии, които да бъдат попълвани от делегатите на предстоящото 18-то ОС, за това че са 
информирани за задължението си да заплатят разноските за настаняването им, в случай на неявяване 
на заседанието без предупреждение. Образец на декларация да се изпрати на РК в срок до 12.02.2019 
година. 
 ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –4. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

Юрист Емилия Ушакова запозна присъстващите с предложение на арх. Петкана Бакалова за 
изготвяне на стандартизирани форми на документи, съответстващи на изискванията на Регламента за 
лични данни, които да се предоставят за ползване на членовете на КАБ. Представи оферта от адв. 
Ралица Гуглева (адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”) за сумата от 3000 евро. 
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Последваха изказвания, че сумата е висока. Арх. Н. Баровски напомни, че адв. Ралица Гуглева е 
провела успешно семинар на КАБ за GDPR; полезно е да се изготви набор от образци на документи, 
типови за КАБ. Арх. Борислав Игнатов предложи да се отложи разглеждането на този въпрос за 
следващо заседание, когато ще присъства арх. П. Бакалова. 
По предложение на арх. Кирил Кирилов 

УС реши: 
Управителният съвет задължава ресор Практика да подготви и публикува на сайта в срок до 5 март 
2019 г. Калкулатор по Методиката на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

По предложение на арх. Петър Киряков 
УС реши: 

Управителният съвет задължава арх. Петър Киряков в срок до 1 март 2019 г. да подготви писма във 
връзка с чл. 145 от ЗУТ и за Методиката за Обществени поръчки, които да бъдат приети от УС 
неприсъствено. 
 ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 
 

Арх. П. Киряков напомни за решение на УС за провеждане на пресконференция за обществените 
поръчки и поиска УС да определи срок за изпълнението на това решение. 

УС реши: 
Пресконференцията за скандални обществени поръчки да се подготви и организира от арх. Петкана 
Бакалова до края на м. март и проведе в срок 1 – 10 април 2019 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

Арх. Б. Игнатов информира УС, че неприсъственото гласуване на докладните председателите на 
на РК Бургас и РК Варна за допълнителни възнаграждения не е приключило поради липса на кворум. 

УС реши: 
Приема предложенията на председателите на РК Бургас и РК Варна за допълнителни 
възнаграждения.. 
 ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

По тази точка от дневния ред беше представено предложение на РК София-град за 
представители на КАБ в журито за конкурса за площад „Света Неделя“ в София да бъдат проф. д-р 
арх. Борислав Борисов и доц. д-р. арх. Йорданка Кандулкова. 

Арх. Мартин Христов предложи представител на КАБ в журито да бъде арх. Борислав Игнатов – не 
само като председател на УС на КАБ, но и като автор на успешен проект за пешеходната част на 
Варна. 

Членовете на УС приеха всеки от тях да гласува със „за“ за двама от тримата номинирани. 
Получилите двама повече гласове да бъдат представители на КАБ, а третият да бъде резервен член. 
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ – 19 ДУШИ; 
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ АРХ. ЙОРДАНКА КАНДУЛКОВА – 18 ДУШИ. 
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ – 5 ДУШИ. 

 
УС реши: 

Ппредставители на КАБ в журито за конкурса за проект по ЗОП с предмет: „Разработване на 
концептуален архитектурно – градоустройствен проект за площад „Света Неделя” – гр. София”, да 
бъдат председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов и доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, а 

проф. д-р арх. Борислав Борисов да бъде резервен член. 
 
По т. 8 от дневния ред: Утвърждаване на протоколи на Оперативното ръководство 
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Арх. Борислав Игнатов представи на УС на КАБ протоколи на Оперативното ръководство 
номера 22, 23, 24, 25, 26 и 27. 

УС реши: 
Управителният съвет приема протоколите на Оперативно ръководство: № 22, № 23, № 24, № 25, № 26 
и № 27. 
 ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
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-
015/21.02.2019 г.) беше проведено неприсъствено гласуване за приемане на настоящия Протокол № 
22 на Управителния съвет. 

УС реши: 
Приема и утвърждава Протокол № 22 на УС от заседанието, проведено на 11.02.2019 г. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 21  ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – НЯМА; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

◊         ◊ ◊ 
Председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов  (писмо изх. № ВК-016/18.03.2019 г.) 

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

Протокол № 49 и Протокол № 50 от заседание, проведено на 06.03.2019 г. 

УС реши: 
Приема Протокол № 49 от 06.03.2019 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
22/11.02.2019 г. на Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с Ограничена проектантска 
правоспособност заявилите архитекти – 22 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 – 1 бр. и разпорежда да му 
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 № 50 от 06.03.2019 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
22/11.02.2019 г. на Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том първи, раздел първи  на регистъра на архитектите с Пълна проектантска 
правоспособност заявилите ППП архитекти – 45 бр. (в т.ч. 18 бр. с променен статут от ОПП, 4 бр. на 
които възстановява членството и 4 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 заявилите ППП по паркоустройство ландшафтни 
архитекти – 5 бр. (в т.ч. 3 бр. с променен статут от ОПП) и разпорежда да им бъдат издадени 
съответните документи. 
4. Вписва в том четвърти, раздел втори на регистъра на архитектите с пълна проектантска 
правоспособност по паркоустройство, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4  от ЗУТ заявилият ППП, съгласно 
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чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ  ландшафтен архитект – 1 бр. и разпорежда да му бъдат издадени 
съответните документи. 
5. Вписва в том пети, раздел първи на урбанистите с пълна проектантска правоспособност по 
устройствено планиране заявилят ППП по устройствено планиране урбанист – 1 бр. (в т.ч. 1 бр. с 
променен статут от ОПП) и разпорежда да му бъдат издадени съответните документи4. УС на КАБ  
отлага разглеждането на документите на кандидати  за пълна проектантска правоспособност на: 
6. УС на КАБ  отлага разглеждането на документите на кандидати  за пълна проектантска 
правоспособност на: 

1. арх. Ивелина Стоилова Стоилова № 05680 РК София град – отлага поради липса на достатъчно 
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, със следните мотиви:..... 
2. арх. Мариета Кирилова Боянова № 05697 РК София град - отлага поради липса на достатъчно 
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, със следните мотиви:..... 

 3. ландш. арх. Люба Валентинова Ликова РК София град  - 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” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
◊         ◊ ◊ 

 
 По предложение на Председателя на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов  (писмо изх. № ВК-
017/28.03.2019 г.) беше проведено неприсъствено гласуване за приемане на Протокол по стенограма 
на ХVІІ Общо събрание на КАБ. 

УС реши: 
Приема Протокол по стенограма на Седемнадесетото Общо събрание на КАБ, проведено на 30 
ноември и 1 декември 2018 г. в хотел „Рила“ - Боровец. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 20  ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – НЯМА; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

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

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

ПЕНКА АНГЕЛОВА 
 
 
ПЕЧАТ 


