КАБ -УС

П Р О Т О К О Л № 23

от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Днес, 12.04.2019 г. (дванадесети април 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 11 (единадесет) членове на УС от единадесетте,
избрани от Общото събрание и 15 (петнадесет) 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. Банко Банов, арх.Атанас
Динев, арх.Емил Жечев, ландш.арх. Веселин Рангелов, арх. Юлия Железова, арх.Кирил Кирилов,
арх.Стефан Гевренов, арх. Петър Червеняшки (замества арх. Калина Мерудийска), арх. Милен
Маринов (замества арх. Юрий Любомирски), арх. Красимир Пампоров, арх.Стоянка Куюмджиева, арх.
Боян Кръстев (замества арх. Емилия Христова-Цонева), арх.Любомир Дамянов, арх. Михаил
Михайлов, арх. Емил Дечев, арх.Петко Костадинов, арх.Емил Проданов, арх. Златина Йорданова
(замества арх.Мария Костадинова), арх. Атанаска Стодева, арх. Петко Любенов, арх. Христо
Караянков, арх. Иван Аврамов, арх. Маргарита Козовска, арх. Петър Киряков и арх. Красимир Генов.
Присъстват общо 30 души.
На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх.Здравко Попов, арх. Иван
Трендафилов, арх.Галина Антова, арх.Мария Хлебарова, арх. Невяна Йонова, арх.Бойко Столинчев,
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 ланд.арх. Димитър Милушев, ландш. арх. Мария Грозева, ландш.
арх.Ева Кръстева, ланш.арх. Ивайло Мизов, ландш. арх. Веселина Калайкова и ландш.арх. Христо
Ангелов.
Заседанието бе председателствано от арх. Борислав Игнатов - Председател на УС на КАБ.
За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова.
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. Петър Киряков предложи 1/ като първа точка в дневния ред на всяко заседание да бъде
(може и в точката на Контролен съвет) „Отчет за изпълнението на решенията на УС от
предишното заседание“; 2/ точките по доклад на арх. П. Киряков, които са от предишното
заседание на УС, да бъдат изтеглени по-напред в дневния ред, след т. 3 за бюджета – да
станат съответно т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7. 3/ Писмото от КАБ РК Стара Загора за наемане на
системата за гласуване да бъде включено в точката за бюджета;
 Арх. Иван Аврамов предложи в т. 3 „Бюджет 2019 на КАБ“ да бъде включена подточка за
промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси;
 Арх. Христо Чепилев предложи от т. 12 да отпадне разглеждане на писмото на арх. Красимир
Генов относно права за проектиране, част „паркоустройство и благоустройство“;
 Арх. Б. Игнатов направи предложение в точката от дневния ред на Ресор „Нормативи“ УС да
разгледа три проекта на становища на КАБ относно обществени скандали в София - с
разрешението за строеж на сградата “Златен век” и проекта на Столична община за ул. „Граф
Игнатиев“.
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След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема в т. 1 от всяко заседание Председателят на УС да прави отчет на
изпълнението на решенията на Управителния съвет.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Приема към т. 3 от дневния ред „Бюджет 2019 на КАБ“ да се разгледат предложенията на арх. И.
Аврамов и арх. П. Киряков.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

УС реши:
Приема предложението на арх. П. Киряков т. 8, 9, 10 и 11 от дневния ред да станат т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Арх. Б. Игнатов подложи на гласуване предложението на арх. Хр. Чепилев от т. 12 да отпадне
разглеждане на писмото на арх. Красимир Генов.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 13; “ПРОТИВ” – 7; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема в точката от дневния ред на ресор „Нормативи“ да се разгледат
становищата, подготвени от арх. Б. Игнатов, за сградата „Златен век“ и за ремонта на ул. „Граф
Игнатиев“.
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След дискусия
УС реши:
Приема предложения от Председателя на УС на КАБ дневен ред, с направените промени.
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от предишното заседание
2. Информация на Комисия по дисциплинарно производство
- писмо от арх. Л. Станиславов
3. Информация на Контролен съвет
4. Бюджет 2019 на КАБ - докладват арх. Борислав Игнатов, арх. Николай Баровски, арх. Мартин
Христов, арх. Петкана Бакалова
- Предложение от „Прессимо“ ЕООД за подновяване на договора за счетоводно обслужване;
- Докладна записка на РК София-град за граждански договори с членовете на Комисия по
решенията;
- Писмо от РК Варна за финансова подкрепа за провеждане на изложба на доц.д-р арх. Станчо
Веков;
- Докладна записка от арх. Вл. Милков относно изплащане на заседателни на членовете на УС и
за участие в заседание на работна група на АСЕ
- Писмо от РК Стара Загора за безвъзмездно предоставяне на системата за гласуване на САБ;
- Промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси
5. Промяна (или потвърждаване) на правилата за работа на ОР, приети от УС на КАБ
6. Промяна (или потвърждаване) на правилата за неприсъствено гласуване, приети от УС на КАБ
7. 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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8. Приемане на текст на писмо до общините относно прилагане на чл. 145 от ЗУТ – докладва арх.
П. Киряков
9. Ресор „Нормативи“ - докладва арх. Петкана Бакалова
- Оферта за електронни подписи за членовете на КАБ;
- Становищата на КАБ за сградата „Златен век“ и за ремонта на ул. „Граф Игнатиев“
10. Ресор „Практика“ – докладва Мартин Христов
11. Ресор „Квалификация“ – докладва арх. Николай Баровски
12. Разни – разглеждане на писма до УС
- Становище на КАБ относно обществените скандали, свързани с ремонта на ул. "Граф
Игнатиев";
- Писмо – въпроси от арх. Красимир Генов относно права за проектиране, част „паркоустройство
и благоустройство“;
- Писмо от Българска музикална асоциация – предложение за партньорство за изграждане на
ново концертно мултифункционално пространство в София;
- Предложение от РК Сливен за награждаване на арх.Мария Луканова
По т. 1 от дневния ред: Отчет за изпълнение на решенията на УС от предишното заседание
Членове на УС поставиха въпроси:
- Кога ще бъде планираната пресконференция на КАБ за ЗУТ; арх. П. Бакалова отговори, че ще
бъде на 22 април 2019 г.
- Кога ще бъде изготвен калкулаторът за Методиката на КАБ за сайта; арх. М. Христов отговори,
че са нужни няколко месеца и има необходимост от помощ от работната група за Методиката
на Камарата. Арх. К. Кирилов предложи да се закупи такъв софтуер от камарата на архитектите
в Германия.
- Не се изпращат всички материали за заседанието на членовете на УС седем дни преди датата
на заседанието, каквото е изискването на Правилника на УС.
Арх. М. Козовска отново предложи материалите за всяко заседание на УС да се публикуват на
сайта и да са достъпни за членовете на УС, вместо да се изпращат с многобройни писма по
електронната поща.
Арх. Емил Дечев обърна внимание, че не се спазва чл. 9 от Правилника за провеждане на
заседания на Управителния съвет на КАБ. Необходимо е да се промени, да се пактуализира този
документ.
Арх. И. Аврамов изтъкна, че не е изпълнено решението на УС за възнагражденията на РК Софияград по отношение на председателя и зам.-председателите на РК. Арх. Б. Игнатов отговори, че не
може да се има дублиращо заплащане, съгласно финансовите правила, приети от Общото събрание.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет възлага на Ресор „Нормативи“ в срок до следващото заседание на УС да изготви
проект за изменение и допълнение на Правилника за провеждане на заседания на Управителния съвет
на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 2 от дневния ред: Информация на Комисия по дисциплинарно производство
Ландш.арх. Александър Недев – председател на Комисията по дисциплинарно производство,
във връзка с писмото от арх. Л. Станиславов, предложи писмото да се остави без разглеждане, да се
пристъпи към наказанието му.
В писмото си (вх. № ВК-052/14.03.2019 г.) арх. Л. Станиславов предлага влизането в сила на
наказанието да бъде отложено с една година или заменено с парична глоба.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема да остави без последствия писмото на арх. Л. Станиславов.
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ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 5; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Ландш. арх. Недев постави въпрос отново за необходимата офис техника за работата на КДП –
да се закупят многофункционално устройство и лаптоп.
УС реши:
Управителният съвет приема да се закупи необходимата за работата на КДП офис техника, на
стойност до 2000 лева, когато има средства.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Арх. Б. Игнатов от името на Управителния съвет изрази благодарност към членовете на КДП за
изключително успешния им мандат и на адв. Христо Казармов за положените усилия за защита на
интересите на колегията.
По т. 3 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.
Арх. Хр. Чепилев постави въпроса за решение на УС, което не е изпълнено, а именно
Оперативното ръководство да провери случая за изплатеното през 2016 г. възнаграждение на арх.
Николай Няголов и да представи на УС предложение за решение.
По точка 4 от дневния ред: Бюджет 2019 на КАБ - докладват арх. Борислав Игнатов, арх. Николай
Баровски, арх. Мартин Христов, арх. Петкана Бакалова
- Предложение от „Прессимо“ ЕООД за подновяване на договора за счетоводно обслужване;
Арх. Б. Игнатов запозна УС с писмо от „Прессимо“ ЕООД – предложение за подновяване на
договора за счетоводно обслужване, като се променя цената на абонаментното счетоводно
обслужване – да стане 2500 лв. без ДДС.
Арх. Ст. Куюмджиева предложи да се приеме предложението и да остане тази счетоводна фирма
да обслужва Камарата до края на мандата на УС. Да не се сменя счетоводството.
Членове на УС напомниха, че има решение на Управителния съвет да се назначи счетоводител в
КАБ и да няма външно счетоводство.
Арх. П. Бакалова докладва, че в изпълнение на решението на УС от 11.02.2019 г. „Управителният
съвет възлага на Оперативното ръководство да се проведе конкурс за щатен главен
счетоводител и да отпадне външното финансово обслужване.“ е проведен избор на счетоводител
на КАБ. Постъпили са 22 кандидатури, с осем от кандидатите са проведени интервюта. Изборът е
извършен по следните критерии: опит в счетоводство на големи компании; опит в счетоводство на
неправителствени организации и опит в изготвяне на отчет по бюджет. Предложението на
Оперативното ръководство е да бъде назначена Теменужка Жекова като кандидат с най-разнообразен
и солиден опит и познания, с нея да се сключи трудов договор за счетоводно обслужване на КАБ за
сумата от 1500 лева бруто на месец.
След дискусия арх. Б. Игнатов подложи на гласуване предложението да се преподпише договор с
„Прессимо“ ЕООД за 2500 лв. на месец без ДДС и да се отложи назначаването на счетоводител.
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – 17; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема да се назначи Теменужка Жекова за счетоводител на заплата 1500 лева
бруто с пробен период 6 месеца и да не се преподписва договор с „Прессимо“ ЕООД.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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Промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси
Арх. Иван Аврамов предложи да се освободи от състава на Комисията по бюджет и финанси арх.
Емил Стоянов, който е станал главен архитект на Благоевград и да бъде избран за член на комисията
арх. Иван Аврамов.
УС реши:
Управителният съвет освобождава арх. Емил Стоянов от Комисията по бюджет и финанси и избира
арх. Иван Аврамов на негово място.
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Изплащане на заседателни на членовете на УС;
Арх. Петкана Бакалова представи на УС таблици за присъствието на членовете на УС на
заседания, проведени през 2017 и 2018 г. и изчислени суми на база 20 лева за заседание и 5 лева за
неприсъствено гласуване за решение на УС (не се изплащат заседателни на членовете на УС,
които получават възнаграждение с договори за управление). При така направеното предложение за
2017 година общата сума за възнаграждения за членовете на УС е 5580 лева, а за 2018 г. – 7250 лева.
Членовете на УС, които взеха думата за изказване, коментираха, че това възнаграждение е ниско,
би трябвало да бъде каквото е заплащането за членовете на КС и КДП – 10 лева на час. Има решение
на Общо събрание за такъв размер на заседателните.
Арх. Хр. Чепилев изрази мнение, че сумите за възнаграждение на членовете на УС трябва да се
гласуват от Общото събрание.
Арх. Кирил Кирилов предложи УС да определи заплащане за членовете на УС, но то да се отнася
за следващия мандат на Управителния съвет.
След обсъждането арх. П. Бакалова заяви, че си оттегля предложението. Съгласна е да се
заплаща 10 лева на час заседателни за УС.
УС реши:
Управителният съвет приема да се изплатят заседателни на членовете на УС, които нямат друго
възнаграждение от КАБ, в размер на 10 лева на час – за 2017, 2018 и 2019 г.
-

ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Заявки за офис техника;
Арх. Петкана Бакалова представи на УС информация в табличен вид за заявките от регионалните
колегии и за централния офис на КАБ – лаптопи, принтери, мултифункционални устройства и др. за
обща сума 9 550 лева.
УС реши:
Управителният съвет приема да се отпуснат средствата за закупуване на офис техника по докладните.
-

ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Лимит за разходите за наем;
Арх. Петкана Бакалова представи на УС информация в табличен вид за наемите на офиси на РК
(съществуващо положение и ново предложение – лимит за този разход). Ако сега заплащането за
наеми за офиси на регионални колегии е 29 857 лева годишно, то новото предложение е за 57 000
лева.
Арх. И. Аврамов изрази несъгласие новото предложение за РК София-град да е с по-ниска стойност
от съществуващото месечно заплащане за наем, да се запише 1620 лв. на месец и 19440 лева
годишно.
Арх. Златина Йорданова също поиска новото предложение за РК Русе да е по-високо, средните
цени за наем в гр. Русе са около 250 лева на месец.
УС реши:
Управителният съвет приема таблицата с лимитите на разход за наем, с корекциите за РК София-град
и РК Русе.
-

ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРОТОКОЛ № 23/12.04.2019 Г.

5

КАБ -УС

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Заем за целеви фонд ;
Арх. Петкана Бакалова представи на УС информация за заема за целеви фонд от 2017 година,
гласуван от УС и ОС, както и за реално преведените суми по сметки от РК към УС.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема таблицата с фактически заем за целева дейност 2017 г. със сумите за
връщане към регионалните колегии, с изключение на РК Кърджали, РК Смолян и РК Ямбол.
-

-

ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Писмо от РК Стара Загора за безвъзмездно предоставяне на системата за гласуване на САБ;
УС реши:
Управителният съвет приема да се даде безвъзмездно електронната система за гласуване за Общото
събрание на Съюза на архитектите в България, ако я поискат.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

- Писмо от РК Стара Загора за учредяване на награда от 500 лева за заключителния етап на
Архитектурно френско-българско студентско ателие на 24 и 25 април 2019 г., което завършва с
изложба на 6-те финални проекта;
УС реши:
Управителният съвет приема да се даде 500 лева награда, съгласно докладната записка от
председателя на РК Стара Загора.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

- Докладна записка на РК София-град за граждански договори с членовете на Комисия по
решенията;
УС реши:
Управителният съвет приема предложенията на Съвета на РК София-град, съгласно докладна записка
вх. № ВК-025/31.01.2019 г. за възнаграждения на членовете на Комисия по решенията на ОС на РК
София-град и на ОС на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

- Писмо от РК Варна за финансова подкрепа за провеждане на изложба на доц.д-р арх. Станчо
Веков;
След дискусия арх. Б. Игнатов подложи на гласуване предложението за финансова подкрепа в размер
на 1000 лева на изложба на доц.д-р арх. Станчо Веков.
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 3; “ПРОТИВ” – 12; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

-

Докладна записка от арх. Вл. Милков относно участие в заседание на работна група на АСЕ;
В докладната си арх. Милков предлага УС на КАБ да се вземе решение за участие или неучастие
на арх.Владимир Милков в заседанието на Работна група на АСЕ “Обществени поръчки и архитектурни
конкурси”, което ще се проведе на 28.06.2018 г. в централата на АСЕ в Брюксел. Общата сума за
командировката е около 900 лева.
Арх. П. Костадинов предложи представител на КАБ в това заседание да бъде арх. Иван Аврамов.
Председателят на УС предложи първо да се гласува дали ще има Камарата участие със свой
представител в тази работна група на АСЕ и след това - кой да бъде той.
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УС реши:
Управителният съвет приема предложението КАБ да има представител в заседанието на Работна
група на АСЕ “Обществени поръчки и архитектурни конкурси”, което ще се проведе на 28.06.2018 г. в
централата на АСЕ в Брюксел.
ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателят арх. Б. Игнатов подложи на гласуване предложението на арх. П. Костадинов арх. И.
Аврамов да замени арх. Вл. Милков в работната група на АСЕ “Обществени поръчки и архитектурни
конкурси”.
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 5; “ПРОТИВ” – 10; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

По т. 5 от дневния ред: Промяна (или потвърждаване) на правилата за работа на ОР, приети от УС
на КАБ
Членовете на УС обсъдиха предложените от арх. Петър Киряков промени във „Временни
правомощия на Оперативното ръководство (ОР) на КАБ:
- В т. 6 да отпадне „.... следва да бъде уведомяван Управителния съвет“ и да стане „...
решението се взима от Управителния съвет“. Ново изречение: „Не се допуска сключване на
договори с един и същ предмет на дейност, когато общата им стойност надвишава
лимита от 5000 лв.“
- В т. 8 за решенията на ОР - да отпадне „подлежат на утвърждаване“ и да стане „се
потвърждават или отхвърлят“ от УС на КАБ.
След дискусия
УС реши:
Приема предложението на арх. П. Киряков за изменение и допълнение на т. 6 от Временни
правомощия на Оперативното ръководство (ОР) на КАБ: „6. ОР може да взема решения, да сключва
договори и да извършва плащания за осигуряване на външни услуги с лимит до 5 000 лева за всяка
една външна услуга, а за по-големи суми решението се взима от Управителния съвет. Не се допуска
сключване на договори с един и същ предмет на дейност, когато общата им стойност надвишава
лимита от 5000 лв.“
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След дискусия арх. Б. Игнатов подложи на гласуване предложението на арх. П. Киряков за т. 8 от
правилата за работа на Оперативното ръководство: „Решенията на ОР се потвърждават или
отхвърлят от УС на КАБ на всяко негово следващо заседание след периода, за който се отнасят.“
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 12; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

По т. 6 от дневния ред: Промяна (или потвърждаване) на правилата за неприсъствено гласуване,
приети от УС на КАБ
Представеният от арх. П. Киряков проект за промяна на правилата за неприсъствено гласуване
не беше разгледан от УС. Беше постигнато съгласие предложените промени да бъдат включени към
проекта за изменение и допълнение на Правилника за провеждане на заседания на Управителния
съвет на КАБ, който ще бъде изготвен от Ресор „Нормативи“.
По т. 7 от дневния ред: Избор на експертна група за преценка на условията на ОП, във връзка с
изискванията на Методиката, приета от ХVІІ Общо събрание на КАБ
Членовете на УС изразиха съгласие да се разшири състава на работната група (звеното за
мониторинг на ОП) и да се приеме неприсъствено.
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По т. 8 от дневния ред: Приемане на текст на писмо до общините относно прилагане на чл. 145 от
ЗУТ
Арх. П. Киряков представи проект на писмо до кметовете и главните архитекти на общини, във
връзка с чл. 145 от ЗУТ по отношение на понятието съгласуване от органа, който издава разрешението
за строеж. Към писмото да бъдат приложени получените в Камарата писма от МРРБ и ДНСК, в отговор
на изпратени преди това писма от КАБ по този въпрос.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложения от арх. П. Киряков текст на писмо от КАБ до кметове на
общини, главни архитекти и РДНСК, относно прилагане на чл.145 от ЗУТ.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 9 от дневния ред: Ресор „Нормативи“ - докладва арх. Петкана Бакалова
- Становищата на КАБ за сградата „Златен век“ и за ремонта на ул. „Граф Игнатиев“
Арх. Б. Игнатов представи на УС проекти на становища относно: 1/ обществения скандал с
разрешението за строеж на сградата “Златен век”; 2/ обществените скандали, свързани с ремонта на
улица “Граф Игнатиев” и прилежащите й пространства; 3/ относно подмяната на пешеходните
ограничители от проекта за ул.“Граф Игнатиев” с други.
След дискусия беше гласувано от УС първото становище – за строежа на сградата в София
„Златен век“:
ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 13; “ПРОТИВ” – 6; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложеното от арх. Б. Игнатов становище на КАБ (с допълненията,
направени в хода на дискусията) относно подмяната на пешеходните ограничители от проекта за
ул.“Граф Игнатиев” с други.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема предложеното от арх. Б. Игнатов становище на КАБ (с допълненията,
направени в хода на дискусията) относно обществените скандали, свързани с ремонта на улица “Граф
Игнатиев” и прилежащите й пространства.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

- Меморандум за цифровицазия на строителния сектор в България, предложен от МРРБ;
Арх. П. Бакалова представи проект на Меморандум за цифровицазия на строителния сектор в
България, предложен от МРРБ за подписване от представители на браншовите организации,
академичните среди и бизнеса от областта на проектирането и строителството и на държавните и
общински администрации.
УС реши:
Управителният съвет приема предложения от МРРБ Меморандум за цифровицазия на строителния
сектор в България.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По предложение на ландш.арх.Веселин Рангелов
УС реши:
Управителният съвет приема да се изготви писмо до НСОРБ и МРРБ, че електронен формат на
документите не се изисква, до приемане на промени в Наредба 4.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.
ПРОТОКОЛ № 23/12.04.2019 Г.
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Предложения на Ресор „Нормативи“ за решения на УС, във връзка с изпълнение на Планпрограмата за дейността на Ресор „Нормативи“ за 2019 година;
УС реши:
Управителният съвет приема предложенията за решения на УС на ресор „Нормативи“, представени в
таблица, с посочени за всяко предложение сума, мотиви и приложения.
-

ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 12; “ПРОТИВ” – 9; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Оферта от „Информационно обслужване“ АД за закупуване на електронни подписи за
членовете на КАБ (квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис –
КУКЕП);
По предложение на арх. Б. Игнатов и след дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема КАБ да сключи договор с „Информационно обслужване“ АД за
електронни подписи за физически и юридически лица. Електронните подписи за юридически лица се
заплащат от проектантските бюра с таксата регистрация.
-

ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

-

Предложение на Ресор „Нормативи“ за избор на стажант за подпомагане на юридическата
работа в централния офис на КАБ;

По предложение на арх.П. Бакалова
УС реши:
Управителният съвет приема да се сключи договор за срок до три месеца със стажант – студент по
право, който да подпомага юридическата дейност в КАБ с месечно възнаграждение от 560 лева.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предложение на Ресор „Нормативи“ за избиране на членове на Постоянна работна група (ПРГ)
„Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, строителство“ с председател арх.
Атанаска Стодева – Айдемирска;
Предложенията за членове на ПРГ са: арх. Мартин Христов – зам.-председател на УС на КАБ; арх.
Борислав Георгиев (РК София-град); арх. Емил Василев (РК Стара Загора); арх. Борислав Шопов (РК
София-град); арх. Цветан Цветков (РК София-град); арх. Яни Вълканов (РК София-град).
В хода на обсъждането постъпиха предложения, във връзка с опита им в устройственото
планиране, към работната група по устройствено планиране да бъдат включени: арх. Боян Кръстев,
арх. Банко Банов и арх. Петър Червеняшки.
-

По предложение на арх.П. Бакалова и след дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложението членове на ПРГ „Устройствено планиране,
инвестиционно проектиране, строителство“ с председател арх. Атанаска Стодева – Айдемирска, да
бъдат: арх. Мартин Христов, арх. Борислав Георгиев, арх. Емил Василев, арх. Борислав Шопов, арх.
Цветан Цветанов, арх. Яни Вълканов. В състава на работната група по устройствено планиране да
бъдат включени арх. Боян Кръстев, арх. Банко Банов и арх. Петър Червеняшки.
ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

По т. 10 от дневния ред: Ресор „Практика“ – докладва Мартин Христов
Арх. М. Христов представи на УС:
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Проект на Ръководство за регистрация на проектантски бюра в КАБ, със следните раздели: І.
Проектантско бюро; ІІ. Условия за регистрация на проектантски бюра; ІІІ. Регистър на
проектантски бюра;
- Проект на писмо до РК София-град, в отговор на писмо изх. № СГ-ВК-067/03.04.2019 г. относно
отказ да бъде вписано проектантско бюро в регистрите на КАБ;
- Образец на декларация, която да се подпише от управителите на всички проектантски бюра,
при които се констатира наличие на предмет на дейност, попадащ в ограниченията на § 2а ал.
3 от Устава на КАБ, в която да заявят, че не упражняват такава дейност и в срок от два месеца
от подписването на декларацията се задължат да изключат от предмета на дейност
противоречащите на Устава на КАБ текстове, като впишат това обстоятелство в Търговския
регистър.
По предложение на арх. Мартин Христов
УС реши:
Приема предложения проект на Ръководство за регистрация на проектантски бюра в КАБ.
-

ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Приема предложения образец на декларация за проектантските бюра в КАБ, при които се констатира
наличие на предмет на дейност, попадащ в ограниченията на § 2а ал. 3 от Устава на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
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.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: .............................................
АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ
ПРОТОКОЛИСТ: .......................................................
ПЕНКА АНГЕЛОВА
ПЕЧАТ
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