КАБ -УС

П Р О Т О К О Л № 25

от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Днес, 03.09.2019 г. (трети септември две хиляди и деветнадесета година) от 11.30 часа в гр.
София, в сградата на Съюза на архитектите в България (ул. „Кракра“ № 11), бе проведено извънредно
заседание на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ). Заседанието е
свикано на основание чл. 32, ал. 2 от Устава на КАБ, по искане на 14 членове на УС на КАБ (писмо от
арх. Маргарита Козовска вх. № ВК-084/22.08.2019 г.).
При откриване на заседанието присъстваха 8 (осем) членове на УС от единадесетте, избрани
от Общото събрание и 14 (четиринадесет) 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.Николай Баровски – Зам.-председател, арх. Мартин Христов –
Зам.-председател, арх. Владимир Милков, арх. Атанас Динев, арх. Банко Банов, арх.Емил Жечев,
ландш.арх. Веселин Рангелов, арх. Юлия Железова, арх.Кирил Кирилов, арх. Никола Дюлгеров
(замества арх. Здравко Попов), арх. Петър Червеняшки (замества арх. Калина Мерудийска), арх.
Милен Маринов (замества арх. Юрий Любомирски), арх. Евгений Николов (замества арх.Мария
Хлебарова), арх.Стоянка Куюмджиева, арх. Боян Кръстев (замества арх. Емилия Христова-Цонева),
арх. Михаил Михайлов, арх. Емил Дечев, арх.Петко Костадинов, арх.Емил Проданов, арх. Петко
Любенов, арх. Христо Караянков, арх. Емил Сардарев (замества арх. Иван Аврамов), арх. Маргарита
Козовска, арх. Георги Чернев (замества арх. Петър Киряков) и арх. Даниела Сивкова. Присъстват
общо 25 души.
На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх. Борислав Игнатов – Председател
на УС, арх.Петкана Бакалова – Зам.-председател на УС, арх. Стефан Гевренов, арх. Иван
Трендафилов, арх.Галина Антова, арх. Красимир Пампоров, арх. Невяна Йонова, арх.Любомир
Дамянов, арх.Бойко Столинчев, арх.Мария Костадинова, арх. Атанаска Стодева, арх. Галя Цонева, арх.
Иван Бакалов и арх. Красимир Генов.
Извън членовете на УС присъства с право на съвещателен глас арх. Красимир Язов – Зам.председател на Контролен съвет (КС) и арх. Жана Стойчева - член на Комисия по дисциплинарно
производство (КДП).
На заседанието присъстваха също адв. Христо Казармов, Теменужка Жекова – главен
счетоводител и арх. Атанас Ковачев.
По предложение на арх. Маргарита Козовска
УС реши:
Управителният съвет приема днешното извънредно заседание да се води от арх.Николай
Баровски.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Заседанието бе председателствано от арх. Николай Баровски - Зам.-председател на УС на
КАБ.
За воденето на протокола бяха определени Люсиена Георгиева и Ралица Панчева.
Във връзка с молба от арх. Атанас Ковачев
УС реши:
Управителният съвет разрешава на арх. Атанас Ковачев да излъчва на живо във фейсбук в
затворената група ФОРУМ-КАБ днешното извънредно заседание, с изключение на точките на Комисия
по дисциплинарно производство.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 14; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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Арх.Николай Баровски –зам. председател на УС на КАБ, откри заседанието на УС и представи
предварително постъпилия проект на дневен ред.
Постъпили предложения за промяна на дневния ред:
 Искането на арх. Борислав Игнатов за ползване на неплатен отпуск беше предложено да се
включи към т. 1 от дневния ред;
 Арх. Даниела Сивкова предложи към т. 1 да се включи писмото от арх.Борислав Игнатов, както
и да се обединят т.1 и т.2
 По искане на арх.Банко Банков да се добави към т.2 „Правомощия на Оперативно ръководство
и тяхното ограничаване“.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложения дневен ред, с направените промени.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ДНЕВЕН РЕД:
Решение на УС на КАБ за допустимост на участие на Председателя на УС на КАБ като
представител на политическа партия в избори за местна власт
а) разглеждане на молба за неплатен отпуск на Председателя на УС на КАБ арх. Борислав
Игнатов;
б) Приемане на открито писмо от УС на КАБ до медиите, относно позицията на КАБ и
кандидатурата за местни избори на арх. Борислав Игнатов
Избор на заместник на Председателя на УС на КАБ. Правомощия на Оперативното
ръководство.
Доклад на Комисията по дисциплинарно производство
Финансов отчет на КАБ към дата 31.07.2019 г.
Доклад на Оперативно ръководство, относно договора за наем от 06.06.2019 г
Решение за свикване на Общо събрание
Ресор „Практика“ – докладва арх. Мартин Христов
Разни

По т. 1 от дневния ред: Решение на УС на КАБ за допустимост на участие на Председателя на УС на
КАБ като представител на политическа партия в избори за местна власт
- разглеждане на молба за неплатен отпуск от Председателя на УС на КАБ арх. Борислав
Игнатов;
- Приемане на открито писмо от УС на КАБ до медиите, относно позицията на КАБ и
кандидатурата за кмет на арх. Борислав Игнатов.
Арх. Маргарита Козовска направи предложение да се включи декларация, че КАБ се
разграничава от политическата кандидатура на арх.Борислав Игнатов. Арх. Н.Баровски заяви, че няма
несъвместимост кандидатурата на Председателя за местни избори с председателството му в КАБ,
съгласно действащите в ЗКАИИП и Устава регламенти.
Последва дискусия.
Арх. Емил Жечев изказа своето възмущение от решението на арх. Игнатов да се кандидатира
за кмет, без предварително да уведоми членовете на УС на КАБ, което уронва авторитета на Камарата
и е морално недопустимо.
Арх.Е.Сардарев заяви, че това е недопустимо действие от страна на арх.Б.Игнатов спрямо
Камарата.
Арх.Б.Банов предлага този прецедент да послужи на работните групи за бъдеща промяна на
Устава.
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Арх. Е.Жечев предложи УС на КАБ да забрани на всички членове, включително и на
Председателя, да намесва името на КАБ в участието на предстоящи политически кампании.
Арх. Даниела Сивкова заяви, че всеки има право да се кандидатира, но е недоустимо Камарата
да се използва за лични амбиции в политическа кампания.
Арх. Вл.Милков предложи УС на КАБ да вземе решение за времето на кампанията, на
арх.Б.Игнатов да бъдат временно прекратени правомощията му като Председател.
Гл.счетоводител Теменужка Жекова обясни, че УС на КАБ може да гласува освобождаване от
представителни функции на Председателя на УС за определен период и за това време той да не
получава възнаграждение.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема за времето на отсъствие на арх. Борислав Игнатов за периода от
03.09.2019 г. до 03.11.2019 г. той да не получава възнаграждение.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Във връзка с предложението за открито писмо до медиите, арх. Ст. Куюмджиева предложи да се
добави текст, че Камарата се разграничава от кандидатурата на арх. Б.Игнатов.
Арх. Мартин Христов представи и изчете предварително подготвения от арх. Игнатов текст на
декларация :
„С оглед на факта, че КАБ е Професионална организация на всички архитекти, на ландшафтни
архитекти и на урбанистите, придобили проектанска правоспособност в устройственото планиране и
инвестиционното проектиране, следва ясно да бъде заявено, че издигането на кандидатурата на
арх.Игнатов по никакъв начин не следва да се свързва като изхождащо от организацията, а единствени
на плод на негови лични политически убеждения и професионално и личностно признание.
Ръководството на КАБ ще продължи да следва своите професионални цели, както и да представлява
своите членове и защитава професионалните им права и интереси, в съответствие с интересите на
обществото, без значение от техните политически пристрастия и убеждения.
Управителният съвет пожелава успех на арх. Игнатов в предстоящата битка, като се надява тя
даде по – широка гласност и да спомогне за решаване на проблемите на гилдията“
Арх. Даниела Сивкова представи и изчете предварително подготвения от нея и група колеги текст на
открито писмо:
„Камарата на архитектите в България е професионална организация, учредена по закон, с ясно
разписани цели и задачи в него, отнасящи се до професионалната дейност на архитектите,
ландшафтните архитекти и на урбанистите.Една държавна и обществено значима функция, каквато е
регулирането на професията, Камарата на архитектите в България, осъществява със собствен
административен и финансов ресурс.
Кандидатирането на Председателя на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов за кмет на СО в
предстоящите Местни избори през октомври 2019г, е личен акт и не следва по никакъв начин да се
обвързва с професионалната организация, която е избран да представлява.
Управителният съвет е утвърдил заместник-председател, който временно да представлява
Камарата на архитектите в България за периода, в който арх. Игнатов е в предизборна кампания и в
неплатен отпуск.
Камарата на архитектите в България категорично се разграничава и не подкрепя всякакви
определения и опити името й да бъде замасено в политическата кампания.
УС на КАБ призовава, както политиците, така и представителите на партньорски професионални
организации, НПО и др. да не използват предизборната ситуация за изявления, които засягат и
накърняват интересите на членовете на Камарата на архитектите в България.
Пред Камарата на архитектите в България стои на първо място защитата на професионалните
права и интереси на членовете й, в съответствие с интересите на обществото. Затова, вместо нападки
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през медиите, и то в ситуация на предизборна политическа кампания, обсъждането на общите ни
професионални проблеми следва да става в диалогичен режим, какъвто през годините неименно е бил
осъществяван. Професионалната ни отговорност пред обществото е обща!
Всеки гражданин на Република България има правото в личен план да изявява своите политически
намерения. Професионалните организации, каквато е Камарата на архитектите в България,
осъществяват цели, свързани с професионалната дейност на своите членове. Призванието на
професията ни задължава да изразяваме позиции и становища по всички проблеми на градската
среда, на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, като постигането на
единодействие в общите ни усилия с всички заинтересовани страни е единственото условие за
решаването на тези проблеми“
Арх. Жечев представи и изчете проект за решение на УС : „ УС на КАБ не приема членове на КАБ да
използват името и авторитета на организацията за политически цели и категорично се разграничава от
станали вече подобни действия“
УС реши:
УС на КАБ приема предложения текст от арх. Жечев да се включи в Откритото писмо.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

По предложение на арх. Д.Сивкова и след дискусия
УС реши:
УС на КАБ приема да се обединят с общ текст внесеното за гласуване открито писмо до медиите с
позиция относно кандидатурата на арх.Б.Игнатов за местни избори и позицията на Председателя на
УС, като се вземе първия абзац от изготвения от арх.Игнатов текст, втория абзац да бъде решението,
предложено от арх. Жечев и трети абзац да бъде взет от текста, предложен от арх. Сивкова „УС на
КАБ призовава, както политиците, така и представителите на партньорски професионални
организации, НПО и др. да не използват предизборната ситуация за изявления, които засягат и
накърняват интересите на членовете на Камарата на архитектите в България.” Така гласуваната
позиция да бъде качена на официалния сайт на КАБ, като преди това се изпрати до всички членове на
УС.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 2 от дневния ред: Избор на заместник на Председателя на УС на КАБ. Правомощия на ОР на
УС
УС реши:
Управителният съвет приема арх. Николай Баровски временно да замества арх. Борислав Игнатов и
да изпълнява дръжността Председател на УС на КАБ, както и да получава полагащото се за
длъжността „Председател“ възнаграждение.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Арх. Банко Банов направи предложение правомощията на Оперативно ръководство да бъдат
ограничени.
Ландш.арх.Веселин Рангелов изказа своето становище относно работата на ОР и това, че той
не е участвал в него като член.
И.д.Председател арх. Николай Баровски заяви своето становище, че работата на ОР не бива
да бъде ограничавана напълно, защото това ще блокира изцяло дейността на Камарата.
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След дискусия бе предложено следното решение: Управителният съвет приема временно
ораничаване правомощията на Оперативно ръководство да взема решения за извънредно
изразходване на средства над 1000 (хиляда) лева. За по-голяма сума решенията да бъдат гласувани
неприсъствено от целия Управителен съвет в платформата към сайта на КАБ.
Поради липса на кворум не бе взето такова решение.

(почивка от 13.30 до 14 часа)
По т. 3 от дневния ред: Доклад на Комисията по дисциплинарно производство.
Адвокат Христо Казармов представи доклад по разглежданите от КДП случаи. Даде отчет за
свършената работа за периода от последното заседание на УС на КАБ. Поради липса на кворум не
бяха взети никакви решения. Беше уточнено, че следващото заседание на УС не може да бъде покъсно от 11.10.2019г., поради изтичащи срокове за произнасяне на УС по отношение на текущи
дисциплинарни производства.
По точка 4 от дневния ред: Финансов отчет на КАБ към дата 31.07.2019 г.
И.д. Председател арх. Н. Баровски представи на УС таблици с материали, подготвени от гл.сч.
Теменужка Жекова: частичен отчет на разходите до 31.07.2019 г. И.д.Председател Н.Баровски
разясни, че отчетите не са точни и пълни, поради внедряване на новата система и невъзможността на
счетоводителката в този кратък срок да направи пълен отчет.
Последва дискусия относно двойното членство в РК Плевен и Ямбол, също така и за заема от
2017 г., както и за командировъчните от общото събрание през м.март в София.
Арх. Б.Банов попита дали има ресурс за предстоящото Общо събрание. И.д.Председател
Н.Баровски отговори, че няма детайлна разбивка по фондове, но предположи, че вероятно малко ще
се прехвърли бюджета, но ако е необходимо, ще се отрежат Целевите фондове. Към настоящия
момент има надвишение на приходите, парите ще стигнат до края на годината. Беше представена
таблица с разходите по заплати, но счетоводителката уточни, че в тази сума са включени всички
договори и по ресори и този въпрос ще се разглежда на Бюджетна комисия.
И.д.Председател Н.Баровски повдигна важен въпрос, свързан с отрицателните салда на някои
регионални колегии. Поради тази причина се напомни, че е необходимо да се представят всеки месец
и касовите наличности. Арх. Д.Сивкова призова отново да бъдат уведомявани регионалните колегии
при теглене от техните сметки.
И.д. Председател арх.Н.Баровски заяви, че има забавяне на плащанията поради предстоящия
ремонт на новия офис на КАБ – Централа. Напомни на Председателите на Регионалните колегии да
преведат дължимите плащания към Централата.
Арх. Ю.Железова отправи молба към арх.Н.Баровски да посочи дата за следващо заседание
на УС на КАБ. Постъпиха предложения за 07.10.2019 г. или 09.10.2019 г.
И.д. Председател Н.Баровски предложи да се изравнят дължимите чисти отчисления от РК за
2019г., доколкото е възможно, и ако е необходимо да се обсъжда въпросът поотделно с всяка
регионална колегия и въпросът да бъде решен до следващото заседание на УС на КАБ, тъй като в
сметките на националния офис няма достатъчно средства за изплащане на текущите разходи за
заплати, наеми и т.н, а в същото време има непреведени над 250 000лв.
Поради липса на кворум не бяха взети решения.

По т. 5 от дневния ред: Доклад на Оперативно ръководство, относно договора за наем от 06.06.2019г
И.д.Председател арх.Баровски и зам.-председател арх. Мартин Христов представиха договора
за наем с Чехословашкия клуб, който и преди това е бил представян на вниманието на членовете на
УС. Последваха въпроси, относно някои клаузи по него, които бяха разяснени. Арх. Д.Сивкова попита
дали трява да се прави ремонт и на киносалона, който е предназначен за заседания на УС на КАБ.
Последва дискусия относно преместването на офиса. Арх.Е.Жечев изрази мнение, че преместването
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в Чешкия клуб е манипулация и е сключен абсурден договор и няма как КСБ да изгонят КАБ при
положение, че има сключен договор.
Арх. А.Динев обясни, че договорът с КСБ е изтекъл, но въпреки това е направен толеранс КАБ
да остане още малко в заеманите помещения.
Последва дискусия относно договора с Чехословашкия клуб. Арх.М.Козовска попита защо се
заплаща наем, а все още не се използва помещението и защо не се избра друг офис. Арх.М.Христов
направи уточнение, че доста време отне да се съберат оферти за ремонт и тяхното гласуване.
И.д.Председател Н.Баровски обясни, че сегашното положение на новия офис е в пъти по-добро от
това, което е било в САБ преди.
Поради липса на кворум не бяха взети решения.

По т. 6 от дневния ред: Решение за свикване на Общо събрание
Последва дискусия относно това, кога трябва да бъде свикано Общо събрание.
Арх. Е.Жечев изрази своето мнение ОС да бъде проведено до края на годината, като сегашното
ръководство бъде освобдено от отговорност след представяне на годишен отчет през 2020 г.
И.д.Председател Н.Баровски каза, че трябва да се спази последното решение на Общото
събрание за свикване на редовно ОС през месец ноември. Няма как да се приключи мандата без
отчет. Сериозен въпрос е и с изборите на нови председатели на регионалните колегии. След
проведените дебати нямаше еднозначно мнение кога и какво ОС да бъде свикано и въпросът стана за
обсъждане на следащото заседание на УС.
По т. 7 от дневния ред: Ресор „Практика“ – докладва арх. Мартин Христов
Зам.-председателят арх. М.Христов представи на аудиторията предстояща лекция на виден
японски лектор Кенго Кума, който ще гостува у нас през октомври месец с участиета на ВИАС.
Предложи КАБ да се включи, по молба на японските представители, с финансова подкрепа в размер
на 6000 (шест хиляди) лева, която сума представлява половината стойност на самолетни билети и ще
бъде осигурена от двата ресора „Практика“ и „Квалификация“. Арх. Ат.Динев изказа мнение, че това ще
бъде изключително интересно и полезно за членовоте на КАБ. Решението беше предложено да се
гласува неприсъствено, поради липса на кворум.
И.д. Председател Н.Баровски предложи да се добавят още малко пари за събитието,
включващо средства за видеозапис на лекцията, и също така гостуването да стане част от
отбелязването на международния ден на архитектурата ( 07.10.2019г), като на 7.10 се организира
съвместно събитие със САБ. Очаквана обща стойност до 10000 (десет хиляди) лева, заедно с
лекцията на Кенго Кума.
И.д.Председател Н.Баровски направи предложение за две събития. Едното е да има форум за
градска среда и обучение по предложение на колеги – урбанисти „place make”, като могат да участват
архитекти по програма и да поканят външни лектори да покажат добри примери за външна градска
среда. Това е във връзка със злоупотребите и нападки за некъдърността на проектантите, като един
вид отговор.
Второто събитие е свързано с дигитализацията и в частност пионерската част на дигиталните
технологиии, които участват в международни проекти. Заедно с арх. Любомир Илиев да се направи
форум, който да бъде не само за дигитализацията в архитектурата и сферата, където се развива, но
целта е да докара едновременно и Министерството, където паралелно предлагат идеи за
дигитализация и основната идея е, че ако участват институциите и междунарни инвеститори и по този
начин ще се представи и България и българските архитекти като една добра дестинация за
представяне на добри технологични услуги в тази сфера и това би било шанс за КАБ и нейните
членове да създадат контакти с международни инвеститори. Въпросът е дали да се предприема такава
инициатива. Това ще бъде финансирано от ресор „Квалификация“, но ще отнеме дълго време, тъй
като ще трябва да се сформира и екип.
Арх. Б.Банов изрази мнение, че това би било добра възможност и да се започне подготовка
отсега, като МРРБ ще е главният участник.
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Поради липса на кворум, предложенията за решения не бяха поставени на гласуване в зала, а
съгласно правилата ще бъдат гласувани неприсъствено.
По т. 8 от дневния ред: Разни
Нямаше въпроси и дебати по т.8 от дневния ред.
Заседанието бе закрито от и.д.Председател на УС на КАБ в 16.30 часа.
◊

◊

◊

По предложение на арх. Мартин Христов - зам.-председател на УС на КАБ (писмо изх. № ВК044/20.09.2019 г.) беше проведено неприсъствено гласуване за решение на УС, което арх. Христов
докладва по т. 7 от дневния ред „Ресор Практика“ и беше обсъдено на проведеното на 3.09.2019 г.
заседание, но поради липса на кворум не беше прието.
УС реши:
УС на КАБ приема поканата да участва като съорганизатор на Посолството на Япония за посещението
и лекцията на Кенго Кума в София на 8 октомври 2019 г., със сумата от 6000 лева. Сумата да се поеме
поравно от бюджетите на ресори “Практика” и “Квалификация”.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: .............................................
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ
ПРОТОКОЛИСТ: .......................................................
ЛЮСИЕНА ГЕОРГИЕВА
ПЕЧАТ
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