
 
 

 

П Р О Т О К О Л   № 22 
 

от заседание на Контролен съвет  на КАБ 
 
 
 Днес 02.08.2019 г. /втори август две хиляди  и деветнадесета година/, в гр. София, 
ул. „Кракра‘‘ № 15, се проведе двадесет и второ редовно заседание на  Контролния 
съвет (КС) на Камара на архитектите в България (КАБ), избран с решение на XIV – тото 
Общо събрание на КАБ, проведено на 12, 13 и 14.05.2016 г. 
   

В 14,00 часа за откриване на заседанието се явиха: 
 
арх. Христо Чепилев – председател на КС на КАБ; 
арх. Красимир Язов – зам.-председател на КС на КАБ; 
арх. Емил Василев - зам.-председател на КС на КАБ; 
доц. д-р арх. Станчо Веков – член; 
арх. Събин Попов – член; 
 
По уважителни причина от заседанието отсъстваха арх. Георги Бачев-член, 

арх.Борислав Владимитров -член и адв. Христо Казармов-адвокат на Комисията. 
На заседанието присъства техническият секретар на КС – Мария Драганска. 
В 14:00 часа  Председателя на КС арх. Христо Чепилев откри заседанието и 

предложи то да се проведе при следния дневен ред. 
 

 Дневен ред: 
 

1. Обсъждане и разглеждане на постъпила жалба от арх. Марио Бойков 
Дойчинов с вх. № КС 011/11.07.2019г.  
 

2. Писмо до Председателя на УС на КАБ, във връзка с регистрацията на 
договорите за проектиране. 
 

 

 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за  
 
  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Приема  така предложения дневен ред. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 



 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 
След дискусията членовете на КС взеха решения по следните точки от дневния 

ред. 
 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
1. Обсъждане и разглеждане на постъпила жалба от арх. Марио Бойков 

Дойчинов с вх. № КС 011/11.07.2019г. 
 
Арх. Христо Чепилев докладва за постъпил сигнал от арх. Марио Дойчиннов с вх. 

№ КС 011/11.07.2019г., както и постъпило писмо от арх. Мартин Христов-Председател на 
КР на КАБ. 

 
 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 
 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на арх. Марио Бойков Дойчинов с вх. № КС 
№ 011/ 11.07.2019 год. на КС, като неоснователна и недоказана. ОСТАВЯ В СИЛА 
решението на Управителния съвет (УС) на КАБ от 17.05.2019 г., обективирано в 
писмо изх. № 193/ 24.06.2019 год. на Председателя на УС на КАБ, с което е 
отложено вписването на жалбоподателя в Регистъра на проектантите с пълна 
проектантска правоспособност, поради липса на достатъчно доказателства за 
придобит стаж по специалността, съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП, като правилно и 
законосъобразно със следните 

  

МОТИВИ: 

 
С решението от 17.05.2019 г., предмет на обжалване по реда на чл. 13, ал. 3 от 

ЗКАИИП, Управителният съвет на КАБ е разгледал и се е произнесъл по заявление  
входящ № 515-П/ 25.04.2019 г. на Регионална колегия на КАБ- Варна, внесено с Комисия 
по регистъра на КАБ с вх. № КР-900/ 07.05.2019 г.. В случая арх. Марио Дойчинов е 
заявил промяна в проектантската си правоспособност от ограничена в пълна, при 
ограниченията на чл. 230 от ЗУТ. УС на КАБ е мотивирал подробно отказа си (отлагане 
на вписването) по така депозираното заявление, приемайки в заключение, с оглед на 
представените от жалбоподателя писмени доказателства, че той притежава стаж по 
специалността, съгласно чл.7, ал. 5 от ЗКАИИП, който е недостатъчен за вписването му 
в Регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност. 



 
 
1. В подадената до Контролен съвет жалба с вх. № КС № 011/ 11.07.2019 год. на 

КС, Дойчинов излага оплаквания си срещу решението на Управителния съвет, в 
следните основни направления: 

1.1. Твърди, че с представените към заявление с вх.№515-П/ 25.04.2019 г. на РК -
Варна документи, доказва придобит професионален стаж, към момента на входирането 
на заявлението (25.04.2019 г.), в размер на: 

1.1.1. Стаж 1 година, 5 месеца и 22 дни на длъжност „архитект4" в проектантско 
бюро; 

1.1.2  Стаж 1 година и 23 дни на длъжност старши експерт „Архитектура“ в 
Община Аксаково, Област Варна; 

1.2. Излага съображения, че съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП, 
стажът, необходим за вписване в регистъра, може да се докаже по два начина, а 
именно: описаните в т. 1 и т. 2 от същия норматив, като продължителността на двата 
типа необходим трудов стаж е в отношение 1:2. Твърди, че когато има наличие на двата 
типа професионален стаж, би следвало да има възможност за комбинирането им, чрез 
приравняване на продължителността на стажа по т. 2, към стажа по т. 1, в същото 
съотношение.  

На тези две основания моли за отмяна на отказа и за постановяване от Контролен 
съвет на решение за вписването й в регистъра на проектантите с пълна проектантска 
правоспособност. 

 
2. Съгласно искането на жалбоподателят КС на КАБ изиска наличните към 

заявление входящ № 515-П/ 25.04.2019 г. документи, както и всички други документи по 
административната преписка. 
 От представените доказателства е видно, че арх. Марио Дойчинов е придобил 
образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Архитектура“ във 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Завършил е образование през 
2016 г., като държавната изпитна комисия е проведена на 02.04.2016 г., съгласно 
представения заверен препис от диплома за висше образование.  

Видно от представеното копие от трудова книжка и трудов договор № 4/ 
05.10.2016 г., арх. Марио Дойчинов е заемал длъжност „архитект“ във фирма „Компас 6“ 
ООД, вписано в ТР към АВ с ЕИК № 203562879 от 06.10.2016 г. до 02.04.2018 г. Фирма 
„Компас 6“ ООД отговаря на изискванията на закона, за да бъде призната за 
проектантско бюро, тъй като арх. Христо Димитров Топчиев е съдружник, притежаващ 
повече от 50 % от капитала на дружеството и е вписан в регистрите на КАБ като 
проектант с пълна проектантска правоспособност. Т. е. потвърждава се изложеното в 
жалбата, че арх. Дойчинов притежава стаж 1 година, 5 месеца и 22 дни на длъжност 
„архитект" в проектантско бюро, по смисъла на чл. 7, ал. 5, ал. 1 от ЗКАИИП. 

Също така от представеното копие от трудова книжка и трудов договор № 471/ 
29.03.2018 г., се установява, че арх. Марио Дойчинов е заемал длъжността старши 
експерт „Архитектура“ в Община Аксаково, област Варна, считано от 02.04.2018 г. до 
настоящия момент. Т. е. установява се, че жалбоподателя притежава стаж по смисъла 
на чл. 7, ал. 5, ал. 2 от ЗКАИИП като служител по служебно правоотношение на 
основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното 
образование, в размер на 1 година и 23 дни.   

 



 
3 Така постановеният отказ на УС е правилен и законосъобразен. Съгласно 

разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП, проектантите с ограничена проектантска 
правоспособност могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат 
стаж по специалността две години като служители в проектантско бюро на 
проектант с пълна проектантска правоспособност (чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП) или 
четири години като проектанти на свободна практика или като служители по 
служебно или трудово правоотношение на длъжност, за която се изисква 
съответно образование (чл. 7, ал. 5, т. 2 от ЗКАИИП).  

Не отговаря на истината твърдението на Дойчинов, че Управителния съвет на КАБ 
и в частност Комисия по регистъра към него не е обсъдила съдържанието на 
разпоредбата на чл. 7, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗКАИИП. Нещо повече - Съвета не е бил 
длъжен да го прави. Причината за това е в приложената към заявлението за промяна на 
проектантската правоспособност на архитектка декларация за стаж по специалността 
към заявление образци 2, 3, 4 (Образец 5). Такава декларация попълват всички лица, 
кандидатстващи за пълна проектантска правоспособност. Видно от същата 
жалбоподателят саморъчно е попълнил, част А от декларацията, която се попълва от 
служители в проектантско бюро на проектант с пълна проектантска правоспособност (в 
хипотезата на чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП), като е променил бланковият текст, 
неподлежащ на корекции, гласящ: „Декларирам, че имам най-малко две години стаж 
по специалността като служител в проектантско бюро на архитект с пълна 
проектантска правоспособност“ на „„Декларирам, че имам най-малко една години и 
шест месеца стаж по специалността като служител в проектантско бюро на 
архитект с пълна проектантска правоспособност“ . Саморъчно е променил и текста 
на част В от декларацията по образец, гласящ: „Декларирам, че имам най-малко 
четири години трудов стаж като служител по служебно или трудово 
правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква 
архитектурно образование.“. на „Декларирам, че имам една година трудов стаж 
като служител по служебно или трудово правоотношение на основен трудов договор 
на длъжност, за която се изисква архитектурно образование.“ 

Доколкото част Б от декларацията, отнасяща се до хипотезата на чл. чл. 7, ал. 5, 
т. 2, предл. 1 от ЗКАИИП за вписване в регистъра на проектантите с ограничена 
проектантска правоспособност от най-малко четири години, с паралелно проектиране не 
е попълнена,  както и не са представени относими доказателства за наличието на такъв 
стаж, КС приема, че архитекта не отговаря на изискванията за стаж и по чл. чл. 7, ал. 5, 
т. 2, предл. 1  от ЗКАИИП. 

Сама по себе си представената декларация- образец 5, с оглед направените в нея 
интервенции от жалбоподателя е достатъчно доказателство за отхвърляне на 
изложените в подадената от Дойчинов жалба, но за прецизност, изложените в нея 
съображения и представени доказателства, ще бъдат подробно обсъдени в цялост и по 
същество по- долу. 

 
4. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗКАИИП лицата, получили дипломи от акредитирано 

висше училище с професионална квалификация "архитект", образователно-
квалификационна степен "магистър", притежават ограничена проектантска 
правоспособност. Дори елементарни аритметични пресмятания са достатъчни за да се 
достигне до извода, че арх. Марио Дойчинов няма как да има четири години стаж по 
специалността, доколкото е завършила през 2016 год., т. е. той не би могъл да изпълни 
някоя от хипотезите на чл. 7, ал. 5, т. 2 от ЗКАИИП преди 2020 год.  



 
Не е спорно в производството, че архитекта притежава стаж 1 година, 5 месеца и 

22 дни на длъжност „архитект" в проектантско бюро, по смисъла на чл. 7, ал. 5, ал. 1 от 
ЗКАИИП. Изискването на тази разпоредба е за минимум две години стаж, какъвто 
Дойчинов няма. 

Констатацията на арх. Дойчинов, че съгласно: описаните в чл. 7, ал. 5, т. 1 и т. 2 от 
ЗАКИИП норми, продължителността на двата типа необходим трудов стаж е в 
отношение 1:2 е вярна. Не е вярно обаче, че като когато има наличие на двата типа 
професионален стаж има възможност за комбинирането им. Това тълкуване няма 
легално основание и не може да бъде изведено на принципа на тълкуване на тази 
правна норма, защото няма каквато и да била правна логика в тезата изложена от 
архитекта. Освен това нормата е ясна и не се нуждае от тълкуване. Твърдението за 
наличието на подобна практика на КАБ, само по себе си категорично не може да бъде 
довод за основателност на жалбата, още повече, че твърдение не отговаря на 
действителното фактическо положение.  

Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП проектантите с ограничена проектантска 
правоспособност могат да придобият пълна проектантска правоспособност, само ако 
имат стаж по специалността в две алтернативно предвидени хипотези: 1) две години 
като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, 
или 2) четири години като проектанти на свободна практика или като служители по 
служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор 
на длъжност, за която се изисква съответното образование. Разпоредбата, в разрез с 
изложеното от арх. Дойчинов предоставя алтернативни хипотези, защото между т. 1 и т. 
2 от чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП, след запетаята в края на т. 1 е поставена съюзната връзка 
„или“. 

За признаването на пълна проектантска правоспособност на проектанти, 
притежаващи ограничена правоспособност, е необходим стаж по специалността, 
придобит при осъществяването на дейност според изискванията, регламентирани в чл. 
7, ал. 5, съответно т. 1 и т. 2 ЗКАИИП. Няма предвидени възможности за кумулиране, 
комбиниране, приравняване, съотношения и т. н.. Установените в чл. 7 от ЗКАИИП 
специални изисквания за придобиване качеството на архитект, определят същия като 
професионалист, чиято основна цел е предоставянето на проектантски услуги в 
областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Като 
професионалист спрямо архитекта са завишени изискванията за изпълнение на 
възложената работа, тъй като се предполага, че той притежава необходимите знания и 
опит, натрупани със съответният стаж, за да предостави качествена проектантска 
услуга,. В тази връзка тези правни норми не могат да бъдат тълкувани разширително, за 
да не бъде допускано предлагането на проектантски услуги, под установените в закона 
минимални критерии за професионална квалификация за проектантите с пълна 
проектантска правоспособност. 
  

6. .С оглед на гореизложеното, не са налице законоизискуемите предпоставки арх. 
Марио Бойков Дойчинов да бъде вписана в регистрите на проектантите с пълна 
проектантска правоспособност. Пълна проектантска правоспособност могат да 
придобият само лица, които притежават ограничена такава и отговарят на изискванията 
за стаж по специалността, придобит при условията на чл. 7, ал. 5, т. 1 или т. 2 от 
ЗКАИИП. Нормата се прилага алтернативно, по най- благоприятният за кандидата начин 
и за която от двете хипотези настъпи първа. В крайна сметка Управителния съвет на 
КАБ е изследвал всички релевантни факти и обстоятелства, взел е предвид всички 



 
относими доказателства и по този начин е постановил едно законосъобразно и правилно 
решение, което следва да бъде оставено в сила, респективно жалбата следва да се 
отхвърли. 

 

 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 3 /ТРИМА/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– 1 /ЕДИН/.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 /ЕДИН/. 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 
 
ПО Т. 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Писмо до Председателя на УС на КАБ, във връзка с регистрацията на 
договорите за проектиране. 
 

Арх. Христо Чепилев предоложи на членовете на КС да се поиска информация от 
Председателя на УС на КАБ, за броя на регистрираните договори по Регионални 
колегий.  

 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 
 

Да се изпрати писмо до Председателя на УС на КАБ за предоставяне на 

информация, за броя на регистрираните договори по години в Регионалните 

колегии, за периода 2016г. – 2019г.  

 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

 
 
 

 



 
 
Заседанието беше закрито в 16.00 ч. 
 
 

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

Присъстващи членове на КС:  
 
 
арх. Христо Чепилев    ............................. 
 
арх. Емил Василев    ............................. 
 
арх. Красимир Язов    ............................. 
 
арх. Георги Бачев    отсъства 
 
арх. Борислав Владимиров  отсъства 
 
арх. Събин Попов    …………………….. 
  
доц. д-р арх. Станчо Веков  ............................. 
 

 
 

Председател на КС на КАБ:              .............................. 

 
                                                         арх. Х. Чепилев  
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