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На  13 и 14 декември 2019 г. в  к.к. Боровец, хотел „Самоков“, зала 

„България“ се проведе ХІХ Общо събрание на Камарата на архитектите в 

България. 

Събранието беше открито в 10,25 ч. и  ръководено от председателя 

на Камарата арх. Борислав Игнатов и заместник-председателите арх. 

Николай Баровски и арх. Мартин Христов. 

 

 

ПЪРВА СЕСИЯ 

  13 декември 2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, 

технически сътрудници ми казаха, че всъщност сме имали кворум още в 

10,00 ч., но просто хората не са в залата. Това не пречи обаче да открием 

събранието. 

Както ви казах по-рано, колегите вчера бяха изчислили, че при тази 

цена за командировъчни, настаняване и всички други разходи 1 минута от 

заседаванията, които сме предвидили като часове, излиза 120 лв. Така че, 

нека да не губим повече средства в изчакване. 

Откривам заседанието с тържествената част – приветствията от 

нашите официални гости, партньори във всички инициативи. 

Изключително радостен съм да приветствам арх. Тодор Булев и инж. Иван 

Каралеев. Моля аплодисменти за тях. Радвам се, че са отделили от времето 

си, за да дойдат тук и да ни поздравят. 

Давам думата на арх. Булев за приветствие от името на Съюза на 

архитектите в България. Заповядайте, арх. Булев. 

АРХ. ТОДОР БУЛЕВ: Здравейте, всички! Малко необичайно ми е 

да съм официален представител, а не нормален делегат на Общото 

събрание на Камарата. Това ми е за първи път. 
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Позволете, драги колеги, все пак като председател на Управителния 

съвет на САБ да ви поздравя, да пожелая успешна работа на вашето 19-то 

Общо събрание, но наред с това да използвам тази среща, за да поставя 

отново на вниманието ви някои важни въпроси. 

САБ и КАБ са най-представителните в национален и международен 

план организации на българските архитекти. Ето защо членовете на двете 

организации, които в много случаи са едни и същи, тоест, лица, които 

членуват и в двете организации, последователно и основателно настояват 

за едно устойчиво сътрудничество помежду ни. Това сътрудничество и 

мога да кажа единна архитектурна политика трябва да се изгради с 

отчитане спецификата, но и многото общо между двете организации.  

Не е без значение и виждането за стратегическите цели и бъдещето 

на САБ и на КАБ. Необходимо е от общи фрази и пожелания за единство и 

познатите ни до болка „Ние сме едни и същи“, което все пак не е точно 

така, да преминем към по-конкретни действия за изграждане на общи 

инициативи и кампании на национално ниво, единен календар на нашите 

архитектурни събития, съвместни действия за издаване на архитектурна 

литература, напълно съгласувани действия по архитектурните конкурси, 

съгласувани действия по ОЕСУТ, съвместно разработване на 

юридическите аспекти на авторското право в архитектурата и много други 

неща. 

Заслужава внимание и аз самият ще обърна внимание на една идея, 

която бе лансирана преди години и коментирана отново напоследък, а 

именно САБ и КАБ да заживеят под един покрив, идея, която трябва да 

огледаме и, ако тя не е приемлива за двете организации, да я забравим. И 

обратно, ако приемем, че тя е полезна, да я реализираме. Предстоят само 

след още няколко месеца  нови общи събрания на САБ и КАБ. Считам, че е 

добре двете ръководства отново може би, защото сигурно е имало такива 

неща, да сформират контактна група, която да изготви една по-цялостна, 

по-последователна платформа за взаимодействието между двете 
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организации, която да се предложи на ръководствата и на вниманието на 

тези общи събрания. Благодаря. 

Ще добавя още няколко думи и от себе си. Разбира се, не може да се 

каже, че тези неща, тези общи действия са абсолютно чужди. Напротив, 

работи се много. И все пак, поглеждайки малко назад във времето, аз 

открих няколко документа, в които сме се опитали да изградим тези общи 

неща. Преди три – четири години Камарата и Регионалната колегия на 

Стара Загора изготви един много интересен документ, който беше 

разглеждан, но който така и не е приет. Погледнах още при предишната ми 

работа в Съюза на архитектите в България. С арх. Станишев  сме 

подготвили писмо до арх. Йовчев пак за съвместни действия. Горе-долу са 

същите неща. 

Тоест, мисля, че наистина трябва да институционализираме по 

някакъв начин по-последователно и докрай тези неща, които можем да 

правим заедно. Един великолепен пример е, да кажем, този паралелен 

конкурс за „Св. Неделя“, който получи голям отзвук и който реализирахме 

съвместно с Регионална колегия  - София – град. 

Въобще считам, разбира се, ако всички го приемаме, че е така. 

Колкото по-последователно успяваме да изградим взаимодействието си, 

толкова по-силен ще бъде ефектът от нашите общи действия. Защото в 

обществото много малко хора разбират разликата между САБ и КАБ. Те 

говорят така: архитектите. Даже се учудват понякога, както и много 

студенти ме питат защо има две организации. А те са такива, защото 

наистина имат своя специфика. Само че, бидейки две, трябва да успеят 

наистина да действат като една. 

Благодаря още веднъж. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на 

арх. Булев. Наистина с неговото избиране искам да кажа, че има коренна 

промяна в отношенията между двете организации. Много му благодаря за 

това. При него винаги вратата е била отворена през този период, откакто 

беше той избран и наистина много по-лесно тече комуникацията. Арх. 
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Христов предполагам, че ще потвърди. Те работиха изключително усилено 

съвместно по участието в биеналето във Венеция и по други теми. 

Наистина много е важно кой ръководи една организации и съм 

изключително щастлив, че арх. Булев е тук да ни поздрави и за това, което 

прави наистина за сближаване на двете организации. 

Това, което чухме в приветствието, за пръв път се чува от много 

години – КАБ и САБ да влязат под един покрив, което, разбира се, значи 

при САБ, тъй като ние нямаме покрив, но пък ще помагаме с други неща. 

Така че, наистина, ако е такава волята и желанието на членовете и 

на делегатите – от вас особено, това трябва да бъде обсъдено и 

реализирано по най-добрия и бърз начин. В момента наистина от 

ръководството на САБ има много добро отношение и визия наистина за 

съвместна, плодотворна и качествена работа навън, извън нашите 

организации, защото нашите проблеми не са вътре в организациите. 

Нашите проблеми са извън. Знаете всички за обществени поръчки, знаете 

за псевдоконкурси, знаете за всички други нелоялни и неморални 

практики, които се прокарват в нашата сфера. И, за да се справим с това, 

никой от нас не може да ги пребори индивидуално, трябва да ги преборим 

заедно, организационно, трябва да ги преборим законодателно. 

Затова наистина съвместната работа както със САБ, така и с КИИП, 

е от изключително важно значение.  

Благодаря на арх. Булев. (Ръкопляскания.) 

Давам думата на инж. Каралеев за приветствие. 

ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ: Уважаеми арх. Игнатов, уважаеми 

делегати, уважаеми гости! За мен е чест да ви поздравя от името на 13-те 

хиляди инженери-проектанти, членове на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране по повод провеждането на 19-тото редовно 

Общо събрание на Камарата на архитектите в България. 

Благодаря ви за изключително ползотворното сътрудничество в 

съвместната дейност на нашите две организации – Камарата на 

архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното 
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проектиране. Те са дългогодишни партньори при успешното решаване на 

експертни въпроси в областта на устойчивото строителство и 

утвърждаване на добри практики при управлението на инвестиционните 

проекти.  

Ние, проектантите от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране в Република България ви пожелаваме успешна и ползотворна 

работа по време на вашия най-важен за годината форум.  

Бих добавил, колеги, ние сме създадени с един закон. Всъщност ще 

използвам една фраза, която е от Пенчо Славейков. Ще я перифразирам 

малко. Ние сме единство в двойна плът. И не забравяйте, „Съединението 

прави силата“.  

Успешни съвместни дейности извършихме много. Създадохме 

методика за участие в обществените поръчки, която се базира на това, 

което вие предложихте. Тази методика беше приета от нашето Общо 

събрание. Подкрепихме ви за много общи мероприятия. В момента 

обсъждаме въпроси, свързани с плановете за управление на строителните 

отпадъци и плановете за безопасност и здраве, които се готвим да 

осъществим в съвместна връзка с вас. Подкрепихме ви също за детската 

педиатрична болница.  

Тук бях на масата с колеги от Варна. Проведохме общи 

представяния за Наредба № 5 за техническите паспорти и много полезни 

обучения, като дойдоха и архитекти, за пожарната безопасност. 

Много бих желал да направим и следното нещо – да имаме обща 

стратегия, която да постигне нашите общи цели, защото, пак повтарям, ние 

сме едно единно тяло. Ние без вас не можем и вие без нас – също.  

Последното, което ще добавя, е, че много сме доволни от това, че на 

нашето Общо събрание използвахме вашата електронна система за 

гласуване. 

Благодаря ви. Спорна и добра работа. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на 

инж. Каралеев. 



8 
 

Наистина сътрудничеството със САБ и с КИИП е много важно. 

Това, което каза инж. Каралеев – „Съединението прави силата“ – въпреки 

че го пише на сградата на нашето Народно събрание, е най-малко 

разбраното послание в България за съжаление. Тук предимно цари 

„разделяй и владей“, останало явно още от римски времена, от Сердика и 

другите римски поселища. Но крайно време е, поне в нашата област, да 

вървим към това „Съединението прави силата“, за да можем да пробиваме 

и нашите идеи да се реализират. 

Може би някои от вас следят, виждат, че въпреки първоначалния 

отпор, въпреки първоначалните критики, неистини и т.н. тези идеи, които 

още от 2016 г. прокламираме и се борим за тях – архитектите да носят по-

голяма отговорност, бюрократичните процедури да се облекчат и да бъдат 

сведени само до заверка, като архитект, строител, инвеститор носят 

истинската отговорност, вече всъщност намират подкрепа 

 – поне на думи за момента, но ще се борим това да стане и в 

реалност. Госпожа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, 

заедно с арх. Здравков напоследък говорят точно за това. Искаме 

архитектите да носят по-голяма отговорност и това е така, така трябва и да 

бъде, както е в цял свят. Разбира се, който носи отговорност, се отнася по 

съвсем друг начин към работата си и неговата работа пък, от друга страна, 

е ценена и той става важен, необходим фактор, за да се реализират 

обектите, а не просто пето колело, което подписва някакви актове така 

между другото.  

За това нещо трябва да се борим и трите организации – КАБ, КИИП 

и САБ.  

Също така знаете, че голям проблем са обществените поръчки. 

Непрекъснато продължават да се правят такива, които пробутват наистина 

не само скъпи, ненужни и нефункционални неща, но вече се пробутват и 

направо опасни решения, само и само да се минава на инженеринг. Ясен 

пример – и там се борим заедно с КИИП – е детската болница в София. 

Знаете, там един бетонов скелет, абсолютно остарял и физически, и 
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морално, и като оси, и като височини на обемите, се пробутва с всички 

сили да бъде прехвърлен на инженеринг и там да бъдат вкарани децата в 

една сграда на над десет етажа. Знаете какво значи болница с няколко 

малки асансьора с шахти от 1975 г. Всичко това е престъпно, опасно и ние 

се борим наистина принципно и морално този вид неща да не се случват. 

Да не говорим, че от КИИП има становище още от 2008 г., че този скелет е 

непригоден и неговото укрепване би било много по-скъпо от ново 

строителство. 

С това и наистина с благодарност към нашите официални гости 

закривам тържествената част и преминаваме нататък към работата на 

нашето Общо събрание. 

Както винаги, трябва да приемем регламент, трябва да приемем 

комисии, които са изключително важни – по регистрацията, за да имаме 

легитимно събрание, и комисия по решенията. 

Така че наистина сега трябва да преминем първо към регламента и 

след това да има и работни органи. 

Работният орган – Комисията по регистрацията – ще потвърди 

кворума. Към момента по неофициални данни имаме кворум. Към 10,00 ч. 

е имало 260 регистрирани делегати благодарение на регистрацията от 

вчера. Днес вече има 320 от общо около 379 делегати. Така че кворумът, да 

ви съобщя неофициално, това комисията ще го потвърди, 253 делегати е 

кворумът в момента според регистрацията. 

Давам думата за предложения по регламента. 

Заповядайте, арх. Сачкова. 

АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Уважаеми  господин председател, няма 

да говоря по регламента. Искам да станем една минута за тези, които вече 

не са между нас. Тази година много скъпи приятели си отидоха. Много ви 

моля да ги почетем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Разбира се, ще 

помоля всеки, който се чувства съпричастен, да стане за минута мълчание 

за нашите колеги, които вече не са сред нас. 
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(Всички делегати и гости стават на крака, за да почетат 

паметта на починалите си колеги.) 

Благодаря ви. 

Наистина тази година си отидоха големи имена в много сфери на 

културната дейност, разбира се, архитектурата е сред тях. Знаете и за 

актьорите, знаете и за други дейци на културата. Затова е изключително 

важно да направим максималното през живота си, за да оставим нещо 

добро след нас. Тези колеги, които вече ги няма, са го направили и наш 

дълг е да продължим тяхното дело. 

Давам думата по регламента.  Всъщност мога да ви го прочета за 

удобство. За съжаление, пак спукахме гума с доставката на материалите. 

Ще бъдат тук някъде след час за всички вас. Извинявам се. 

Чета Регламента. 

„Общото събрание е редовно, ако са регистрирани 2/3 от избраните 

делегати. При липса на такъв кворум откриването на Общото събрание се 

отлага с един час, след което Общото събрание се провежда и се смята за 

редовно, независимо от броя на регистрираните делегати.“ 

Тук вече сме го преминали този праг. Така че това е направено. 

„2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено 

мнозинство – 50 процента плюс един глас от гласувалите по решението, но 

не по-малко от 50 процента от регистрираните делегати.“ 

Тази точка закрепва, че ако кворумът падне под 50 процента, не 

могат да се вземат решения. 

„3. Промени, изменения и допълнения на Устава и на 

Професионалния кодекс се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 

гласовете на основание разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.“ 

Знаете, първа точка са предложения по Устава и Професионалния 

кодекс. Така че, за да бъдат приети, там ще трябва 2/3 мнозинство. 
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„4. Изказвания от залата се допускат само по същество и 

еднократно на делегат, с продължителност до 3 минути по обсъждания 

въпрос. Изказванията се правят по реда на заявяване.“ 

Всички го знаем от предишни събрания. 

„5. Реплики се допускат само по същество, еднократно, до две 

минути по обсъждания въпрос. Изказвания се правят по реда на 

заявяването.“  

Ще помоля всеки, който иска да се изкаже, да вдигне ръка. Аз ще 

водя списък, ще ви давам думата според постъпването на желанията. 

„6. Процедурно предложение се регламентира до една минута. 

7. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в 

момента точка на дневния ред.“ 

Това всеки от нас също го знае, но го напомням. Нека всеки да 

изчака точката, където иска да направи своето предложение. Ако други 

решения не са в дневния ред, всеки от вас може да направи предложения за 

решение на Общото събрание, което винаги по традиция е последната 

точка.  

„8. Предложения за решения на Общото събрание се формулират 

задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди 

започване на доклада на председателя на Комисията за решения на Общото 

събрание.“ 

Както винаги, ще използваме урната, в която всеки от вас може през 

целия ден днес и утре преди доклада на председателя да дава своите 

предложения.   

„9. Право на глас имат само регистрираните делегати. 

10 Общото събрание приема предложението за електронно 

гласуване. Невзетите устройства за гласуване се съхраняват заедно със 

списъците от Комисията по регистрацията, запечатани и с подписи на 

председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите в 

България и на председателя на Комисията по регистрация. 
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11. Явното гласуване се извършва с делегатска карта или с 

електронна система за гласуване, а тайното – с бюлетина срещу подпис. 

Членовете на Управителния съвет могат да искат ръчно преброяване при 

необходимост. Извадката с резултатите от всяко електронно гласуване 

става неделима част от протокола на Общото събрание. 

12. Да има изходяща проверка в 15,30 ч. и на делегатите, които не 

са присъствали на изходящата проверка, да не им се изплащат 

командировъчните.“ 

Това е регламентът. Има ли предложения или да го подложа на 

гласуване? Не виждам предложения.  

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 251 делегати: "за"- 226, "против" – 11, "въздържали 

се" - 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Регламентът се приема. 

С това трябва да преминем към избор на органите на Общото 

събрание.  

Има ли предложения за членовете на двете комисии? Знаете, на 

предишното събрание предложението беше комисиите да са същите, както 

по-предния път. Има ли желаещи да участват в тези комисии? Всеки е 

добре дошъл да се включи. 

Арх. Чепилев, заповядайте за изказване. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Уважаеми колеги, на предпоследното 

заседание на Управителния съвет арх. Борислав Игнатов подаде оставка. 

Искам преди да започнем същинската работа на Общото събрание този 

въпрос да бъде изяснен, за да знаем как да продължим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Разбира се, аз 

нямам против. Но понеже сега влязохме в комисиите, може би това 

трябваше в регламента да го обсъдим. Но мисля, че не е късно. 

Уважаеми колеги, може би не всички от вас знаят как беше 

подадена тази оставка. Тя разбира се, е адресирана към Общото събрание, 

тъй като аз съм избран от вас, от делегатите на Общото събрание и тази 



13 
 

оставка аз я разглеждам като вот на доверие – дали искате да продължа да 

изпълнявам тази длъжност до края на мандата или не. Това е принципен 

въпрос. Знаете за моето участие в местните избори в София. Знаете, че 

открито изразих позиция с ясни възгледи. Знаете, че въпреки че не съм 

член на никоя партия, бях издигнат от Демократична България и знаете за 

резултатите от изборите.  

Аз бях уведомил всички членове по електронната поща и система за 

това мое намерение и решение в края на юли месец и от тогава се бях 

оттеглил от работа в Камарата. Договорът ми беше прекратен и 

изпълняващ длъжността беше арх. Баровски. 

Разбира се, този въпрос трябва да бъде решен ясно и категорично. 

Аз мога да продължа да изпълнявам тази длъжност, няма никакви пречки – 

законови или административни. Но искам да чуя вашето мнение – дали сте 

съгласни да продължавам или да се оттегля, за да имаме наистина най-

доброто за Камарата.  Основен въпрос и проблем, който беше повдигнат и 

на Управителния съвет, където имаше много полярни мнения в този ден, 

основният проблем, който се повдигна, е представителството на Камарата 

и това, че когато говоря в интервюта, по медии, което неизбежно става и 

ще става и занапред, дали може да има разграничение между мен като 

председател на Камарата, като лично мнение и като общински съветник, 

или това е невъзможно или е по-добре за архитектурната професия да съм 

извън всякакви органи на управление, в случая на местното управление. 

Така че наистина бих искал да го подложа на гласуване. Моята 

оставка е депозирана, качена е към материалите на Общото събрание и аз 

го разглеждам като вот на доверие. Разбира се, каквото кажете, това ще 

направя. Аз не го възприемам нито като нещо лично, насочено конкретно 

срещу мен. Искам най-доброто за професията и за организацията. 

Вложихме много усилия, много работа през този мандат и не искам той да 

бъде по някакъв начин заплашен, ако прецените, че с моето участие и с 

моята позиция като общински съветник и заместник-председател на 

Общинския съвет правя нещо, което е против интересите на Камарата. 
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Така че ще ви помоля да подготвите един слайд за гласуване. 

Ще дам думата за изказвания. Кой иска да се изкаже? Арх. Банов, 

арх. Дечев, арх. Бузев. 

Заповядайте, арх. Банов. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Само искам да кажа, че когато арх. 

Игнатов си даде оставката, той напусна заседанието на Управителния 

съвет и не е участвал в заседанията на последните два управителни съвети, 

с което останах с впечатлението, че той не иска вече да изпълнява тази 

функция и аз не виждам смисъл това да бъде подлагано на гласуване. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на 

арх. Банов. 

Арх. Дечев, заповядайте. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: И аз искам да подкрепя това, което каза 

колегата. Просто не знам защо си губим времето в момента. Доколкото 

знам, преди две заседания на Управителния съвет Ви пожелахме приятна и 

успешна кампания в новия Общински съвет като архитект, който да ни 

представлявате там. Но нали в края на краищата Вие депозирахте Вашата 

оставка? Този въпрос вече е решен. Да, той ще бъде подложен на гласуване 

от Общото събрание. Но нека да не си губим повече времето с това „вот на 

доверие“, на „недоверие“ и да харчим само излишни средства и пари.  

Събрали сме се тук, има много по-важни въпроси, които трябва да 

гласуваме. Нека да преминем към тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Точно това ще 

направим. Ще гласуваме, да. Благодаря, арх. Дечев.  

Арх. Бузев, искаше думата.  Заповядайте. 

АРХ. ВИКТОР БУЗЕВ: Благодаря. Въпросът не е принципен, 

въпросът не е законов, въпросът е морален. Аз не виждам как някой 

колега, особено на такава позиция, може явно….Да, приветствам успехите 

ви и ви желая още по-големи и да докажете много неща, които искате, но 

въпросът е, че не може да бъде политически украсена една длъжност. Аз 
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работя в администрация и винаги съм се дистанцирал и смятам, че това е 

редно и морално. 

Така че изборът си беше Ваш. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Точно така.  

Други изказвания има ли или да преминем към гласуване? Не 

виждам други изказвания. 

Моля, гласувайте. Който е „за“ оставката, разбира се, гласува „за“, 

който е против или въздържал се – съответно гласува така. 

Гласували общо 266 делегати: "за"- 151, "против" – 95, "въздържали 

се" - 20.  

С почти 57 процента се приема оставката. 

Благодаря ви. За мен беше наистина удоволствие и чест да работя 

като председател на Управителния съвет. Направих всичко, което можах и 

което беше по силите ми. Не е имало нещо, което наистина съм имал 

възможност и не съм го направил. 

Така че благодаря ви за тази чест. 

Предавам председателството на арх. Баровски, който да води 

нататък. Благодаря ви. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Връщаме се на избора на 

Комисията по регистрацията. Има ли още предложения? 

Пристигна първата кола с печатните материали.  След 10 – 15 

минути ще пристигне и втората кола, ще ги внесем в залата. Който иска, 

ще може да ги чете не само от сайта електронно, но има и печатни 

материали. 

Сега да преминем към работните органи – Комисия по 

регистрацията и Комисия по избора. Предлага се да бъдат в състав: 

Комисия по регистрацията: Председател – арх. Валентина Василева, 

и членове: арх. Добринка Камбурова, Васил Василев, Мирослав Иванов, 

Венелин Димитров – но той не е делегат. Може би трябва още един 

желаещ за Комисията по регистрацията. 
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Към момента има четирима. Първо, тези колеги, които са 

номинирани, трябва да потвърдят дали имат желание и дали потвърждават, 

че ще бъдат в тази комисия. Аз мисля, че всичките присъстват, но може и 

да ги няма в залата. Арх. Камбурова е тук. Потвърждава участието си. Не 

си е дала отвод. Арх. Валентина Василева е тук, не си е дала отвод. Арх. 

Мирослав Иванов – тук, не си дава отвод. Арх. Васил Василев – тук е по 

принцип, беше някъде в коридора. Ето го арх. Василев. Не си дава отвод, 

добре. Четирима са в момента. Трябва да са нечетен брой. Ландш. арх. 

Даниела Стайкова.  

Има ли други предложения за състав на Комисията по 

регистрацията и Комисията по избора? Очевидно няма. 

Моля, гласувайте одобряването на този състав на тази комисия. 

Гласували общо 231 делегати: "за"- 222, "против" - 5"въздържали 

се" - 4.  

Приема се съставът на Комисията по регистрацията и 

Комисията по избора да бъде следният: 

1. Арх. Валентина Василева – председател, 

2. Арх. Добринка Камбурова – член, 

3. Арх. Васил Василев – член, 

4. Арх. Мирослав Иванов – член,  

5. Ландш. арх. Даниела Стайкова – член. 

Заповядайте, арх. Козовска. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Само искам да попитам къде е 

юристът на Камарата? Не трябва ли да присъства, за да не се окаже пак, че 

сме взели някои решение незаконосъобразно? 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Трябва да проверим. 

Арх. Йотов, заповядайте. Имате думата. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Адв. Христо Казармов ми се обади, че ще 

дойде около 13,00 ч.  

Бих направил процедурно предложение да сменим първата точка от 

дневния ред с точка втора или с някоя друга, така че, когато започнат да се 
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гледат тези важни неща като Кодекс и Устав, да имаме юрист, който  е 

много навътре в материята. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря Ви, арх. 

Йотов. 

Това е по отношение на дневния ред. В момента адв. Стоева, която 

е юристът на Комисията по регистъра, присъства. Тя е един от юристите на 

КАБ. Официалният юрист беше възпрепятстват по лични причини. Ще 

трябва да проверим дали ще дойде заместник. Но, така или иначе, и адв. 

Казармов пък е юрист на Контролния съвет и на Комисия по 

дисциплинарно производство. Така че той също е един от юристите на 

Камарата и ще дойде след обяд. Мисля, че няма да имаме проблем, още 

повече, че тези гласувания в началото са технологични, отиграни са през 

всички години на Общи събрания. Към момента не мисля, че ще вземем 

нещо противоуставно или противозаконно. 

Имате думата за предложения по Комисия по решенията. Не знам 

откъде дойдоха предложенията, но има предложение за председател – арх. 

Христо Венков, арх. Светлана Виденова, арх. Катя Ангелова, арх. 

Веселина Николова и ландш. арх. Веселина Калайкова. 

Това е на практика, доколкото знам, съставът на комисията от 

миналото Общо събрание. Всички ли са делегати е първият ми въпрос?  

Арх. Чепилев, имате думата. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Искам да обърна внимание на Общото 

събрание за следното. Ние приехме оставката на арх. Игнатов. Но при този 

случай имаме един член на Управителния съвет по-малко. Този казус също 

трябва да бъде решен.  

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Още не е ясно. Зависи 

как ще протекат изборите  - дали ще влезе по вишегласие, дали ще се 

освободи място и т.н. Когато стигнем до точката за изборите, ще го 

обсъждаме. 
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Тук коментираме Комисията по решенията.  Има ли други 

предложения за Комисията по решенията? Няма. Колегите дългогодишно 

стажуват като членове на тази комисия, отработили са всичко. 

Моля, гласувайте състава на тази комисия. 

Гласували общо 249 делегати: "за"-  234, "против" – 3, "въздържали 

се" - 12.  

Приема се Комисията по решенията да бъде в състав: 

Председател – арх. Христо Венков 

и членове:  

1. Арх. Светлана Виденова; 

2. Арх. Катя Ангелова; 

3. Арх. Веселина Николова; 

4. Ландш. арх. Веселина Калайкова. 

С това избрахме работните органи на днешното Общо събрание. 

Предстои вече да преминем по същество, да коментираме 

предложения дневен ред. Мисля, че има още печатни материали отзад в 

залата, дневният ред излиза на екрана, но ще го изчета все пак. 

Предложение за дневен ред на 19-то Общо събрание на КАБ – 13 – 

14.12.2019 ., зала „България“, хотел „Самоков“, к.к. Боровец. 

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава и 

Професионалния кодекс на КАБ. Проект за решение: Общото събрание на 

КАБ приема изменения и допълнения на Устава на КАБ и Професионалния 

кодекс на КАБ. 

2. Отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ за 2018 г., 

частичен отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ за 2019 г. 

Проект за решение: Общото събрание на КАБ приема отчета за дейността 

на Управителния съвет на КАБ за 2019 г. и частичния отчет за дейността 

на Управителния съвет на КАБ за 2019 г. 

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2018 г. и 

частичен отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2019 г. Проект 

за решение: Общото събрание на КАБ приема отчета за дейността на 
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Контролния съвет на КАБ за 2018 г. и частичния отчет за дейността на 

Контролния съвет на КАБ за 2019 г. 

4. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2018 г., и избор 

на одитор за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на КАБ приема 

Годишния финансов отчет на КАБ за 2018 г. и избира одитор за 2019 г. 

5. Отчет на Бюджет 2018 г. и частичен отчет на Бюджет 2019 г. 

Проект за решение: Общото събрание на КАБ приема отчета на Бюджет 

2018 г. и частичния отчет на Бюджет 2019 г. 

6. Освобождаване от отговорност на председателя на Управителния 

съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността 

им през 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на КАБ освобождава 

от отговорност председателя на Управителния съвет на КАБ и членовете 

на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2018 г. 

7. Избор на председател на Управителния съвет на КАБ до 

приключване на настоящия мандат. Проект за решение: Общото събрание 

на КАБ избира председател на Управителния съвет до приключване на 

мандата. 

8. Приемане на Бюджетна рамка на КАБ за 2020 г. Проект за 

решение: Общото събрание на КАБ приема Бюджетна рамка за 2020 г. на 

КАБ. 

9. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ. Проект на 

решение: Общото събрание на КАБ приема решения на Общото събрание 

на КАБ.  

10. Разни. 

Моля за дебати и предложения по така представения дневен ред. 

Арх. Иванов, заповядайте. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Аз имам едно питане към арх. 

Чепилев. При положение, че гласувахме оставката на арх. Игнатов, какво 

правим с т. 7? Тоест, ние сме приели – може ли да прочетем още веднъж? 
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ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Точката е точно така: „7. 

Избор на председател на Управителния съвет на КАБ до приключване на 

настоящия мандат.“ 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Но за отговорността ми е въпросът. 

Тоест, неговата оставка сме я приели или…? Това не ми е много ясно как 

става. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Арх. Чепилев има думата. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Ние сме приели оставката, която е 

подал арх. Игнатов. Но ние ще преценим дали да го освободим от 

отговорност или не. Това най-често става след одита. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Жечев има думата. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Само едно пояснение. Предвид това, че 

гласуването на оставката беше дефинирано като вот на доверие, доколкото 

си спомням, от самия  подал оставката, предлагам точка шеста да бъде 

разделена на две – освобождаване от отговорност на председателя и 

отделно освобождаване от отговорност на членовете на Управителния 

съвет. Защото това също е форма на вот на доверие. 

Благодаря ви. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Така или иначе, като 

точка не пречи да са отделни решения. По принцип в това решение има и 

малко повече и по-различна конкретика. Но не искам тук да влизам в нея. 

Ще трябва да вземем няколко по-различни решения. 

Така че го приемам като предложение към точката, като стигнем до 

нея, но то не я променя по същество. 

Заповядайте, арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам две процедурни питания и 

предложения за допълване на дневния ред.  

Първото ми процедурно питане е до Управителния съвет на 

Камарата и до това Общо събрание. Защо повече от шестнадесет години 

след конструиране на сегашната Камара все още нямаме собствен офис за 
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работа на органите на управление на Камарата, техническите сътрудници и 

архива на Камарата? 

Другият ми въпрос е свързан с първия. Има ли Камарата формиран 

фонд – основен капитал и ДМА, както е залегнало в Устава на Камарата – 

чл. 56, ал. 2 и ал. 5 – и, ако – да, какъв е неговият размер? 

Комисията по бюджет и финанси и Управителният съвет на 

Камарата имат ли становище по въпроса и считат ли закупуването на 

собствен офис на Камарата за целесъобразно и, ако – не, какви са 

аргументите.? Накратко! 

Не е за пренебрегване и фактът, че наличието на постоянен и 

устойчив във времето адрес на Камарата, на комуникативна престижна 

локация с приемлив облик носи и престиж сред обществото, с който май 

сме в дефицит. 

Във връзка с изложеното по-горе питане предлагам да включим 

нова точка в дневния ред на това Общо събрание – избор на комисия, която 

да изготви техническите параметри за избор на локация, площ, брой 

помещения, цена и т.н., които да се гласуват на заседание на Управителния 

съвет на Камарата и въз основа на тях да се съберат оферти. Тези оферти 

да се предложат на следващо редовно Общо събрание на Камарата, която 

да приеме решение за избор на оферта и гласуване и отпускане на средства 

от бюджета на Камарата за закупуване на недвижим имот, необходим за 

разполагане Централата на Камарата. 

Извинявам се, че чета. За първи път през живота си чета изказване, 

но исках да бъда пределно кратък, да не изпусна нещо. 

Другото ми питане е: ръководството на Камарата в лицето на 

Управителния съвет и на това Общо събрание приема ли някакъв 

ангажимент да спрем тази порочна практика по две събрания – редовно и 

извънредно – всяка година? При сегашното финансово състояние на 

Камарата това за мен е чисто счетоводно безумие. 

Спорен е аргументът за извънредно Отчетно събрание през месец 

декември, каквото е сега това, на всяка календарна година с основна точка 
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от дневния ред „Отчет за изтеклата финансова година и приемане на 

бюджет на Камарата за следващата календарна година.“ Всички знаем, че 

не е прецедент за уреждане на разходната част на бюджета на организации 

и цели държави с неприети по различни причини бюджети.  

После. Следващата точка: подлежи на дискусия и провеждането на 

редовните общи събрания през май и юни заради избор на ръководни 

органи на Камарата. Да, разпоредбите на ЗКАИИП и на Устава ни относно 

избора и продължителността на мандатите са категорични. Но аз считам, 

че в нас, в наши ръце е, в ръцете на Общото събрание е да променим по 

някакъв начин времетраенето и регламента така, че да съвпада приемането 

на бюджета, отчитането му за предходната финансова година и избора на 

съответните ръководни органи, които междувременно са в различни 

години – комисии, Управителен съвет, Контролен съвет. 

Така че знам, че този въпрос е дискутиран нееднократно и има 

различни формирани становища. Моето предложение е за включване на 

нова точка в дневния ред – избор на такава комисия, която до края на това 

Общо събрание да излезе с аргументирано предложение как да излезем от 

тази ситуация – веднъж на четири, веднъж на три години да имаме 

извънредни или редовни отчетно-изборни събрания, а всяка година да 

имаме извънредни само заради бюджета. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на арх. 

Генов. 

Това, арх. Генов, по същество за мен мисля, че влиза – някой от 

колегите иска да е отделна точка – но за мен това по същество са 

предложения за решения на Общото събрание. Това са няколко решения и 

всичките са важни и трябва да ги обсъдим. Според мен съвсем спокойно 

могат да се отнесат към точка девета – „Приемане на решения на Общото 

събрание на КАБ“. 

Така че молбата ми е най-малкото  - аз ще поставя на гласуване 

дали да има отделни точки в дневния ред – но молбата ми е Вашите 
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предложения за решения да ги предоставите на арх. Венков, на Комисията 

по решенията. 

Има думата арх. Василева с актуална информация по кворума. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: От името на Комисията по 

регистрацията имам следната молба. Тъй като по регламент регистрацията 

на делегатите е от 9,00 до 10,00 ч., изчакахме още един час – вече 11,00 ч. 

минава – моля Общото събрание да гласува прекратяване на 

регистрацията, за да можем да дадем окончателната бройка на 

присъстващите. 

Някои колеги пътуват. Те могат да дойдат и утре. Регистрацията не 

може да е безкрайна. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, до мен достигна 

информация,  че има колеги, които наистина още пътуват, че има колеги, 

които ще могат да дойдат към 13,00 ч.  Ние на практика дотогава тъкмо ще 

сме приели дневния ред.  

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Това не пречи да се докладва 

кворум, числа. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тоест, в този ред 

предложението, за да може да свърши работа Комисията по регистрацията, 

временно да спре регистрацията, за да може да бъде изчислен кворумът. 

Това го правя като предложение, а после можем да отворим отново 

регистрация. 

Има думата арх. Дечев.  

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Кворумът е важен, за да може на базата на 

този кворум да се прави гласуването. Не можем да отваряме, да спираме, 

пак да отваряме и пак да спираме регистрацията. Гласува се и събранието 

започва в 10,00 ч.  Няма необходимия кворум, един час по-късно започва – 

към 11,00 ч., хайде към 11,05 ч., 11,10 ч.  Прекратяваме регистрацията, 

обявява се кворумът и на базата на тези гласове се взимат решенията на 

Общото събрание. Това е ясно и конкретно и категорично. Сега ще 

отваряме пак в 14,00 ч.  регистрацията, ще определяме кворум за 
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гласуване, в 17,00 ч. ще регистрираме още делегати, защото някой спал и 

дошъл за следобедна закуска. Тук не сме дошли на спа-хотел. Ние тук сме 

да взимаме важни решения.  

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. Иванов. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Като член на тази комисия дори не 

се изненадвам, че тези неща се получават. И тази година е изненада, пак 

има делегати, които ще закъснеят. На последната изборна комисия, в която 

участвах и в регистрациите в София по отношение на Комисията по 

дисциплинарно производство, стана голяма тупурдия затова, защото 

колегите търсили място за паркиране, всякакви доводи изприказваха. 

Въпросът е, че ако си спомняте, в програмата, която четохме, ставаше 

въпрос за това, че има регистрация на следващия ден от 15,30 ч.  В един 

момент, когато се появи един колега, който е дошъл в 13,00 ч.  и съвсем 

резонно зададе въпроса: ама вие защо не искате да ме регистрирате, тогава 

аз лично не знам какво да му кажа. В един момент ние говорим, че искаме 

някой да не си тръгне по-рано, обаче никъде не казваме кой кога може да 

дойде. Това, че някой не спазва програмата, не е довод ние да го лишим от 

глас. Аз така разсъждавам. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, моля да не 

влизаме в спорове. В уставното и законовото положение никъде не е 

казано кога спира регистрацията. Дословно, което казва, е, че Общото 

събрание се приема за редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. Ако не 

присъстват 2/3 от делегатите, събранието се отлага с един час и се 

провежда независимо от броя на присъстващите делегати. Никъде не се 

коментира край на регистрацията. Тоест, казва „независимо от броя на 

присъстващите делегати“. 

Моята лична – поне – молба е такава, тъй като едната от колите, в 

която пътуват трима човека, ние сме нагърбили да извършат услуга за 

това, че возят печатните материали и се забавиха поради тази причина и 

всеки момент ще дойдат, поне тях да изчакаме. Да дойдат, да ви донесат 
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материалите, и ако не можем да ги регистрираме, ще е някак си съвсем 

некоректно спрямо тях. 

Заповядайте, арх. Василев. 

АРХ. ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Уважаеми колеги, много ясно го е казал 

народът „Петима Петка не чакат“. Не може 260 и няколко човека да са 

успели да дойдат в 10,00 или в 11,00 ч., а петима да дойдат в 13,30.  Ами 

защо не утре в 13,30 ч.?  

Ако на следващото Общо събрание в 10,00 или в 11,00 ч. се появят 

пет човека, а на следващия ден в 13,30 ч. дойдат 200 души, какво би се 

случило с гласуването, какво би се случило с представителността и с 

кворума? 

Благодаря ви за вниманието. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Христов, 

заповядайте. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Може ли аз да отговоря за крайния 

час на регистрацията. Съвсем просто е. Ние трябва да имаме бройка 

регистрирани делегати, от която да сметнем колко е 50 процента 

гласували, колко е 2/3, за да могат да се вземат решения. Ако тази бройка я 

променяме постоянно по време на събранието, никаква работа няма да 

свършим. 

Затова нормално е да зададем краен час на регистрация, след което 

вече да свърши регистрацията и да не приемаме компромиси. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, тъй като 

ключовият момент за бройката на хора е за решаване кворума, когато 

имаме промени в Устава и в Професионалния кодекс, тъй като там 

изискването е за решението да са гласували 2/3 от регистрираните 

делегати, всички останали решения се приемат с 50 плюс един от 

гласувалите. Ако приемем регламента след това за падащия кворум, да не 

пада под половината от регистрираните. Ние в момента имаме доста над 

половината. 
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Аз поне лично ще поставя на гласуване, ако има затваряне на 

регистрацията, да е поне след половин час или 40 минути, най-малкото 

заради колегите, които сме нагърбили със задачата да донесат 

материалите. Можем да кажем краен час 12,00. Ние дотогава няма да сме 

започнали с приемането на Устава със сигурност. 

Арх. Кавалджиева има думата. Заповядайте. 

АРХ. ВЕНЕТА КАВАЛДЖИЕВА: Колеги, аз не мога да разбера 

защо се опитваме да четем като Дявола Евангелието. Ние гласувахме един 

регламент, точка първа  която ясно казва, и това е извадка и от закона: 

„Общото събрание е редовно, ако са регистрирани 2/3 от избраните 

делегати. При липса на такъв кворум откриването на Общото събрание се 

отлага с един час“. 

Какво неясно има? Това означава, че регистрацията е приключила 

към този момент. Защо трябва сега да бавим, да правим тълкувания от 

единия джоб, от другия, от малкото джобче? 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Току-що ми се обадиха 

колегите с материалите, че са отпред. Поне да ги изчакаме пет минути, за 

да се регистрират. Молбата ми е няколко колеги да помогнат за носенето 

на кашончетата, желателно е мъже.  

Сега ще дам думата на арх. Сачкова. Заповядайте, арх. Сачкова. 

АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Уважаеми колеги, не е никакъв проблем, 

не е нужно да се спира регистрацията при броенето колко делегати са 

пристигнали или не. Комисията е длъжна да изпише в протокола си, че към 

еди-колко си часа, когато е направена проверката, са регистрирани и има 

еди-колко си бройки подписи.  Временно, докато те броят, тъй като не 

може да се пипа списъкът в този период, колегите, които са закъснели или 

ще дойдат, ще се регистрират след това. Не е никакъв проблем. Проблемът 

е, че те трябва да изпишат часа, в който е била направена проверката за 

бройката.  

И тъй като предварително знаем, че бройката е минала нужния 

кворум и сме започнали Общото събрание, дайте да не си губим времето и 
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да продължим. Много ви моля, няма никакъв проблем. Оставете, 

комисията ще се справи. Няма проблем. 

ПРЕДС. АРХ.   НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Давам думата сега на юрист Стоева, която е юрист на Комисията по 

регистъра, да даде пояснения по въпросите за практика в други подобни 

организации.  

Заповядайте, адв. Стоева. 

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА-СТОЕВА: Практиката в другите подобни 

организации с Общото събрание е Народното събрание на нашата държава. 

По същия начин се процедира. Кворумът е за откриването на събранието, 

след което преди всяко гласуване би следвало да се проверява броят на 

делегатите, за да се може да се определя колко е 50 процента, съответно 

колко са 2/3, колкото се изисква за квалифицирано мнозинство. Според 

мен не е пречка да си продължи регистрацията до края на провеждането на 

събранието. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: В подкрепа на арх. Сачкова ще 

кажа, че на Общото събрание в Боровец действахме по този начин и не 

виждам някакъв проблем. Мисля, че си губим времето.  

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз мисля, че всичко това 

беше процедурно предложение. Ние в момента сме в точката на дневния 

ред, най-малкото. Ние не сме започнали, за да прекратяваме регистрацията 

и същинската работа. 

Моля, ако има предложения за дневния ред. Арх. Йотов вече 

направи предложение точката за Устава и за Професионалния кодекс да 

мине след обяд. Коя точка предлагате да бъде?  След отчетите или…?  

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: След 13,00 ч. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: По-скоро като точка от 

дневния ред? 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: След точка 2. 
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ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тъй като точки 2, 3, 4, 5 

и 6 са свързани неразривно една с друга, евентуално предложението да 

дойде като т. 7 – преди изборите. Това е на практика след всички отчети. 

Тоест, имаме едно предложение за пренареждане на точките: 

Точка първа – „1. Приемане на изменения и допълнения в Устава и 

Професионалния кодекс на КАБ“ – да стане точка шеста, преди избора на 

председател на Управителния съвет. 

Имаше и второ предложение - от арх. Генов - за нова точка – 

създаване на комисия за закупуване на офис.  

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Това по принцип е предложение за 

решение. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Поддържате ли да има 

отделна точка, въпреки че няма смисъл? 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да бъде в точката за решенията. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тогава в точката за 

приемане на решения ще го гледаме. 

Има ли други предложения за дневния ред? 

Арх. Аврамов, имате думата. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Както спомена арх. Чепилев, т. 7 – избор 

на председател до приключване на мандата – би следвало, както и Вие 

казахте, арх. Баровски, да добавим в скоби „и член на Управителен съвет, 

ако се наложи“. Все пак, за да няма противопоставяне после, че не е било 

включено в дневния ред. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тоест, имаме 

предложение за допълнение – в скобки след „избор на председател на 

Управителния съвет“ да се добави „(и член на Управителния съвет, ако се 

наложи)“. 

Има думата арх. Банов. Заповядайте, арх. Банов. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Аз само си мисля, че ако наистина искаме 

да променяме Устав и Професионален кодекс, е добре тези точки да минат 
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още сега, в началото, докато колегите не са се пръснали и още сега да 

преминем към такова гледане и евентуално гласуване. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. Тъй като има 

противоположни мнения, ще трябва да ги гласуваме. Иначе щях да ги 

предложа директно в дневния ред. 

По предложението на арх. Йотов – който е съгласен т. 1 да стане т. 

6 – тоест измененията в Устава и Професионалния кодекс да минат преди 

избора на председател – моля да гласувате. 

Гласували общо 197 делегати: "за"- 140, "против" – 33, "въздържали 

се" - 24.  

Предложението се приема. 

 Подлагам на гласуване втората поправка от арх. Аврамов – 

добавката в т. 7 „Избор на председател на Управителния съвет и член на 

Управителния съвет, ако се наложи, до приключване на настоящия 

мандат“. 

Моля, гласувайте тази добавка. 

Гласували общо 201 делегати: "за"- 185, "против" – 6, "въздържали 

се" - 10. 

Предложението се приема.  

Подлагам на гласуване окончателния дневен ред с така направените 

корекции. 

Гласували общо 198 делегати: "за"- 186, "против" – 5, "въздържали 

се" - 7.  

Дневният ред се приема. 

Благодаря ви.  Изключително експедитивно! 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ за 2018 г. 

и частичен отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ за 

2019 г. 
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В тази точка по принцип би трябвало да имаме отчетите по ресори и 

може би трябва да има и един обобщен отчет от председателя вече в 

оставка арх. Игнатов. 

Арх. Игнатов, ще искате ли да представите нещо за 2018 г.? 

Добре, арх. Игнатов няма да представя отчет. Тогава ще минем само 

по ресорите. 

Предлагам да започнем с ресор „Практика“ и арх. Мартин Христов. 

Заповядайте, арх. Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Колеги, ще ви представя отчета на 

ресор „Практика“ за 2019 г. Отчетът за 2018 г. беше представен на 

миналото Общо събрание през месец декември. След Общото събрание не 

е извършвана друга дейност. Така че отчетът, който е приет за 2018 г., 

обобщава дейността, който ресорът е свършил през тази година. 

Това, което сега ще ви представя, е отчетът за 2019 г.   

Той е структуриран на базата на програмата, която е приета на 

миналото Общо събрание. 

Първата точка от дейността е застраховката за професионална 

отговорност на всички активни членове на Камарата. На миналото Общо 

събрание се взе решение да се направи обща застраховка за всички членове 

за четвърта категория, като с оглед на това да се постигне отстъпка при 

цената, се включи застраховка за двегодишен период, като ние заплатихме 

първата година – 2019 г. – а предстои да се потвърди с това решение за 

2020 г. – да се продължи застраховката за четвърта категория. Общата 

стойност за всички членове на Камарата е 26 673 лв.  

Следващата част от дейността е въвеждане на структуриран стаж за 

кандидатите за пълна проектантска правоспособност. Това е една много 

важна част от дейността на комисията по „Регистър“, тъй като знаете, че в 

момента ние приемаме членове с пълна проектантска правоспособност с 

доказателства, които показват времетраене на стаж съгласно закона. 

Всички европейски камари имат правила за провеждане на този стаж. 

Някои от камарите имат изпити, някои от които са много сложни. Всеки 
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един член, който стане проектант с пълна проектантска правоспособност, 

той има правото и възможността автоматично да стане член на всяка друга 

европейска камара. Затова търпим критики на срещите на ENACA, че сме 

прекалено либерални при приемането на новите членове и искат ние да 

създадем програмата, с която да гарантираме, че когато архитект стане 

член с пълна проектантска правоспособност, той ще има необходимите 

знания, за да практикува професията.   

За да направим това нещо, ние създадохме работна група от осем 

члена с представители на РК – София-град, представители на Комисията 

по регистъра, адв. Стоева. Как в момента върви приемането на проектанти 

с пълна проектантска правоспособност? След като завърши един архитект, 

едната опция е той да стане член с ограничена проектантска 

правоспособност, да си кара стажа, който е необходим по закон, след което 

си подава документите и получава пълна проектантска правоспособност. 

Другата опция е директно, след като си е изкарал стажа, той си подава 

документи за пълна проектантска правоспособност.  

Целта на това нещо като първа стъпка е тази,  втората опция да 

отпадне. За да стане член с пълна проектантска правоспособност, той 

задължително да мине първо като член с ограничена проектантска 

правоспособност, след което вече започва да му се зачита стажът. Това е 

законово обосновано, тъй като практиката на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, с които сме в един закон, е точно такава и 

това е доказано с над 80 дела, които всички са решени в полза на Камарата. 

Изискванията, които са в момента, са две години трудов стаж на 

договор с архитект  с пълна проектантска правоспособност или четири 

години самостоятелна практика, като това се доказва с трудова книжка и 

биография само. 

Това, което ние подготвихме на база на международни документи 

на Архитектурния съвет на Европа, на Американската асоциация на 

архитектите, е ние да дефинираме какви фундаментални знания и умения 

да придобие един кандидат-архитект по времето на този стаж. Ние тези 
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знания ги разделихме в няколко групи, като те са: архитектурна практика, 

ръководство на проекти, сключване на договори, организация на целия 

процес на проектиране, предпроектни анализи и проучвания, идейно 

проектиране, разработка на проектна документация и на самия проект по 

съгласуване в отделните специалности и цялата документация, която е 

свързана с това, строителна документация, която е разработване на 

работни проекти, разработване на количествени сметки и детайли и 

управление на строителството до завършване на целия процес на 

изпълнение на проекта. 

Всички тези категории ние ги структурирахме в четири групи, 

които ги кръстихме: ръководство на проектите и административно 

ръководство, проектиране и проектна документация, строителна 

документация и управление на процеса на строителството. Дефинирали 

сме каква част от времето на стажа трябва да имат стажантите в тези 

четири групи практика, за да могат да покрият изискванията и да се 

гарантира, че те са придобили необходимите знания за това.  

Другото, което вкарваме като новост, това е лице, което да следи и 

да дава отчет на Комисията по регистъра за придобития стаж. Това лице 

или прекият ръководител, когато е на трудов договор с проектантско бюро, 

или – това е новото – ментор, когато е на свободна практика, който да бъде 

избран от членовете на Камарата с пълна проектантска правоспособност. 

Задълженията на това лице са да попълва ето тези таблици, което ще става 

най-вероятно онлайн, които дават информация за самия конкретен обект и 

какъв вид работа е вършена и се води един отчет - на всеки три месеца 

каква част от необходимата практика е постигната, за да може да се покрие 

до края на стажа пълният набор. 

Дефинирали сме и колко са необходимите часове или минимални 

работни дни за всяка една от четирите части на практиката, които трябва 

да се постигнат, за да може да се признае от Комисията по регистрацията. 

Това е -  в единия случай след две години, а в другия случай след четири 

години.  
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Това, което предстои да довършим до края на мандата, е тези 

изисквания да бъдат въведени и за ландшафтните архитекти и за 

урбанистите, като сме говорили с колегите-ландшафтни архитекти и има 

готовност тези изисквания да ги адаптират и за ландшафтни архитекти. 

След приемане на тези правила Комисията по регистъра вече да започне да 

работи по тях. 

Предвиждаме опция да се проведат седем работни срещи, като 

цялата документация се подготвя и обменя по е-mail. До момента 

бюджетът, който е ползван за 2019 г., е 500 лв., а след завършване на 

работата целият бюджет ще бъде в рамките на 5 400 лв. 

Следващата част от дейността на ресора са участията в редовните 

срещи на ENACA – European Network of Architrcts`Competent Authorities. 

През 2019 г. се проведоха две срещи. Едната е през месец февруари 

в Будапеща, а другата е през месец октомври във Валета.  

Интересното, което се обсъди на последната среща и това се взе 

като решение, е, че трябва и ще се работи по въпроса да се направи едно 

общо удостоверение по образец за всички европейски камари, така че да е 

ясно всеки един член на съответната камара какви лицензи има и за каква 

част от работата и това да бъде еднакво за всички европейски държави. 

Това е английската страна на удостоверението. Другата, която е 

националната, тя ще бъде на базата на националните изисквания. 

На 22 и 23 ноември се състоя Генералната асамблея на 

Архитектурния съвет на Европа. Ресорът реши да бъдат изпратени като 

делегати арх. Владимир Милков и аз от ресор „Практика“. Там се избра 

новото ръководство за следващия програмен период и се гласуваха 

приоритетите и политиките, които Архитектурният съвет на Европа ще 

води в този програмен мандат. 

Това, което е като резултат от тази среща, което ние изготвихме и 

се прие на заседание на Управителния съвет, това са едни препоръки за 

провеждане на архитектурни конкурси, които ние направихме на базата на 
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приетите през 2016 г. на Архитектурния съвет на Европа препоръки, които 

ние адаптирахме за нашите условия.  

Първо, като история. Имаше няколко случаи през последните 

месеци, когато общини и различни организации правеха конкурси, които 

даваха за съгласуване с Камарата – или на Централното ръководство, или 

на регионалните колегии. Те връщаха съответно някакви препоръки. 

Частично те биваха изпълнени или не, след което те обаче си слагаха 

логото на Камарата и казваха: този конкурс е подкрепен от Камарата. Като 

резултат се стигна дотам, че някои конкурси да бъдат спирани, да има 

жалби, да има протести.  

Затова с тези препоръки, които гласувахме, ще може да се каже: 

ето, това са нашите изисквания, това гарантира един честен и прозрачен 

конкурс. Ако ги спазите, Камарата ще даде съгласието този конкурс да 

бъде подкрепен от Камарата и те ще бъдат известни на организаторите още 

преди да си направят конкурсите.  

Следващата част от програмата това е конкурсът „Български 

архитектурни награди“, за който това беше второто издание. Проведе се на 

29 и 30 май под патронажа на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството Петя Аврамова. Журито, което поканихме, беше с 

международни, известни имена, с председател Карол Рос Барни от Чикаго, 

Съединени американски щати, Дорте Кристенсен от Холандия, Юлиян 

Уеиер от Дания, Станислав Денко от Полша и победителя на наградата 

през 2018 г. Галина Милкова. Участваха 46 проекта, като всеки един от тях 

беше промотиран чрез платформата на Камарата, от които проекти 15 бяха 

селектирани от международен борд с представители на Камарите на 

Румъния, Албания, Македония и Косово.  

Всички тези номинирани проекти бяха представени от авторите си 

пред международното жури, като беше наета зала в НДК по време на 

конференцията „SHARE“. Журито задаваше въпроси, бяха направени 

презентации, след което журито заседава на живо точно преди 

церемонията за връчване на наградите и определи победителите.  
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Това е голямата награда, която се присъди на ZOOM studio и арх. 

Тодор Обрешков за къща за гости Кастра Рубра. Бяха връчени и четири 

специални награди –Observation point – Архис студио, ресторант в 

Белоградчик на десет архитекти, Desizo Monni  на АиА архитекти и  

Koleliba на арх. Христина Христова. 

За церемонията беше организиран коктейл с кетъринг, бяха 

изпратени покани до всички членове на Камарата, които можеха да 

присъстват безплатно. Водеща на церемонията беше Елена Розберг, имаше 

музика на живо, бяха организирани професионално фотозаснемане и 

професионално видеозаснемане с няколко оператора. Беше организирана 

изложба на всички 15 номинирани проекта, която беше на живо.  Журито 

лично раздаде грамоти на всичките 15 селектирани проекта, а специалните 

награди бяха представени от всеки един отделен член на журито, като те 

имаха място да напишат своите коментари защо проектът е избран, какви 

са неговите предимства, за да бъде селектиран за наградата. 

Това е връчването на голямата награда на победителя от ZOOM 

studio. 

Това събитие получи много голямо медийно представяне. Беше 

направен филм, който беше излъчен по Канал 1 на Българската национална 

телевизия на 21 юли 2019 г. След наградите победителят заедно с 

председателя на журито бяха поканени в предаването „Денят започва с 

култура“ по БНТ. Всички професионални издания публикуваха материали 

за конкурса и Камарата разпространи всички проекти, които участваха, 

чрез своите платформи. 

Това са и спонсорите. Успяхме да привлечем 14 български и 

международни компании, като генерален спонсор беше BAUMIT.  

Общият бюджет на събитието беше 33 500 лв., от които 19 990 лв. 

бяха парите, събрани от спонсорите. От бюджета на Камарата използвахме 

13 550 лв. 

Следващата част от програмата е допълване и развиване на 

електронната платформа на КАБ. Едно от най-важните неща, които 
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направихме, това е да създадем раздел, в който да покажем 

представителите на Камарата в Експертните съвети към общините в 

България. Знаете, това е едно постижение на предишното ръководство, то 

бе включено в ЗУТ – камарата да има представители във всеки Експертен 

съвет. Ние искаме тези представители да ги покажем, съответно почти 

всички регионални колегии, всички големи регионални колегии си дадоха 

своите представители. Все още има някои от малките и аз искам да се 

обърна към тях и, ако те са тук в момента, да си дадат своите 

представители, защото това е много важно за нас да знаем кои са тези 

независими членове на Експертните съвети, които са представители на 

КАБ.  

Знаете, на миналото Общо събрание имаше коментари за членове, 

които са подменяни от кметовете, има кметства, които нарочно държат 

тези позиции вакантни, не поставят членове на Камарата в тях или – още 

по-парадоксални случаи – Експертни съвети да се включват тихо, 

инкогнито от членовете на КАБ, за да могат да се вземат някакви решения. 

Точно затова това е много важно за нас да го представим, да знаем кои са 

нашите представители в Експертните съвети.  

Направихме също списък с информация за текущите конкурси, 

които в момента са актуални, както и за текущите обществени поръчки. 

Направихме раздели с интерактивни таблици, в които се вижда бюджетът 

на всяка регионална колегия и на Централното ръководство, както и за  

дневния ред и за качване на материали за срещи на Управителния съвет. 

Другото, което направихме, е модула, с който се генерират 

удостоверения за проектантска правоспособност. От следващата година 

заедно с удостоверенията – картите – всеки ще може в сайта на Камарата 

от своя профил да си изтегли в електронен вид удостоверението, за да 

може това да улесни работата. 

Повишихме нивото на сигурност на платформата чрез ъпдейтване 

на по-нови версии и продължаваме абонамента към MallChimp за връзка с 

членовете. 
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Другата част е проучване на възможността КАБ да регистрира 

организация за колективно управление на правата съгласно Закона за 

авторското право и сродните му права. Създадохме работна група 

съвместно с юристи, които имат опит в тази материя и изводите, до които 

стигнахме, са, че КАБ не може да бъде регистрирана като такава 

организация, защото не е НПО. Съюзът на архитектите в България също не 

може да бъде регистриран, тъй като няма основна дейност за защита на 

авторските права. Но Камарата може да инициира и да участва в 

учредяването на НПО отделно, създадено с тази цел, което впоследствие 

да бъде регистрирано като организация за колективно управление. Но за 

целта трябва да се създаде структура, трябва да се направи мандатност, да 

се измени Уставът и да се подготвят редица изменения в действащата 

нормативна база на Камарата, за да стартира такава организация. 

И последната, но не на последно място, част от работата, това е 

представянето на България в Архитектурното биенале през 2020 г., за 

което работихме активно през целия мандат. Срещите с Министерството 

на културата започнаха в първия работен ден след предишното Общо 

събрание. Първата среща беше на 03.01.2019 г.  Екипът, с който работихме, 

започна с по-малка група, впоследствие се разшири доста. Борислав 

Игнатов беше заменен от Петър Торньов, аз като заместник и  ресорен 

председател, Ивайло Петков, Пламен Братков, Десислава Димитрова, Явор 

Димитров, Цвета Стоева като адвокат. Участваха и членове от Съюза на 

архитектите в България, ръководени от арх. Тодор Булев, и членове на 

Министерството на културата – Екатерина Джумалиева, която е директор 

Дирекция „Културно наследство“ и арх. Иван Колев. 

За тази дейност, която извършихме, съставихме проекто-бюджет на 

базата на предишния опит и участието ни през 2008 г. в Архитектурното 

биенале. Но се взеха предвид новите изисквания за транспорт, за монтаж 

на място – трябва да бъдат ползвани местни организации и местни фирми 

за демонтаж и прибиране на павилиона. 
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Съставихме проекто-програма, която беше съгласувана с 

програмата на биеналето, как да се случват събитията, как да направим 

конкурс, на коя дата какво да представим.  

 За изготвянето на статута, който всъщност е рамката и създава 

правилата за националното участие, бяха създадени две последователни 

работни групи и този статут беше завършен в края на месец ноември. 

Създадохме и много контакти в процеса на работа. Много хора, които 

имаха желание да помогнат, възможности и връзки, се включиха 

допълнително в нашата работа като арх. Ина Вълканова, която ни свърза с 

комисари и куратори от други европейски държави и създаде изискванията 

за критериите за журиране на конкурса. 

Това са по-важните действия. В материалите, които получихте, 

имате и по-подробно описание на работата, която вършим като срещи. На 

3 януари беше първата среща със заместник-министъра, на 16 април 

направихме втора среща, на която вече присъства и САБ. Това стана два 

дни след избора на ново ръководство. Те се включиха веднага и много 

активно работиха впоследствие. На 14 юни успяхме заедно с 

министерството да изпратим писмо за намерения за национално участие 

във фондация „Биенале“, което вече официално декларира пред Венеция, 

че България има намерение да участва в това биенале, след което започна 

много активна работа. Арх. Ивайло Петков отиде и се срещна с 

представители на фондацията. 

Сега искам да кажа, че през цялото време ние получавахме сигнали 

от министерството, че за тях това е много голям приоритет, че едва ли не 

следващата седмица ще отпуснат бюджет и цялата работа ще се отпуши. 

Затова и целият колектив работеше с много голям ентусиазъм по 

проектите, които се очакваха. Проектите, които се очакваха от нас, се 

даваха буквално на следващия ден. 

Но това, което се оказа препъникамъка в цялата организация, това 

са едни нови изисквания от биеналето. От две години са влезли в сила – че 

организацията, която трябва да излъчи комисар, трябва да бъде държавна 
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организация, която е обществена и е на издръжка на държавния бюджет.  

Естествено, ние тръгнахме първо с идеята да убедим фондацията, че 

Камарата отговаря на тази изисквания, тъй като Камарата е създадена със 

закон. Тя извършва и държавна функция – да регулира професията – 

започнахме кореспонденция. Те ни отговориха с известно закъснение: да, 

възможно е, но тъй като Камарата ви е държавна организация и се издържа 

от бюджета на държавата, което реално не е така, затова започнахме едни 

срещи и търсене на такива организации. 

Художниците, които правят другото биенале през година, те са 

малко по-облагодетелствани от нас в това отношение, защото те имат 

художествените галерии, които са национални структури и могат лесно да 

си изберат от тях организация, докато при нас тези структури са общините 

и различни културни институции. 

Направихме среща със Столична община, със заместник-кмета 

Чобанов и арх. Здравко Здравков, които първоначално много 

ентусиазирано приеха поканата. Но след по-малко от седмица, на 

следващата среща ни отказаха, защото бяха влезли вече в предизборна 

кампания и нямаха действащ общински съвет, който да вземе това решение 

и да стартира цялата процедура. На 22 октомври на среща с министър 

Банов, на която присъствахме аз, арх. Булев и арх. Кадинов като 

представител на УАСГ, се взе решение университетът да излъчи комисар, 

тъй като това е единственият държавен университет, който е на 

финансиране от държавата. 

Писмото, с което университетът дава предложение кой да бъде 

комисар – арх. Ивайло Петков – дойде с много голямо закъснение – на 29 

ноември, което беше петък, края на работния ден, а събота беше крайният 

срок за обявяване на национален комисар и всъщност този срок го 

пропуснахме. Междувременно на края на ноември подписахме и протокола 

за финалния статут, който очакваме да бъде обявен на сайта на 

Министерството на културата. 
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Каква е равносметката? Какво свършихме от цялата работа. Този 

статут, който изготвихме, който сега предстои да бъде предоставен за 

обществено обсъждане и приет финално след месец, той ще бъде основата 

за участието ни в следващи биеналета. В смисъл, ще спестим една много 

голяма част от действията, които ни отнеха много време, за да го направим 

този статут. 

С министерството взехме решение да продължим работа, като 

започнем съвместно работа между Камарата, министерството и 

Националната художествена академия, да създадем една организация, 

която да излъчва комисари всяка година – веднъж за едното, веднъж за 

архитектурното биенале. Оказа се, че това нещо, примерно, е било много 

голям проблем в Австрия, където са имали същите трудности. Те са 

направили вече такава организация и тя в момента излъчва комисар. Ние 

влязохме във връзка с техния комисар, очакваме сега да направим срещи, 

за да обменим опит и да стартираме с организацията по учредяването на 

такава организация и поехме ангажимент КАБ да участва в избора за 

дългосрочно наемане на павилион, който да бъде използван за двете 

биеналета, което ще спести и много средства, тъй като за наемане за една 

година цената е една, а за дългосрочно е съвсем друга. Така че работата 

продължава. 

Целият бюджет за дейност на Регионална колегия – София – област, 

беше определен за тази организация. На тяхното Общо събрание те взеха 

решение този бюджет да бъде отделен целево за следващи години само за 

участие в архитектурното биенале. 

Това, което аз бих предложил за този бюджет, тъй като ние дотук не 

сме харчили никакъв бюджет от това, което сме предвидили, също да бъде 

отделен, за да може да се действа в тази насока, когато вече това стане 

факт.  

Общо бюджетът, който е използван за 2019 г. от ресор „Практика“, 

е 61 329 лв. Гласуваният от Общото събрание миналата година е 72 200 лв. 
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Моето предложение е тази разлика да бъде отделена в този фонд за участие 

в биеналето, защото реално това са парите, които не са изхарчени. 

Тук предлагам – не знам, сега ли да гласуваме или първо да 

направим дебати, въпроси, който има, и отговори – да гласуваме 

проекторешенията, които са свързани от отчета на ресора.  

Проекторешенията са следните. На първо място:  

- Общото събрание приема да продължи застраховката 

„Професионална отговорност“ за всички свои членове за ІV категория за 

2020 г.“ – това, което беше от първа точка. 

- Общото събрание възлага на Управителния съвет да изготви 

предложения за учредяване на неправителствена организация, която да 

бъде регистрирана като организация за колективна защита на авторски 

права съгласно Закона за авторското право и сродните му права, както и да 

предложи правилник за управление и промени в Устава за това – това е за 

следващата година. 

- Общото събрание приема бюджета, определен за участие в 

архитектурното биенале във Венеция 2020 г., да бъде отделен в целева 

сметка за дейности, свързани с бъдещо участие на България в биеналето. 

- Общото събрание приема отчета на ресор „Практика“ за 2019 г. 

Моля, който има въпроси, заповядайте. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, сега отваряме 

дебат по този отчет. Благодаря на арх. Христов. 

Междувременно, преди да започне дебата, арх. Василева има 

думата с информация за регистрацията. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, регистрацията е 

прекратена в 11,15 ч. и сме констатирали, че от избраните 379 делегати, 

тук присъстват 337, което е 89 процента. Събранието е редовно, може да 

започне работа, като обикновеното мнозинство е 170 гласа, а 

квалифицираното мнозинство от 2/3 е 225 гласа. Оттук нататък комисията 

предлага пристигналите по-късно колеги да бъдат регистрирани със 

записване на часа, в който те са дошли.  
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ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ако искате, можем да 

гласуваме това предложение на комисията, за да е ясно, ако има промени в 

кворума. Наистина звучи разумно и тъй като е процедурно, преди да 

отворим дебата по отчета, ще го поставя на гласуване. 

Регистрацията от този момент нататък на нови делегати да става с 

изрично записване на часа на тази регистрация, за да може да се следи 

кворумът. 

Моля, който е съгласен с това технологично решение, нека да 

гласува. 

Гласували общо 184 делегати: "за"- 168, "против" – 13, "въздържали 

се" - 3.  

Решението се приема. 

За процедурен въпрос ли искате думата, колега? Заповядайте. 

АРХ. ЛЮБА ШЕКЕРОВА: Общото събрание освободи 

председателя със 150 гласа, а не със 170, както трябва да бъде. Въпросът 

ми е легитимно ли е гласуването на оставката на арх. Игнатов. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Така или иначе, ще 

имаме точка, в който ще имаме избор. Може да внесете предложение да го 

прегласуваме, ако има съмнения. Но нека да бъде в точката за избор на нов 

председател. 

Отваряме дебата и коментари по отчета на ресор „Практика“. 

Арх. Генов, заповядайте. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Колега Христов, имам едно 

процедурно питане. В един от слайдовете видях, че на колегите, които са в 

администрацията, след четири години стаж им признаваме пълна 

проектантска правоспособност. След това видяхме поредица от слайдове, в 

които са изписани дейности, през които трябва да минат стажуващите за 

пълна проектантска правоспособност. Не видях нито една от дейности, 

разписани там, които междувременно трябваше много отдавна да имаме, 

но ние българите „по-добре късно, отколкото никога“. Не е Ваша вината. 
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Нито едно от тези разписани мероприятия, дейности, които трябва 

да извърши кандидатстващият за пълна проектантска правоспособност, не 

кореспондират с дейността, която извършва един администратор. Не 

говорим за контакти с инвеститори – знаем администрацията как 

контактува с инвеститорите. Не говорим за мениджиране на проекти – 

знаем те как мениджират проектите. Въобще как виждате това четири 

години стаж в администрация на един младши специалист, повечето са 

такива, които нямат стаж и години. Той ще получи пълна проектантска 

правоспособност и, грубо казано, ще бъде наравно с моите знания, умения 

и навици. За мен този срок е ненормален, нелогичен. Разбирате за какво 

става въпрос. Не искам да бъде нецензурен. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз ще каже веднага за срока. Това е 

срокът по закон, който ние сме записали, без да променяме закона. Но, 

работейки по тези правила, срокът е изпълнен максимално. Ако някаква 

част от работата не е свършена в този срок, тя може да си остане и след 

него да се довършва, докато се запълнят минималните изисквания за 

извършване на тези дейност. Към момента работата в администрацията се 

приравнява с работа на свободна практика четири години.  

Другото, което е важното, е, че този човек – ментор, който следи за 

работата и пише каква работа е вършена, по кой критерий, той ще дава 

вече информация, ще я пуска към Комисията по регистъра какво е 

свършено и дали са покрити изискванията или не. Така че е нормално този 

срок да се удължи от само себе си, защото в администрацията много 

голяма част от нещата няма как да се свършат. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Някои от тях въобще не се извършват. 

Разбираме, че досега получилите от администрацията пълна 

проектантска правоспособност, май не е много пълна.  

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Мурджев беше 

първи. Заповядайте, арх. Мурджев. 

АРХ. ПЕТЪР МУРДЖЕВ: Точно в тази връзка е въпросът ми. 

След като видяхме тези насоки, които бяха в доклада за стажа за 
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признаване на пълна проектантска правоспособност, сега това изрично не е 

въведено като решение. След като приемем отчета, тези правила за 

признаване на пълна проектантска правоспособност приемат ли се или ще 

се подложи на отделно гласуване това нещо? 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Предстои да завършим правилата, 

като ги окомплектоваме с правила за ландшафтните архитекти и 

урбанистите. Ако сега ги приемем само за архитектите, става 

неравнопоставено. Идеята ни е до края на мандата, до месец май, когато 

ще е следващото Общо събрание, това вече да е завършено, запълнено на 

100 процента с всички специалности, които са към Камарата на 

архитектите в България, и да се гласува на следващото Общо събрание и да 

се приемат. 

АРХ. ПЕТЪР МУРДЖЕВ: Тези правила ще се приемат с акт на 

Общото събрание или само на заседание на Управителния съвет? 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: По принцип е достатъчно да се 

приемат на заседание на Управителния съвет, за да заработят. Но тъй като 

промените спрямо сега действащата практика са фундаментални, по-добре 

е да се приемат от Общото събрание. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Киряков, имате 

думата. 

АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Аз също по тази тема искам да се 

изкажа. 

Първо, искам да кажа, че съм с отлични впечатления от работата на 

арх. Мартин Христов и на целия ресор през изминалия мандат. 

Искам да обърна внимание на още един дребен детайл по 

отношение на правоспособността. Очевидно там предстои страхотно много 

работа и едва ли не революционно да преобърнем начина, по който се 

получава – с такова впечатление останах. 

Но искам да ви кажа следното. Засега са регламентирани два пътя. 

Вземаш ограничена проектантска правоспособност, на свободна практика 

си, с удължена продължителност и накрая ставаш с пълна проектантска 
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правоспособност. Вторият вариант, който при нас го има, директно правиш 

пълна проектантска правоспособност. За мен това е правилно и не бива да 

ползваме другия вариант. Предлагам това да отпадне и ще кажа защо. Ако 

е нужна някоя юридическа подробност, може пет минути преди да вземеш 

ограничена проектантска правоспособност да получиш ограничена преди 

пълна, буквално и чисто формално – ако трябва да им вземем 18-те лева, 

ако това е въпросът.  

Но искам да посоча и следните случаи. Един тръгва по пътя да 

прави дребни обекти по-дълго време, пет години, да кажем. Друг влиза в 

едно водещо проектантско бюро и върши определен тип работа и, ако 

дойде след пет или след десет години, ние ще му кажем: съжаляваме, 

трябва да получиш ограничена проектантска правоспособност и след пет 

години – пълна. Това е абсурдно – да чакаме да мине този срок, само 

защото трябва да мине през ограничена. Можеш цял живот да не правиш 

тези дребни обекти. Хора, за какво става дума? Това абсолютно не е 

правилно. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз ще кажа следното. Има две 

обосновки за това. Първо, това е законово. Има над 80 дела, които са 

водени срещу Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, 

които са спечелени в полза на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране, защото те работят по този начин. Те не дават направо пълна 

проектантска правоспособност. Ако инж. Каралеев е още тук, той ще 

потвърди. Те държат първо да се мине през ограничена проектантска 

правоспособност и след това да се вземе пълна проектантска 

правоспособност.  

Второто, това би стимулирало. Когато завършат студентите 

образованието си и станат архитекти, веднага да се регистрират, за да 

имаме повече членове, за да може да им тече стажът. Отделно този стаж, 

когато вече те са членове на Камарата, той ще бъде следен. Знаете, има 

неща, които са важни. В момента, ако четири години нищо не прави някой, 

а е завършил преди четири години, те са му достатъчни, за да получи 
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пълна проектантска правоспособност, само ако си състави сам едно 

портфолио, което няма никаква стойност. 

Така че именно този ментор ще бъде човекът, който ще следи дали 

всичко се върши както трябва. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Първо арх. Сивкова има 

думата. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Аз също мога да потвърдя, че това е 

ресорът, в който работата се водеше регулярно и системно, а не 

кампанийно и стихийно и постиженията, които отчитаме за мандата, 

именно с новата електронна платформа, със сайта и със застраховките, са в 

този ресор. 

Моите въпроси са свързани с проектантската правоспособност. 

Имам два въпроса. Първият по-скоро беше молба. Но относно правилата за 

стажа само накратко да кажа, тъй като виждам, че се коментира. Някои 

неща съм споделила с арх. Христов, защото този дебат – за правилата за 

стажа - сега го откриваме. Беше хубаво да е по-рано, но нищо, сега се 

случва. Трябва да има време наистина да се изчистят добре всички 

постановки по него и най-вероятно е по-добре да се раздели като гласуване 

от общия отчет. 

Другите неща съм ги споделила лично, така че сега няма да ги 

коментирам. Тъй като този ресор засяга пряко проектантската 

правоспособност, която е една от най-важните цели на Камарата – защита 

на професията – е в този ресор, а са налице вече прецеденти, в тази година 

особено, които засегнаха нашите интереси в тази посока. Виждате, че 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството отговори на 

писмото на геодезистите, провокирани от наше писмо, а в същото време на 

наше запитване по мандатността Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството каза: ние нямаме правомощия да коментираме 

ЗКАИИП. Тоест, нарушена е съвсем диалогичността с институциите, а ние 

търсим защита на професията, където губим позиции. 
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Досега имах молба към арх. Христов, сега е вече като въпрос или 

може би да го поставим като срок – да бъдат качени всички становища и 

писма, които сме имали с тези институции, кореспонденцията, 

включително не само от министерството, а и от Народното събрание и 

други, в сайта на Камарата, които бяха на стария сайт, които още са в сила, 

имат тежест и са в наша полза. Това са важни писма.  

Ако трябва, да поставим някакъв срок – до края на мандата да се 

отдели, ако трябва отделен ресурс за това нещо. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Това е съвместна работа с ресор 

„Нормативи“. Ние на сайта сме направили раздел, в който качваме тези 

писма.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Но няма качено нищо. Няма качено 

нищо, въпреки че не го поставям за първи път този въпрос. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Ако се вземе решение, може да се 

отдели един човек от офиса, който да прави само това. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: И становищата от миналата година –

също. Просто откачете нещата от стария сайт първо. Това е еднократно 

действие.  

Вторият ми въпрос е следният. По отчета общата сума беше             

24 596,62 лв. – приблизително 25 000 лв. Толкова ли е по този отчет? 

Гласуван е 72 000 лв. Но сумата тук беше 25 000 лв., като се сумират по 

този отчет.  

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: 61 000 лв.! 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Но, разбито по перо, нали след 

всяко действие има посочено финансово измерение? Там, като се сумират, 

е към 25 000 лв.  

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Не, тази сутрин ги проверявах.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: 24 596, 62 лв. По пера, събрано, е 

толкова. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Не сте събрали застраховката.  

АРХ.ДАНИЕЛА СИВКОВА: Посочена ли е в отчета като перо? 
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АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Да, да. В първата точка е посочено. В 

първия слайд го има. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Няма как да не съм я добавила.  

АРХ .МАРТИН ХРИСТОВ: Това е може би едно от най-голямото 

перо. Тази сутрин ги проверявах – 26 673 лв.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Това е в началото? Това качено на 

сайта ли е, защото аз взех отчета от сайта. Казвате, че всичко е 61 000 лв.? 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Да, да.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: И казвате, че всичко е 61 000 лв.!? 

АРХ .МАРТИН ХРИСТОВ: Да, да. 61 329 лв.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Спрямо гласуването е 72 200 лв.  

Добре.  

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Милков има 

думата. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Присъединявам се към високата 

оценка за работата на арх. Мартин Христов като заместник-председател на 

Камарата на архитектите в България и специално на ресор „Практика“. 

Искам също така да добавя, че за мен беше удоволствие през 

изминалите години от този мандат да работя с него. Искам и да допълня 

нещо към отчета му, който вероятно в желанието си да бъде твърде кратък, 

пропусна. 

На 23 и 24 ноември се проведе Генерална асамблея на 

Архитектурния съвет на Европа. Основните неща, по които 

Архитектурният съвет на Европа ще работи, първото е повишаване 

качеството на архитектурния продукт, който способства за изграждане на 

качествена архитектурна среда и оттам повишава качеството на живот. 

Това ще бъде и през следващия програмен период основният момент в 

работата на Европейската комисия.  

Дължа да осведомя колегите, че вече професията „архитектура“ 

попада под – така да се изразя – юрисдикцията на Дирекция „Култура“ към 

Европейската комисия, което беше потвърдено и от  господин Тамаш  
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Сюч, нейният директор, който призова Съвета на архитектите на Европа да  

преориентира своята дейност изцяло в подобряване качеството на 

архитектурния продукт, което води до повишаване качеството на 

архитектурното образование, до създаване на нови, по-завишени критерии 

и изисквания към тези, които получават правоспособност. 

Второто направление, в което ще работи Архитектурният съвет на 

Европа в лицето на своята работна група „Архитектурни конкурси и 

обществени поръчки, това е по предложение на представителите в 

работната група на Съюза на архитектите в България и на Камарата на 

архитектите в България за основна промяна в директивата за обществените 

поръчки, която е насочена основно към защита на професията „архитект“. 

И по-късно, когато започнем коментарите по отчета арх. Петкана Бакалова, 

аз ще дам малко допълнителни пояснения за нашата работа в тази група. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз искам да добавя нещо в тази 

връзка. Точно във връзка с тези програми и организацията на конкурса 

„Български архитектурни награди“ се създава един нов термин, който е 

биокултура. Това е част от програмата на Архитектурния съвет на Европа 

да се промотира качествената архитектура, да се покаже на широката 

публика и да се създаде една култура у всеки един член на обществото да 

иска, да търси, да познава добрата архитектура, но също така и да се грижи 

за нея, а не да се създават добри сгради и след една седмица да се сменя 

дограмата със златен дъб или да се слагат климатици по фасадите, а хората 

да умеят да я пазят и да съхраняват тази архитектура, защото философията 

е, че архитектурата оформя средата и тя влияе върху живота на хората и 

целта е създаване на една по-добра среда в Европа и въобще среда на 

живеене. 

Така че нещото, което постигнахме с българските архитектурни 

награди, беше точно в тази насока – ние да промотираме нашите български 

добри примери, които са признати от едно признато международно жури 

от много големи, световни имена. 
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ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на арх. 

Христов. 

Заповядайте, имате думата. 

АРХ. ДЕЛЯНА ПАНАЙОТОВА: Връщам малко дебата назад, за 

което моля за извинение. Искам да апострофирам колегата, който се изказа 

против нашите колеги, които работят в администрацията, тъй като имам 

опит и от двата края на барикадата. Искам да изразя становището си, че 

трябва да работим заедно, а не да си мислим, че едните по- не стават, пък 

другите по-стават. Защото всички знаем как в големите архитектурни бюра 

три – четири години правим спецификации и рисуваме дограма. Това не ни 

прави по-добри проектанти, нито пък общуваме по-добре с възложителите. 

Така че аз съм“за“ този срок, с който спазваме закона. 

Имам само един въпрос. Какво правим с колегите в заварено 

положение, които вече имат някакъв изработен стаж – било то в 

администрация или в частната практика? Ако го приемем, какво се случва 

с тях? 

Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Това ще е въпрос на Общото събрание 

най-вероятно – кога точно ще влязат в сила тези правила. Всеки закон си 

има някакви преходни и заключителни разпоредби, които дават срок на 

влизане. Оттам нататък започват да действат. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, колежке. 

АРХ. ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА: Това, което искам да кажа, е 

доста съществено, защото ние през цялото време говорим, че нашата 

организация е на проектиращи, практикуващи проектиране архитекти, 

докато в критериите за придобиване на проектантска правоспособност се 

говори за професионален стаж. Според мен, когато се дава проектантска 

правоспособност, задължително трябва да се говори за проектантски стаж. 

В никакъв случай не може административната работа да даде пълна 
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проектантска правоспособност. Тя е необходима, тя е професионална 

правоспособност, но не и проектантска. Проектирането е специфичен дял 

от нашата работа, с който Камарата се занимава. Има и много други 

дейности на архитектурата, които не са проектиране.  

Ако става дума за проектантска правоспособност, не би трябвало в 

тези изисквания, критерии да се говори за професионален стаж, какъвто и 

да е той. 

Друго. Прочетох доста внимателно тези критерии, които се 

предвиждат, но там никъде няма познаване на законова уредба. Никъде я 

няма. Това е абсолютно изискване, защото аз имам достатъчно стаж и 

моето впечатление е, че доста от сега, вече напоследък придобили 

образованието колеги, нямат това ниво и това познание. 

Така че, ако ще се придобива проектантска практика и 

правоспособност, те трябва да имат проектантски стаж. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз само като допълнение ще кажа, че 

именно тези правила ще спрат практиката, която е в момента, колеги, 

които нямат проектантски стаж, да имат възможност да получат пълна 

проектантска правоспособност. Защото в момента е точно така – в момента 

се гледат само документи, без никакви знания зад тях. Именно тези 

правила ще въведат ред в получаването на пълна проектантска 

правоспособност.  

И друго. Тъй като те обхващат цялата дейност на архитектурната 

практика, а това не е само проектирането. Архитектите не сме само 

проектанти, които дават едни чертежи. Архитектите сме и консултанти – 

първоначално – архитектите сме и участници в строителния процес. Ние 

одобряваме това, което е изпълнено, ние го приемаме. Така че архитектът – 

това трябва и на обществото да се представи – че той е довереното лице на 

възложителя по време на целия строителен процес и архитектът трябва да 

си дойде на мястото. Именно с тези правила ние искаме да обхванем 
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цялата дейност, която един архитект трябва да извърши, а не само 

създаване на чертежи. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. Илиев. 

АРХ. ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ: Всъщност колегата ми преди малко 

каза повечето от нещата, които щях да кажа и аз. Абсолютно съм съгласен 

с това, че Камарата като организация на проектиращите архитекти трябва 

да акцентира върху точно тази дейност.  

Аз изцяло подкрепям тези критерии, които бяха прочетени и които 

бяха изписани тук по отношение дейността на проектиращите архитекти. 

Именно в тяхно лице обществото трябва да види професионалиста, който 

да ги направи доверено лице на възложителя. Това е точно така. Това обаче 

се постига с изключителна упоритост, от цялата колегия и, разбира се, 

трябва да се дадат примери и на тези, които идват след нас, на младите 

колеги. 

Абсолютно задължително е обаче за получаването на това звание 

„пълна проектантска правоспособност“ или по-скоро степен, да има този 

човек, който идва и който претендира за тази степен, да има реализирани 

проекти и да бъде по някакъв начин въведен от този, при когото той е учил 

– да го кажем съвсем грубо. Това е много важно. От администрацията не 

може да се направи скок в реалната практика. 

Искам да обърна изключително голямо внимание върху 

упражняването на авторския надзор. От моите наблюдения твърде малко 

колеги акцентират върху него. А това е много, много важна дейност. Точно 

там се изгражда авторитетът на колегията и на професията архитект в 

обществото. Това е основното според моето скромно мнение. Благодаря. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Именно работата по работни проекти, 

по работна документация, строителна документация и авторския надзор са 

последните три точки от уменията, които сме записали. 

Тъй като до края на мандата има още три – четири месеца докато 

свърши и докато този документ придобие финален вид, ако имате 

предложения, пускайте ги по е-mail, за да можем да ги разгледаме и да се 
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съобразим с тях и да ги включим, защото това само ще дообогати 

програмата и ще я направи по-изчерпателна.  

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Бойчев беше първи, 

след това – колегата от ляво, след това колегата Александров и другите. 

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Искам да обърна внимание на 

следното относно провеждането на стажа в бюро с пълна проектантска 

правоспособност, на което собственикът е проектант с пълна проектантска 

правоспособност, но не е архитект. 

Пише, че трябва да има назначен на трудов договор проектант с 

пълна проектантска правоспособност-архитект. Аз предлагам да се добави 

„или настойник от КАБ“.  Не смятам, че трябва да се поощрява 

назначаването по трудов договор на архитекти с пълна проектантска 

правоспособност в бюра, в които собственик е друг вид проектант. Това е 

едното. 

А относно правата на администрацията и тяхното придобиване на 

пълна проектантска правоспособност, ще ми бъде много интересно как ще 

бъдат осигурени наставници за тях. Защото по това, което предлагате, те 

могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако също 

покрият тези изисквания с някаква дейност и имат наставник от КАБ. 

Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, колега. 

АРХ. ВАЛЕНТИН МАРИНОВ: И аз имам едно предложение. Аз 

скоро се запознах, даваме примери от КИИП. Как е възможно в КИИП да 

получиш печат с ограничена проектантска правоспособност, без да си член 

на КИИП и без да плащаш членски внос, защото такива печати има в цяла 

България и тези проекти за V и VІ категория си вървят изключително 

спокойно от всякъде. Нека и ние да го приемем – V и VІ категория 

ограничена проектантска правоспособност да не получават. Без членство 

да си получат печатите. Защо да натоварваме младите колеги да плащат? 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Точно ОПП-то  дава право да се 

проектира ІV, V и VІ категория.  
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АРХ. ВАЛЕНТИН МАРИНОВ: В КИИП не си член на КИИП и 

проектираш. Нека да бъде и в КАБ така. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колега, законът е един 

за КАБ и за КИИП. При нас също има колеги с ОПП, които не са членове 

на КАБ. Тоест, законът казва така: с ограничена проектантска 

правоспособност може и да не е член, но тогава пак попада в регистъра и 

плаща допълнителна такса. Не знам от коя регионална колегия са, но тъй 

като има една – две такива платени такси – виждаме го от бюджетната 

справка, когато сме я правили – зная, че имаме поне двама такива, които са 

си платили, но не са членове. Реално Общото събрание преди много 

години е решило таксата за такива, които не са членове, да е същата като 

да си член, за да си изгуби смисълът. КИИП може да се решили нещо 

друго. 

АРХ. ВАЛЕНТИН МАРИНОВ: Нека да не натоварваме младите. 

При КИИП е безплатно. Защо и при нас да не бъде за младите членове? 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Ние нямаме такива колеги, които не 

са членове, пък имат ОПП. Има такива, които са членове, пък нямат 

проектантска правоспособност и които не плащат. 

АРХ. ВАЛЕНТИН МАРИНОВ: И на техните печати ли пише „без 

членство“? 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колега Александров, 

заповядайте. 

АРХ. ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря,  господин председател. 

Искам да кажа няколко думи за личния картон. Миналата година на 5 юли 

и на 20 юли Камарата проведе две много сериозни мероприятия под 

ръководството на арх. Бакалова за архитектурното образование.  

Моето предложение беше още тогава личният картон за 

професионалните знания и умения на бъдещите архитекти да започне да се 

въвежда още от студентската скамейка. Какво имам предвид? От една 

страна, ние имаме участие на наши студенти в национални и световни 

конкурси, които имат много добри резултати. Пример за това е конкурсът 
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за „Св. Неделя“, където има няколко проекта на ВСУ „Любен Каравелов“, 

които имат награди. 

Мисля, че би било добре, ако те събират техните точки в 

професионалната си дейност, разбира се, с показани съответни 

професионални знания и умения, които се оценяват от независимо жури. 

Второ, ние имаме все повече студенти с голям практически опит. Те 

са на 40, 45 години, които са работили в архитектурни бюра и са силно 

мотивирани да покажат своите умения още на студентската скамейка. 

Затова нека този личен картон за професионални знания и умения 

да стартира – аз това го предложих като приложение към дипломата за 

висшето образование и трябваше нещата да се стиковат между Камарата и 

съответните висши учебни заведения. Да се разработи въпросната бланка и 

да се пристъпи към нейното запълване още в самото архитектурно 

образование. Благодаря. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз съм съгласен, че това би обогатило 

биографията на всеки кандидат за член с пълна проектантска 

правоспособност, но по закон стажът започва да тече от момента, в който 

един студент е станал вече дипломиран архитект и то с магистърска 

степен. 

Така че това бихме могли да го включим като информация. Даже 

ние имаме много случаи на върнати колеги, които нямат достатъчно, 

защото са работили преди да се се дипломирали. Бихме могли да го 

включим чисто като информация, но не можем да го взимаме предвид като 

стаж, който да се отчита. Това е против изискванията на закона. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колега Митев, имате 

думата. 

АРХ. МИТЕВ: Здравейте. В тона на първоначалните изказвания 

искам да предложа и да подложим на гласуване в приложението 

„Минимални изисквания за придобит стаж“, „т. 2. Проектиране и проектна 

документация“ да придобие тежест 50 процента, а строителна 

документация да придобие тежест – 25 процента. 
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АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз само да кажа, че тези проценти са 

съгласувани с изискванията на немската строителна камара, с 

разпределението на работата по RIBA. Това са едни световни стандарти, 

които са се доказали във времето, че са работещи и че това са процентите, 

които би трябвало времето да се отделя за проектиране.  

А защо са така? Защото, пак казвам, при нас се обръща много 

внимание на самия проект като проектиране, а малко се неглижира 

останалата част. Ние искаме да върнем архитекта на мястото му. Искаме да 

го върнем на обекта. Искаме да накараме архитектите да си доразработват 

всички детайли, всички строителни документации, спецификации, да бъдат 

на обекта, за да може обектите да станат такива, каквито са замислени. 

Защото в много голяма част работата на един архитект свършва с 

предаване на папките и много от възложителите го очакват това нещо. 

Така че това са световни стандарти и аз мога да го докажа и с много 

примери. 

АРХ. МИТЕВ:  Това значи е сериозен аргумент да остане така. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Иванов. 

АРХ. МАРТИН ИВАНОВ: Малко ще засегна може би и друга тема 

за по-нататък относно квалификацията. Мисля, че сте прав, колега, че 

следваме някакви стандарти, които сме длъжни да ги следваме, защото 

строителният процес е доказано, че ако не покриеш по този начин всички 

аспекти на професията, няма как да докажеш, че си квалифициран. 

Може да ви звучи странно, но искам да помислим за 

доброволческата дейност на Камарата на архитектите в България и какво 

правим ние като гилдия, професионална гилдия, която има толкова голямо 

значение в материалното и културното наследство. 

Може ли да помислим за въвеждане на някакви минимални…. Не е 

тайна, че не навсякъде като в големите градове има толкова работа, че 

един млад архитект да успее да покрие всички аспекти на професията. 

Може да сложим едни пет процента, примерно, доброволен труд в някакво 
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благоустрояване на селски райони или в някоя организация, свързана със 

строителство, свързана с някаква практическа дейност. 

Ще ви кажа защо го предлагам. Защото имам една идея – по-

нататък ще я предложа – в Камарата на архитектите в България да 

започнем да организираме неформални срещи по селца и паланки – дано да 

намеря съмишленици – и да изберем, примерно, едно семейство – 

възрастна баба и дядо в някое селце – и да направим оценка на този 

шедьовър на архитектурното изкуство примерно от 19-ти или 18-ти век, да 

измажем с ръцете си с глина, не да сменим дограмата на този възрастен 

човек с ПВС дограма от спонсор, а да реставрираме дограмата. 

Ако направим такива събития, тогава ще можем да привлечем 

младите архитекти в тази наша дейност. Затова го казвам. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Това е страхотно като предложение, 

между другото. 

Аз в допълнение искам само да кажа, че имахме и обща среща 

заедно с Комисия „Квалификация“ точно в тази връзка – че някой може да 

не успее да покрие всички изисквания. Идеята ни беше на базата на тези 

критерии да се създадат курсове, които Камарата да предложи. Така че, ако 

някой не е покрил всички критерии, да каже: ето, аз имам липси тук, в тази 

част, Камарата да му предложи курс и това да бъде допълнителен курс. 

Тепърва ще се разработва това нещо, но това е другата опция, с 

която да може да се допълни стажът, ако няма друга възможност. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Милков, 

заповядайте. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Аз имам конкретно предложение за 

решение на Общото събрание по повод правилата за конкурсите. Само 

една вметка – ако сте ги прочели внимателно, ще видите, че всяка една от 

тези девет точки има законово основание на базата на конкретен член или 

алинея от действащата европейска директива за обществените поръчки.  

Моето предложение за решение на Общото събрание е следното: 

„ХІХ Общо събрание на Камарата на архитектите в България предлага на 
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Управителния съвет на Съюза на архитектите в България да разгледа на 

свое заседание правилата за провеждане на конкурси и, ако ги одобри и 

приеме, то двамата председатели на съответните организации да ги 

изпратят с писмо до Сдружението на общините в Република България за 

сведение на всички кметове в България и с препоръки за тяхното 

спазване.“ (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Милков, това нещо 

сега ли искате да го гласуваме, в тази точка или към предложенията в 

Комисията по решенията? 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Аз мисля, че има поддръжка. Може 

и сега да го гласуваме. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може и сега да го 

гласуваме, добре.  

Арх. Недев има думата. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Уважаеми колеги, бих 

искал да обърна внимание на няколко неща. В момента в нашите учебни 

заведения, доколкото имам информация, излизат от порядъка на 600 

архитекта на година. Някой от вас може ли да каже, ще помоля, ако някой 

има достатъчно голямо бюро, което има стажанти, моля да си вдигне ръка.  

Уважаеми колеги, във връзка точно с това, което помолих, бих 

предложил следното. Този вариант, който е описан, той е чудесен в един 

идеален свят, в който ние намираме къде тези хора да стажуват. А в един 

нетолкова идеален, реалния свят, според мен не 30 процента, както е 

описано в регламента, а 100 процента, колеги, от тези знания и умения 

трябва да могат да се придобият с курс, завършващ с изпит.  

Единият ви вариант е: отивате в проектантско бюро. Там 

проектантът с ППП ви подписва, че вие имате уменията за еди-какво си. 

Вторият вариант обаче е завършен курс с изпит, на който вие сте доказали 

уменията в еди-коя си част. По този начин с определен брой курсове 

Камарата на архитектите в България може да покрие възможността и да 

даде възможност на тези колеги наистина да придобият реална, проверена 
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от Камарата, квалификация, като това не е задължителният вариант. Той е 

алтернативният вариант, но е по-изпълнимият вариант, реален на практика.  

Нашият стандарт, нивото или мащабът на нашата работа е такъв, че 

другото е просто едно добро пожелание и моето притеснение е, че 

всъщност то ще доведе до едни фиктивни стажове, до едни млади колеги, 

които ще дойдат при вас и ще кажат: вижте, не мога да работя, без да ми 

подпишете ето това. И хората, ако не всички, някои ще кажат: добре де, 

сега това дете защо да го спираме, дайте да му подпишем. А има ли 

умения, няма значение. 

Моето предложение е задължително да има вариант със 

задължителни курсове, със задължителен изпит накрая на курса, който 

удостоверява знанията и уменията. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тук бих се включил и аз. 

Този вариант  - точно това обсъждахме с Комисия „Практика“ и Комисия 

„Квалификация“ – технологично трябва да видим как ще стане, тъй като 

тези курсове все пак ще изискват някакъв логистичен и финансов ресурс, 

поне първоначално. Но във всички случаи това е и нашата идея – почти 

целият или целият спектър да бъде покрит от курсове, за да може на 

практика, ако наистина някой няма къде да стажува, тогава ще мине пет-

шест-седем курса в Камарата.  

По-нататък и в моя отчет ще наблегна върху квалификацията. Част 

от нещата, които разработваме и вече ги има в Камарата, спокойно могат 

да бъдат използвани за базови курсове. Така че ще наблегнем и на това. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Изпитите са следващата стъпка, бих 

казал. 

АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Не ме разбирайте грешно. Изпитът 

удостоверява възприемането на материала на конкретния курс. Ние не 

водим изпити, университетите ги водят. Те гарантират, че този човек е 

покрил знанията за магистър.  

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Съгласен съм. Но това, което 

предлагам, това е първата стъпка, с която ние ще започнем да изискваме 
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конкретни знания от кандидатите за пълна проектантска правоспособност, 

за да получат това удостоверение. Колкото по-взискателни сме, толкова 

повече ще гарантираме и пред обществото, че нашите членове имат 

необходимата квалификация да вършат работата, за която им даваме 

лиценз. Това нещо ще помогне, от една страна, да оправдаем доверието, 

което държавата ни е дала – да регулираме професията, проектите, които 

излизат, да бъдат с по-високо качество. А когато излязат неопитни колеги 

и когато не знаят какво ги очаква и сключват договори, те също свалят и 

цените и правят дъмпинг. Всичко това ще спомогне за издигане на имиджа 

на нашата професия пред обществото. Защото ние казваме: ето, ние имаме 

правила, ние изискваме и нашите членове имат едни фундаментални 

знания. И така вече ние гарантираме, че те ще се справят в живота, в 

професията така, както всеки един тук, в тази зала, с пълна проектантска 

правоспособност. Това е първата стъпка. Изпитите са по-тежкият вариант, 

който предполага по-голяма организация и по-дълга подготовка, за да се 

случи. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Затова акцентирах на 

курсове и изпит към самия курс. Не говоря за тотален изпит „знаеш или не 

знаеш“.  

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Имате думата. 

АРХ. ЕВГЕНИЯ КУКУШЕВА: Аз искам да направя едно 

предложение към Камарата да излезе със становище в администрацията да 

се назначават единствено хора с пълна проектантска правоспособност. Не 

може да продължава това, което се шири масово – хора с образователна 

степен урбанист – бакалавър и две години трудов стаж да гледат картинки, 

да докладват проекти, както някой по политическа или друга причина им 

го е предписал и това, което чувам, за това си послушничество после да 

получават и пълна проектантска правоспособност е не само нередно, то 

просто е неморално и е обида към всички членове на Камарата.  
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АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз предлагам да го включим като 

предложение за гласуване сега, да излезем с едно становище или призив, 

защото то не е много в съответствие със закона. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Христов, само да вмъкна 

конкретно, че правим такова предложение. При предния мандат в ресор 

„Нормативи“ дори, когато правихме предложенията в ЗУТ за главния 

архитект, за конкурса – всички тези неща, които влязоха частично в чл. 5, 

тогава категорично изисквахме дори за главния архитект да влезе за ППП. 

Въпреки това си остана така, както е писано и сега. И разправиите по това 

бяха в парламентарната комисия, в ресорната. Също в предния мандат е 

правено предложение служителите от ДНСК, които проверяват проекти, 

също да са с ППП.  Правени са тези неща, но не пречи да се пробва пак. 

Просто да се видят и предишните становища и дискусиите по този въпрос. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Дай да излезем с призив. 

            ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. Томова. 

 АРХ. МАРИНА ТОМОВА: Тук чухме много мерки, които 

основно засягат младите колеги. Но това, което засяга нас, работещите 

проектанти – говоря за защита на нашата професия  не чух тези мерки. 

Прекалено лесно се подминава нашия печат. Може да се вземе печат 

назаем. Така работят хора, които ние авторизираме работа на техници, на 

геодезисти, на конструктори, които водят и архитектурна дейност в своите 

бюра, и нямаме никаква защита. Тези мерки не съм видяла. Това е едното. 

Другият проблем, голям според мен, това е несъответствие между 

стаж и опит на колегата, който проектира, и категория на обекта. 

Вчерашният студент дори днес да е получил пълна проектантска 

правоспособност, може да бъде титуляр на проекта, който е 

сградообразуващ и много такива неща виждаме. Същото е с реставрация 

на обекти, които са изключително сложни и той на практика не само няма 

опит, той няма и морална скала все още да различи нещата и просто му е 

много трудно. Това също по някакъв начин трябва да бъде 

регламентирано. 
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И естествено, на трета позиция, това е защита на авторското ни 

право, защото всички знаем, че нямаме такива права на практика, 

ограничаване на авторските ни задължения. Тук има напоследък едни 

ужасни предложения, ние ги коментирахме, като корекция към Наредба 

№ 3 за авторското право, която ни вменява да отговаряме за нещо, което не 

сме чули, не сме видели. Всеки един от нас има по десет строящи се обекта 

най-малко на веднъж, защото обектите се строят с години. Не може всяка 

сутрин за едно кафе така да минеш, да ги обиколиш, да провериш какво 

правят. Ние имаме строителни дейности, които се извършват, въобще без 

да ни уведомяват за това, но на практика носим в момента отговорност. 

Тези три точки за мен са изключително важни и не са добре развити 

в стратегията. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз имам една молба към Вас. Ако 

имате конкретни примери и информация за такива давания на печат под 

наем, подпечатване на чужди проекти, има Комисия по дисциплинарно 

производство. Моля Ви, пуснете сигнал, те ще образуват процедура и този, 

който го е направил, ще си изтърпи съответно последствията. 

АРХ. МАРИНА ТОМОВА: Не е луд онзи, който яде баницата, ние 

просто му я даваме. Аз говоря за нормативни ограничения. Ние едно време 

правехме опити това да стане с едни плащания по цените на камарите. Не 

бяха удобни за колегите и те отпаднаха впоследствие. Но аз мисля, че има 

подобни защити на нашата професия. Това го прилагат нотариуси, юристи, 

лекари. Къде сте видели фалшив лекар-хирург например или фалшив 

нотариус. Има много специалности, които са защитени добре. При 

юристите, при  адвокатите е по същия начин. Адвокат не може да влезе в 

съда, ако не си предяви членска карта, че той е член на камарата им.  

При нас този печат, който съществува, прекалено лесно се 

подминава просто. А има десетки начини да бъде елиминирана тази 

възможност – да се авторизират чужди проекти. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: В момента регистърът е електронен и 

е абсолютно актуален към всеки един момент. Ако някой е подпечатал 



63 
 

нещо, а няма право да го подпечатва, в смисъл, ако не е активен член, ако 

не си е платил членския внос, това във всеки един момент може да бъде 

проверено онлайн и съответно да му се върне проектът.  

АРХ. МАРИНА ТОМОВА: Говорим например, че геодезист прави 

ПУПА и отива и архитектът му го подпечатва механично. Конструктор 

прави архитектура и отива и някой архитект му слага печат механично. 

Това уврежда нашата титла и нашата професия в обществото. Такива 

сгради и такива пространства…. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ще си позволя и аз да се 

включа. Арх. Томова, тези неща могат да бъдат решени в технологичен 

порядък и от Управителния съвет. Така че молбата ми е да внесете всички 

тези предложения като проблематика. От Ваша страна да внесете едно 

официално писмо към Управителния съвет, за да можем да ги разгледаме, 

да предложим някакви адекватни мерки, които да бъдат гласувани на 

следващото Общо събрание. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Освен това картата има QR-код, чрез 

който всеки един главен архитект от удостоверението, което е приложено 

към проекта, може да провери онлайн, веднага …. 

АРХ. МАРИНА ТОМОВА: Но не може да провери дали този 

човек го е проектирал или това са просто приложени документи. За това 

говоря. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Павлова беше 

наред. След нея е арх. Сачкова и след това - арх. Сардарев. 

АРХ. КАЛИНА ПАВЛОВА: Аз ще задам въпрос. Мисля, че е 

нужно уточнение към предложените от вас процентни отношения. Това за 

конкретен обект ли се отнася – практиката, която архитектът, който ще 

кандидатства за пълна проектантска правоспособност, трябва да има и как 

се отнася то към това време. В смисъл, ако за тези четири години има 

някакви проекти, но между тях има месеци без проектиране, ще му 

удължавате ли тези четири години по този начин. Тогава, ако ще ги 

удължавате, въпросът става актуален, че ако не можем да осигурим 
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толкова проекти, че в един разумен срок да се изкара този стаж, какво 

става тогава? 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Ние не ги удължаваме. Ние просто 

сме дали минималните изисквания, които в момента, в който ще бъдат 

покрити, може да се кандидатства. Той може да ги направи за две години – 

ние сме го сметнали така, че да ги направи в периода, който е по закон – 

но, ако не работи достатъчно активно, може и за десет години да ги 

направи. Това си зависи от самия стажант. 

АРХ. КАЛИНА ПАВЛОВА: Значи вие предвиждате сто процента 

от времето той да е зает с обекти? 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Не, това е точно 50 процента. Това, 

което е изчислено, е 50 процента от времето да бъде по точно конкретни 

неща. Естествено, ако той покрие норматива за една част, нормално е да 

работи повече по друга част. Това не съкращава времето. Но така сме ги 

изчислили, че в рамките на тези две години да може да се изпълнят 

минималните изисквания и не е задължително да са на един обект. Затова в 

таблицата пише по кой обект каква част е работено, колко часа и когато се 

сумират, се получа общият брой часове, които е работено по съответната 

категория. 

АРХ. КАЛИНА ПАВЛОВА: Времето е 50 процента, а не 100 

процента? Така ли е? 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Да, да. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Сачкова има 

думата. 

АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Първо, искам да благодаря на арх. 

Христов и на комисията, защото за пръв път от доста години присъствам 

на дискусия, която ни засяга и е важна.  

Последното, на което искам да обърна внимание или правя като 

предложение, когато тези предложения се приемат, е хубаво като 

възпитани и интелигентни хора да заложим да не влиза автоматично 

веднага, а да сложим един срок от две години, в който срок тези, които 
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завършват, ще знаят правилата на играта, а не да бъдат изненадани в 

последната секунда. Дали ще бъдат две години, три или колкото преценим, 

това е наша работа. 

Освен това не се притеснявайте от това дали да бъдат 40 процента, 

50 процента. В края на краищата нашата практика ще го покаже. Ние ще го 

сменим, ако не ни хареса процентът и стане от 40 на 50 процента. Но 

трябва да пробваме, трябва да тръгнем отнякъде. 

Още един път благодаря и на Комисията, и на Вас, арх. Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Благодаря и аз. 

ПРЕДС. АРХ.   НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам конкретно предложение за 

допълване на т. 4 – куриращи архитекти. Последното изречение: 

„…..трудовият стаж, за който се изисква съответно образование, 

задължително избират куриращ архитект от предоставен от Камарата на 

архитектите в България списък.“ Това изречение да се допълни, че 

критериите за избор на така наречените ментори  се приемат от 

Управителния съвет на Камарата, публикуват се и се изготвя регистър на 

тези ментори, който е публичен. Сами знаем, че в България всички сме 

братовчеди. Няма начин да не започне използване на вратички, вадене на 

удостоверения и т.н., и т.н. Не всеки от нас става за ментор. Такова е моето 

мнение. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Оформете го това и го пратете по       

е-mail. Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ.   НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Имате думата, колега. 

АРХ. ХРИСТИНА ПЕТРОВА: Имам доста въпроси по всички 

пунктове и раздели, по които би трябвало един млад колега да бъде 

подготвен, за да получи пълна проектантска правоспособност. Но тях ще 

ги представя писмено, след като има такъв срок все още – до следващото 

Общо събрание. 

Прави ми впечатление обаче, че само на две места – поправете ме, 

ако греша – е спомената думата „възложител“. Според мен тя трябва да 
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бъде на първо място, защото началото на проектирането започва със среща 

с възложителя. Иначе си проектираме някакви имагинерни проекти. С 

възложителите започва началото на проектирането. Според мен трябва да 

се наблегне първо на комуникацията с тях, на тяхното опознаване, 

изучаване, анализиране и изготвяне дори на правила за общуване с тях, 

след което е всичко останало. Да не говоря, че не ми е ясно защо за 

получаване на проектантска правоспособност трябва да има способност да 

изготвя задания. Заданието е изцяло в задълженията на възложителя. Може 

да го коригира, да го консултира, но не и да го съставя като условие. 

Второ, административно ръководство – ако може да поясните какво 

означава.  

Завършвам като цяло, ако всичко това нещо се постигне, след 

известно време ще имаме една колегия с членове, които са така всестранно 

образовани, осведомени и с такава всестранно развита практика, че тогава 

Камарата няма да има нужда нито от юристи, нито от икономисти, нито от 

счетоводители. Поправете ме, ако греша. 

Ако може една дума за сайта да кажа. Поздравления наистина. 

Работи чудесно, мисля, в частта си за информиране и за едностранна 

комуникация с членове и изобщо за свободен достъп.  

Интересува ме как върви работата и дано не греша, но мисля, че 

доста е застояла дейността по форума. Там няма никакво раздвижване, ако 

не се лъжа. Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.   НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз призовавам всички да сте по-

активни във форума, защото това е мястото, където стават всички наши 

коментари и препоръки за следващи ръководства. Така че това остава като 

един официален архив за Камарата. Призивът ми е да се ползва по-

активно. 

Относно администрирането на проектите. Това е една много 

интересна тема, с която много малко млади колеги са се сблъсквали и 

знаят за какво става въпрос. Когато   я разработвахме в работната група, се 



67 
 

пробвахме да дефинираме. Това са създаване на такива времеви графици – 

кога, как трябва да се развие един проект, какви специалности трябва да се 

включат, кой на какъв етап, как да се сключи договорът, с подизпълнители 

договори – неща, които според мен никъде другаде освен в практиката не 

могат да се научат и когато един стажант знае, че такова нещо съществува, 

той ще отиде да пита този, който го води: моля ти се, покажи ми как се 

прави това нещо. И това ще събуди интересът. Иначе цялата практика ще 

си мине и те няма да знаят, когато започнат самостоятелно, как да сключат 

договори и колко време им трябва за   изпълнението на този договор. Това 

е идеята. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Имате думата, колега. 

АРХ. ИВАН  ЛАТУНОВ:  Относно метода за придобиване на 

проектантска правоспособност искам да попитам. Всъщност тези курсове, 

които Камарата смята да организира, те не дублират ли по някакъв начин 

по функция всъщност висшето образование, което всеки един от нас 

трябва да завърши? Всъщност къде е практическата подготовка за младите 

архитекти като например авторския надзор, обикалянето по обекти, срещи 

с инвеститори и т.н. Как това нещо ще бъде подсигурено за тях? 

Също така искам да попитам възможността изцяло, придобиването 

на ППП чрез тези курсове по някакъв начин не обезсмисля ли това нещо?                      

Друго, което ми е много интересно, не може ли да се помисли по 

някакъв начин за стимули за работодателите да назначават млади 

архитекти, които да придобият при тях пълна проектантска 

правоспособност. Благодаря. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Идеята ни беше курсовете да 

допълват липсващи  звена в практиката, а не изцяло да заместят 

практиката.  

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колегата преди малко 

говореше за изцяло придобиване на ППП чрез тези курсове, което за мен е 

много…. 
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АРХ. ИВАН ЛАТУНОВ: Примерно това го има в немската камара. 

Те създават курсове, дават опции. Примерно, ако някой има пропуски, да 

си плати, да изкара курса, да завърши, да получи сертификат и да му се 

попълни липсващият стаж. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ако мога и аз да добавя. 

Във всички случаи тези курсове не дублират висшето образование, тъй 

като висшето образование по архитектура е всеобхватно. То не подготвя 

проектанти конкретно, то подготвя архитекти с пълния спектър. Чисто 

проектантската част като дейност доколко е застъпена, е много малка. 

Точно това, което арх. Христов спомена – организация на процеса, някои 

специфики. Това нещо не се преподава в самото образование по 

архитектура и няма и къде другаде да се научи. Така че едни 

образователни курсове точно в тази сфера като за колегията ще бъдат 

направени и възможностите са или практически, или да отидеш на курс, за 

да го видиш.  

В този ред на мисли аз ще отговоря, че не, то в никакъв случай не 

дублира висшето образование, само го допълва. 

Ще помоля за последни изказвания вече, за да можем да преминем 

към гласуване и да излезем в почивка за обяд. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Искам само да допълня. Трябва да се 

прави разграничение между академична степен архитект, който е завършил 

университет, и професионална квалификация архитект. Това, което 

Камарата дава като лиценз, е за професионални умения. Това трябва да е 

ясно разграничено. В много държави завършилите студенти нямат право да 

пишат, че са архитекти. Те са завършили архитектурно образование, но не 

са архитекти. Архитекти стават в момента, в който станат членове с пълна 

проектантска правоспособност. В много държави това е лицензирано. Но 

трябва да е ясно, че когато станат членове на Камарата, те имат 

необходимите практически познания, за да извършват работа. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Кукушева беше 

първа и едно последно изказване. 
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АРХ. ЕВГЕНИЯ  КУКУШЕВА: Аз се извинявам, че отново 

вземам думата, но смятам, че въпросът е важен. Обръщам се и към 

Камерата, и към арх. Игнатов като член на Общинския съвет. Смятам, че в 

никой случай не трябва да се намалява отговорността на главните 

архитекти и да се прехвърля тя върху проектантите, защото само, когато те 

носят отговорност за действията си, те ще си назначат наистина качествен 

екип.  

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Топалова. 

АРХ. АНТОАНЕТА ТОПАЛОВА:  Имам една малка молба. На 

една неизвестна страница от материала, която касае конкурсите, има за мен 

едно малко жално, обидно определение, че „при двуетапни конкурси на 

първия етап участниците представят малки концепции или предварителни 

проектни предложения на един лист.“ Моля такива текстове да не 

фигурират в такъв материал. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз искам само в заключение, преди да 

минем към гласуване, да изкажа личното си впечатление и благодарност, 

че тази тема със структурирания стаж събуди голям интерес и дойдоха 

доста предложения от залата. Сигурен съм, че много от вас ще имат и 

други предложения. Работата на Комисията продължава. Както видяхте, в 

комисията сме включили и колеги, които имат богат опит, и млади колеги, 

които даже още не са и членове на Камарата, за да могат да се погледнат 

нещата от различни ъгли. 

Молбата ми е, който има предложения, работата ни продължава, 

изпращайте ги по е-mail лично до мен. Има го в сайта на Камарата, за да 

може тези предложения да се разгледат, да се включат и да може 

финалният документ да бъде максимално огледан и съобразен с всички 

тях. Благодаря ви. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, можем да 

преминем към гласуване направо приемането на отчета на ресор 

„Практика“. Първо започваме с приемане на отчета – последното решение. 
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Моля, гласувайте. 

Гласували общо 228 делегати: "за"-  218, "против" – 4, "въздържали 

се" - 6.  

Общото събрание приема отчета на ресор „Практика“. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Благодаря ви, колеги. 

ПРЕДС.  АРХ.   НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Следващият проект за 

решение  като предложение по ресора,  е следният: 

„Общото събрание приема да продължи застраховката 

„професионална отговорност“ на всички свои членове за ІV категория за 

2020 г.“ 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Само казвам, че разходът, който ще се 

направи, е 26,673 лв. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Моля, гласувайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Гласували общо 220 делегати: "за"- 200, "против" – 11, "въздържали 

се" - 9.  

Приема се това решение – да продължи застраховката 

„професионална отговорност“ на всички членове за ІV категория за 

2020 г. 

Следващото предложение за решение е: 

„Общото събрание възлага на Управителния съвет да изготви 

предложение за учредяване на неправителствена организация, която да 

бъде регистрирана като организация за колективна защита на авторски 

права съгласно ЗАПСП, както и да предложи правилник за управление и 

промени в Устава за това.“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 224 делегати: "за"- 178, "против" – 25, "въздържали 

се" - 21. 

Решението за учредяване на неправителствена организация за 

колективна защита на авторски права се приема. 
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Следващото решение е: 

„Общото събрание приема бюджета, определен за участие в 

архитектурното биенале във Венеция 2020 г., да бъде отделен в целева 

сметка за дейности, свързани с бъдещо участие на България в биеналето.“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 217 делегати: "за"- 167, "против" – 28, "въздържали 

се" - 22.  

Решението се приема. 

Последно е предложението на арх. Милков: 

„Управителният съвет на КАБ да изпрати до Управителния съвет на 

САБ правилата за конкурси, които да бъдат разгледани, да бъде изготвено 

общо становище  на двете организации и то да бъде разпратено към 

общините.“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 222 делегати: "за"-  201, "против" – 6, "въздържали 

се" - 15.  

Решението се приема. 

Последно давам думата на арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам едно процедурно предложение 

по т. 2. Понеже мандатът на сегашния Управителен съвет е до месец май, 

не сме сложили срок за изготвяне на това предложение за НПО. Да не 

стане така, че май месец на Общото събрание тази точка въобще да не се 

разисква. Смятам, че петмесечен срок е удачен – примерно месец април 

Управителният съвет да приеме някакъв ред за учредяване и да ни го 

предложи на събранието или дотогава дори да бъде регистрирано. 

Така че хубаво е да има срок според мен. Малко „висим“ във 

въздуха. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Така или иначе, това 

решение на Общото събрание вече е взето. Ще трябва да бъде отчетено 

като изпълнение на следващото Общо събрание. Тоест, ако всичко е 

приключило, ще го отчетем. 
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АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Тогава питам какъв ще е отчетът. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Това включва конкретно предложение 

за създаване, конкретно предложение за промяна в Устава – до какво води 

това създаване, конкретно предложение за нова длъжност, която тепърва 

ще се учреди за ръководителя на тази организация, мандатност, бюджет и 

въобще всичко, което е свързано с това нещо. Това е вече конкретизиране 

на предложението.  

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да, но според мен, примерно месец 

април е краен срок за всички тези точки, които ги казахте – да бъдат 

качени на сайта, да ги обсъдим в регионалните колегии и на Общото 

събрание да имаме становище вече. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Съгласен съм, но това не включва 

самото учредяване. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да, да. Но все пак всички тези 

промени…. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Последно арх. 

Столинчев искаше думата и ще закрием тази част. 

Заповядайте, арх. Столинчев. 

АРХ. БОЙКО СТОЛИНЧЕВ: Дано да не бъркам, но моля да 

направим една проверка с колко гласа едно предложение се приема във 

връзка с гласувания регламент, за да не се окаже после, че решенията са 

незаконосъобразни. Преди малко казахме, че се приема със 160 гласа. 

Вижте в регламента – приемането с обикновено мнозинство – последният 

абзац, за да можем да го изчистим. Защото може после да влезнем в много 

голямо объркване. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Чета отново регламента 

– „т. 2. Решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – 

50 процента плюс един от гласувалите по решението, но не по-малко от 50 

процента от регистрираните делегати.“ 

Тоест, минималният кворум, за да е валидно едно гласуване – общо 

гласували – трябва да бъде 170 делегати. Всички гласувания са с над 175 
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делегати. Тук говорим не „за“ да са 50 процента плюс един от 

регистрираните, а да са гласували 50 процента плюс един от 

регистрираните, тоест, да са участвали в гласуването. В гласуването 

участват 220 делегати, които са с 50 повече лимитирания кворум. 

Арх. Христов, заповядайте. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз, първо искам да ви благодаря и да 

направя едно съобщение, че тази година планираме форума „SHARE“ да се 

проведе на 26 март 2020 г. в НДК. Така че всички сте добре дошли. 

Заповядайте. За членове на Камарата е безплатно. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, тази работна 

сесия към момента приключва, тъй като дойде време за обяд. 

Почивка до 14,30 ч. В 14,30 ч. ви очакваме всички тук, за да 

продължим с отчетите. 

 

(след почивката) 

 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Колеги, докато се съберем, искам да 

ви покажа във връзка с дискусията, която се отвори преди малко по повод 

правилата за приемане на архитект с пълна проектантска правоспособност. 

Стана въпрос за форума в сайта. Направих една тема. Ето, показвам как да 

стигнете и как да влезете. След като всеки си е влязъл в профила, в раздел 

„Форум“ има раздел „Практикуване на професията.“ И тук първата тема, 

която е, е структуриран стажа за пълна проектантска правоспособност. Тук 

съм описал работната група и кратко описание на това, което представих. 

Има даже тук долу линк към документите, които са разпечатани, за да 

можете да ги прочетете. Тук всеки може да си слага предложенията, да 

коментира, да пуска някакви идеи, за да може ние да ги виждаме в 

работната група, можете да следите как се развива документът, всички 

идеи дали се приемат, как  вървят дебатите   и това нещо да остане като 

архив.  
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Така че ви призовавам, който има идеи, да ги качва направо тук, във 

във форума на сайта.   

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, откривам 

следобедната сесия на събранието. 

Искам да дам думата накратко на инж. Каралеев, относно тази 

информация, която в рамките на дискусията – в предишният панел се 

появи, че в КИИП има инженери с ограничена проектантска 

правоспособност, всъщност без да плащат нищо. Всъщност нека 

председателят на КИИП да каже как стои въпросът. 

ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ: Уважаеми архитекти!  В Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране няма такова нещо.  Членуват 

без членство към Централно управление относително малка група 

завършили току-що проектанти и инженери, които ние ги приемаме по 

стандартния ред. Те заплащат съответната такса от 120 лв. – при нас е 

такава – за разглеждане на документите, но те нямат почти никакви други 

права да участват в различни форуми във връзка със съвещания и т.н. 

Практически те са изключително ограничени.  

Второто нещо,  в момента, в който  те не си платят за една година 

членския внос, те отново трябва да кандидатстват по стандартния ред. И 

другото, на което искам да обърна много съществено внимание, ние имаме 

едно ограничение. Ако, примерно, три години не си е платил членския 

внос, той минава по стандартната процедура  и отново трябва да 

кандидатства за проектантска правоспособност. Това е същественото.   

Благодаря, че ми обърнахте внимание, арх. Баровски и колежката, 

която беше архитект от Благоевград, и тя е член и на Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране. Много благодаря за това 

нещо – че ми беше посочено, че е имало такова изказване. Пак повтарям, 

няма хора без членство, които да не си плащат членския внос.  Няма такова 

нещо. Съжалявам, че може би това е интерпретацията някъде на такава 

информация, която не знам по какъв начин е достигнала до Камара на 

архитектите в България. Но категорично искам да посоча, че това не е така. 
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Благодаря ви, колеги. Колеги по дух, имам предвид. Добро 

настроение и успешна дейност. Благодаря Ви, арх. Баровски. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: И ние благодарим.  

Може ли процедурно да проверим кворума, за да видим колко 

човека сме в залата. 

Към момента 181 делегати присъстват в залата. Има кворум.  

Можем да продължим. 

След кратко съвещание тук решихме, че все пак аз ще продължа с 

презентацията на работата на ресор „Квалификация“.  

Колеги, както знаете, по предложение на арх. Игнатов в началото на 

мандата дейността беше структурирана в три ресора: Практика, 

Квалификация и Нормативи като целева дейност, която обхваща трите 

най-важни целеви сфери на мандата, която съответствено и под негово 

ръководство заместниците работихме заедно в трите направления, които 

частично се допълват, но всяко си има своя собствен акцент.  

Представям ви отчета за дейността на Комисията „Квалификация“ 

към Управителен съвет на КАБ през 2018 и 2019 г. В самия отчет от 2018 г. 

е останала една техническа грешка – месец Х да не се счита за цялата 

2108 г.  Миналата година съм я представил пред вас, затова 2018 г. ще бъде 

накратко, предимно за 2019 г. ще говоря. 

Утвърдени направления и дейности. Още от самото начало си е 

структуриран ресорът в три направления. Това е продължаващо обучение и 

квалификация, както и контакти с висшите учебни заведения. 

Второто направление е „Енциклопедия на архитекта“, третото е 

„Професионално сътрудничество“.  

И за 2018 г., и за 2019 г. имаме приети  план-програми, като 

приоритетно изпълнение от план-програмите, тъй като не са били на сто  

процента възможни за изпълнение, е било 2018 г. да създадем база 

уебинари и лекции за цялата колегия през сайта, а през 2019 г. акцентът 

беше работата във второто поле – енциклопедия на архитекта, каквито са 

графичните приложения, за които ще говорим след малко. 
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Направление „Продължаващо обучение, квалификация и ВУЗ“. 

През 2018 г. имаме организирани и записани 15 специализирани уебинара 

и лекции и още четири допълнителни през 2019 г. Общо към момента има 

19 специализирани уебинара. През 2019 г. направихме записани и 

свободни за гледане през сайта лекция за новостите в изменението на 

наредбата за пожарна безопасност, лекция – въведение в архитектурната 

фотография. Съвместно с ресор „Практика“ финансирахме записа и 

частично партньорство за участие на лекцията на проф. арх.  Кенго Кума в 

УАСГ, където залата беше претъпкана, над 1000 човека имаше. 

Последно записахме лекция по изискванията на Регламент 305 и 

хармонизираните стандарти, които касаят архитектите. Този уебинар ще 

бъде качен може би в понеделник - вторник. Имаме договорени още 

няколко, които до края на мандата ще ги изпълним. Имаме изпълнение по 

методи на изработка на ПУП и на други устройствени планове. 

Имаме договорка в книжката с графиките също да има лекция и 

още няколко други. 

В „Продължаващото обучение“ записахме всички лекции от 

ИНТЕРАРХ 2018 г., които са 25 броя и те могат да се гледат. През 2018 г. 

организирахме три присъствени семинара с БАИС, които бяха в София и 

Варна, а през 2019 г. – в Пловдив и Разград. Мисля, че някои от колегите 

тук са били на тези семинари и бяха доста доволни. Казаха, че им е 

полезно. 

Имаше и няколко партньорски мероприятия, както и поддържаме 

една връзка с малък бюджет, но за колегите, които  имат интереси в по-

специфичната сфера, там, където работят – „Етъра“, „Традиционна 

архитектура“ и подобни, където бяхме партньори с намалена цена за 

участие на колегите, които желаят да участват в самите уъркшопове. 

Предполагам, че за догодина може би ще има същата възможност.  

Това са няколко снимки от лекцията, това е от уъркшопа в „Етъра“.  

Новата платформа за обучение на сайта на КАБ вече е в действие за 

тези, които не знаят. Видеата могат да се гледат. В момента, тъй като 
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имаме изработен правилник за предварително точкуване, с идеята, че в 

бъдеще може да стане и препоръчително, в момента тече оценка на всички 

тези лекции, които са направени и качени. Така че един колега, който е 

влязъл и е гледал клипа, да може да му се отчетат в личното досие на 

профила съответните точки. Пилотно да пробваме и да видим въобще 

посещаемостта каква е и доколко можем да разчитаме на такава система на 

активност на колегията. 

Също през 2018 г. имахме едно съфинансиране на дейността на 

ландшафтните архитекти. Те присъстваха на конференция в Кувейт, 

направиха презентация, надявам се до 2020 г. да направят наново, за да я 

запишем.  Ето как изглежда сайтът с лекциите. Това са си отделни събития, 

отделна лекция. Като се кликне, се отваря и се гледа видеото.  

По отношение на сътрудничеството с ВУЗ – предишните години 

представих подробно, но вече за трета поредна година наши представители 

участват като наблюдатели в дипломните защити в УАСГ, като е 

договорено вече това да става и във  ВТУ „Любен Каравелов“ от тази 

сесия. Участието е изключително полезно. Може би в рамките на 

дискусията после някой от участниците може да сподели впечатления. 

Интересното нещо е, че в рамките на тези  наблюдения имахме 

задачата, ние си бяхме измислили критерий за оценка от гледна точка на 

Камарата, впоследствие от УАСГ ни помолиха да съблюдаваме и 

критериите на RIBA – британските – по отношение на тяхната 

сертификация от RIBA, за да можем да дадем доклад като външен 

оценител. Оказа се, че тези критерии са изключително полезни. Мисля, че 

ги има в приложенията към отчета, които са качени на сайта. Можете да ги 

видите. Това е база за сутрешния дебат, който беше по дейностите на ресор 

„Практика“, където всъщност тези дейности са описани и обхващат 

пълното поле на компетенции на архитектите. 

Всъщност това може да бъде приложимо и към проектантите с 

ограничена проектантска правоспособност, не само към завършващите 

студенти.  
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Участвахме в акредитационните процедури, както към RIBA, така и 

към националните акредитации като външен участник. Подпомогнахме 

няколко студентски конкурса и уъркшопи. Това са, общо взето, 

задължителни за една такава организация представителни участия, но по 

този начин стимулираме младите архитекти към конкурентоспособност, 

към участие в конкурси, да виждат, когато се появи, примерно Камарата на 

архитектите в България в журито на един студентски конкурс, тогава 

наистина младите колеги са доста по-амбицирани и виждат смисъла в това, 

че една професионална организация ги приканва и е отворена към тях за в 

бъдеще.  

Направление „Енциклопедия на архитектите“ – нещото, което може 

би е по-големият акцент за 2019 г. Това направление работи вече цяла 

година, договорено е и за догодина през сайта на КАБ да имате онлайн 

достъп за пакет стандарти за четене към БИС, което, както знаем, ако всеки 

трябва да си го купи индивидуално, струва доста пари, над 10 000 лв. за 

година. Договорено е така, че ние плащаме един акаунт и през сайта всеки 

един член на КАБ може да ползва тези стандарти свободно.  

Имаме участие в Техническия комитет 101 на Българския институт 

по стандартизация, който се занимава с устойчиво строителство и BIM. 

По-подробен отчет за това участие бих желал да дам на следващото общо 

събрание – в края на мандата, тъй като темите, които се обсъждат там, са 

изключително интересни по отношение на това какво предстои да влезе и 

да дойде от Европа като регламенти и стандарти за устойчиво 

строителство, за строителни и информационни модели. Тоест, това са едни 

бъдещи изисквания, с които е добре да сме запознати, за да знаем поне 

какво ни очаква и да вземем своята позиция. 

Освен това сме договорили актуализация на приложението за 

стандарти на членовете на КАБ. Ето това нещо, не знам колко от вас го 

имат и са го ползвали. Преди четири години се раздаваше на диск, беше 

изработено от Регионална колегия – София – град. Това е специално 

приложение на Камарата и БИС за архитекти. Това са около 200 
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хармонизирани стандарта, които са задължителни за ползване и прилагане 

по Регламент № 305, систематизирани в доста удобна уебсреда. 

Договореното, което сме направили с БИС, да бъдат актуализирани тези 

стандарти, тъй като към днешния момент има доста промени, има нови 

национални приложения и това нещо да стане част от сайта на КАБ като 

платформа, така че да може също да се ползва. 

Другото нещо, което може би цяла година беше един от най-

големите акценти на работата на комисията, това е, че по решение на 

Управителния съвет беше възложено на комисията да изработи графичен 

стандарт на КАБ с ясната представа, че всъщност това не е точно стандарт, 

а е, общо взето, наръчник за необходимото минимално количество 

информация за обем, съдържание, изображение на чертежи. Тези от вас, 

които имат синята книжка пред себе си, са могли вече и да разгледат 

пилотното издание дотолкова, доколкото комисията имаше желание да го 

представим тук, за да съберем наистина максимално широка обратна 

връзка на база на това дали точно това е посоката, която бихте искали, 

дали искате нещо друго да се включи вътре, някакви корекции. Ясно е, че 

това не е минало през корекции, има много неща за допълване и оправяне. 

Но всяка една обратна връзка би била изключително полезна за нас и за 

групата, която го разработва. Така че ще имате възможност да коментирате 

и това.    

Третото нещо, което беше залегнало като част от дейността на 

ресора, това е разработката на професионални библиотеки и шаблони. 

През 2018 г. бяха изработени първите версии за BIM – това са за Ревит и 

Архикад. Някаква част от колегите ги ползват, говорихме си в кулоарите. 

По-интересното е, че са почти готови актуализираните версии, които са 

през 2019 г., като вече е включено не само за Ревит и Архикад, включена е 

и първа версия от Оплант. И другото, че всъщност тези нови шаблони, 

които са актуализираните версии, са съобразени с това, което работим 

паралелно по графичното оформление и така наречения стандарт на КАБ, 

за да има пълна съвместимост.  
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Направление „Професионално сътрудничество“. Всъщност това 

представлява един стрийшот от графичния шаблон за Оплант, разработен. 

Това е един от скрийншотовете за Архикад – просто да го видите визуално. 

Това е за Ревит – организация на средата, работни чертежи, чертежи за 

плотиране, библиотеки и подредба, видове стени, прозорци и т.н.  

Партньорството с Международна академия по архитектура, 

публични събития. Това е третият панел, по който се работи. Там всъщност 

работим не толкова усилено. Бюджетът е малък. Имаме подписано 

партньорство още в 2018 г. с новия председател на Международната 

академия по архитектура арх. Скиатарела и през 2019 г. бяха направени 

серия срещи с него във връзка с бъдещото издание, което вече ще бъде 

биенале, няма да е трианале. През 2020 г., през месец май ще бъде в София, 

като молбата на Международната академия по архитектура е 

професионалните организации в България да съдействат също за този 

форум, за да можем да запазим самата Академия, която е уникална. Всички 

вие знаете, че това  е творение на акад. Стоилов. Да може да бъде запазена 

тя като седалище в България и в София и ние като колегия да имаме също 

нещо толкова ценно, независимо от всичките особености на академията. 

Обобщени разходи за ресора. През 2018 и 2019 г. при гласуван 

бюджет за 2018 г. 86 000 лв., разходите са 40 152 лв., малко по-малко от 

половината, като обаче обръщам внимание поради физическа липса на 

средства, а не бюджетна, 10 300 лв. от тези разходи, това са основно 

хонорарите на колегите – те са над 15 човека, които са работили по цялата 

дейност – още не са изплатени дори и за 2018 г.. През 2019 г. Общото 

събрание – дори си спомням едно драматично гласуване, но в крайна 

сметка се гласува да е големият размер на ресора – 100 000 лв. – към 

момента това, което е направено, основно е в размер на 57 400 лв., като в 

тези пари се включват и шаблоните, и графичните книжки, които все още 

предстои да бъдат довършени. Така че не всички пари физически са 

разплатени. Но това са договорените, гласуваните средства, като има и още 

няколко – около 15 200 лв. – които са договорени допълнителни лекции, за 
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които ви споменах преди малко. Очаквам преходен остатък за довършване 

дейността до края на мандата около 42 600 лв., това, което имаше и като 

предложение на колегата арх. Мартин Христов - остатъкът от другия ресор 

да се насочи към биеналето във Венеция.  

В заключение мога да кажа, че в рамките на тези две години, 

защото всъщност отчитаме едновременно две години, вече имаме налична 

работеща система за продължаващо обучение. Пак обръщам внимание на 

всички колеги, предполагам, че не сте чели самия правилник, всеки от вас 

може да предлага лекции. В рамките на гласувания бюджет всеки от вас 

може да предложи да направи презентация, лекция пред колегите. 

Обикновено комисията одобрява всички, стига да се презентира наистина 

нещо полезно и интересно за колегията. Записва се и то става факт. В 

крайна сметка това е една платформа за обмен на ноу-хау и на добри 

практики между нас си, така че ние като колегия да си помагаме. Точно по 

същия начин функционира продължаващото обучение и в Америка, и в 

Германия и т.н. 

Имаме вече налична професионална библиотека за членовете, както 

и имаме и трайно установени контакти с университетите във връзка пак 

със сутрешните дискусии, които направихме, тъй като дейностите там са 

много пряко свързани и с обучението. 

Благодаря за вниманието за момента. Очаквам всъщност от вас, ако 

има въпроси, коментари. (Ръкопляскания.) 

Има ли въпроси?  Заповядайте, арх. Мартин Иванов. 

АРХ. МАРТИН ИВАНОВ: Колеги, искам само да ви споделя 

опита ми от присъствието ни като наблюдатели в УАСГ в частност, където 

бях. Мога да ви кажа, че за жалост нашето писмо към тях и опитът да 

подадем ръка беше твърде дипломатичен според мен. От нещата, които 

видяхме от кухнята, има страшен контраст между студенти, които са много 

напред. Те вече показват, че са много любопитни, изградили са някакво 

увлечение към професията, даже дипломната си работа си провиждат. И 

други, даже имаше случай, в който питаш кой ти е дипломният 
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ръководител, и се изявяват такива страшни неща, като примерно: аз си 

направих дипломната работа сам, защото имало конфликт за дипломния 

ръководител. Това са недопустими неща. 

Имаше случаи, в които специално аз даже изпаднах в някакъв лек 

конфликт с един колега, може би ще се сетите кой е, той е председател на 

дипломна комисия. Негов дипломант в същата комисия ще се гледа. 

Въпрос към дипломант, който се задава от комисията, дипломантът забавя 

отговора си и шефът на комисията отговаря вместо дипломанта. Не знам 

как ви се струва това. 

Така че това присъствие е много важно според мен и трябва да се 

случва и в другите университети. Разбира се, трябва да сме наясно каква 

ни е ролята там. Според мен нашата роля е да задаваме принципни въпроси 

как се случва процесът на обучение и как се стига до дипломната работа, а 

не да се опитваме да им проектираме с пръстче – това защо е зелено или 

това защо е червено. Това си е тяхната работа как ги учат. По технологията 

на получаване на диплома според мен трябва да бъде много ясно на 

гилдията какво се случва и трябва да изпитваме някакво влияние върху 

това нещо. Отделно, че това е практика навсякъде в цивилизования свят. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. Аз бих 

добавил в този контекст. Проф. Александров имаше едно предложение 

сутринта за тези картони, които са за студентите. Всъщност изискването на 

RIBA е да има точно такива картони, в които не друг, не преподавателите, 

а точно външните наблюдатели, които са Камарата на архитектите в 

България и подобни, те трябва да следят и да проследяват цялото развитие 

на студента от първи курс до дипломирането и този картон след това да 

продължи вече като стажа им в ограничена проектантска правоспособност 

до получаване на пълна проектантска правоспособност. Това нещо за 

момента определено смятам, че е мираж да се случи в България, но във 

всички случаи работим максимално каква част от него може да  се случи 

така, че да се тръгне малко в дадена посока. 

Други въпроси и коментари. 
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Заповядайте, проф. Александров. 

ПРОФ. ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ: Аз мисля, че в момента се 

дискутира един много важен въпрос и тъй като предстоят промени в 

Закона за висшето образование, които се предполага, че скоро ще бъдат 

гласувани, предвижда се всички архитектурни факултети, като частен 

случай едновременно да се акредитират от една и съща комисия. Мисля, че 

Камарата на архитектите в България точно в своята стратегия трябва да 

заложи собственото си присъствие при тези комисии. Това искам да кажа 

само. 

АРХ. АТАНАС ДИНЕВ: Спомена се за RIBA. Тази година аз бях 

регионален представител към комисията в Лондон на кралската академия 

на  архитектите в Британия. За опита, който придобихме – това беше 28 

октомври или 1 ноември - ще направя един подробен отчет. Но тъй като в 

момента се редактира докладът между членовете на комисията, все още 

няма официалност. Но това, което започна да се коментира сутринта, това 

е много важно и най-вече комисията да ви каже на какво обърна внимание 

и в предишните акредитации.  Те са го искали от нашия университет – да 

има едно портфолио на всеки студент и това е едно от нещата при 

кандидатстване  по всяка специалност, през годините това портфолио да 

върви с оценките. Едвам успяхме от всички завършили да сформираме 

едно портфолио, за да могат те да се ориентират. 

Това нещо, този опит ние можем да го пренесем и да го продължим 

в практиката. Нещата не са толкова сложни, те са много добре 

структурирани. Но никой до ден-днешен не е обръщал внимание на тази 

изисквания и тези критерии, които са ни били поставени.   За това нещо 

специално ще направя една лекция, един отчет, и действително това ще ни 

бъде в полза за нашата практика. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря Ви, проф. 

Александров. 

Арх. Банов има думата. 
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АРХ. БАНКО БАНОВ: Понеже става дума за отчет и за коментари 

по дадена дейност, аз мисля, че трябва да направим някакъв анализ на това, 

което е направено до момента, тоест, за момента можем да приемем, че 

имаме даден лекционен курс и  последващо обучение Нека все пак да има 

и някаква статистика, например за посещението на проф. Кума. Знаем 

колко хора присъстваха в залата и какъв беше интересът. Но нека да чуем 

и останалите лекционни курсове каква е била посещаемостта, колко хора 

са ги посетили, изобщо какъв е крайният ефект от това последващо 

обучение. Какво имам предвид? Че за всички тези дейности се харчат 

определени средства и трябва да е ясно дали Камарата реално  е 

постигнала определените цели, правейки тази дейност и харчейки този 

ресурс. 

Същото искам да изкоментирам и по повод на така нареченото 

участие в дипломните защити на студентите. Ясно е, че представители на 

Камарата вече присъстват в тези комисии, но все пак нека да видим един 

доклад, един отчет от тези участници и да разберем в крайна сметка какъв 

е ефектът. Тоест, с какво нашите представители са допринесли нещо да се 

случи. Тоест, те така и така, без наше участие могат да си провеждат и без 

наше участие – там има преподаватели, които могат да дадат своето 

становище.  Нека да чуем участниците на Камарата с какво са допринесли, 

какво са предотвратили - изобщо какви препоръки са дали.  Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря и аз. 

Всъщност, колеги, тук ви представих една кратка презентация, за да не съм 

много дълъг, в самият отчет, който е писменият – има малко по-подробна 

информация, а на самия сайта на Камарата, където са качени материалите 

за Общото събрание, в приложенията към този доклад са всички конкретни 

отчети от участието в дипломните комисии, малко повече материали има 

по конкретните точки. Подробен отчет за участието и доклад има, който е 

даден естествено и към RIBA.  

Мисля, че към 2018 г. съм качил в една папка и индивидуалните 

отчети по колегии, тъй като, както и арх. Иванов се изказа, имаше много и 
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рай-разнообразна практика. Факт е, че през първата година беше 

изключително тегаво това участие като наблюдатели. Общо взето, 

въпросът беше: какви са тези там, та да ни се месят тук. Имаше направо 

скандали. Но от втората година започнаха по-умерено да ни приемат 

колегите от университета, че е хубаво да има външни наблюдатели. Но 

въпреки това някои от порочните практики, които бяха казани преди 

малко, ние всяка година обръщаме внимание, но те продължават. Има 

някои системни слабости, които обуславят и то слабости по отношение на 

празноти в образованието, които празноти рефлектират директно след това 

в проектантите с ограничена проектантска правоспособност и пълна 

проектантска правоспособност. Говорим точно за тази част, която беше 

спомената. Примерно способности да създадат задание, да определят 

обхват на проекта и подобни умения, които в крайна сметка в критериите 

на RIBA ги има заложени, но на практика ги виждаме, че ги няма. 

Това наистина е един непрекъснат процес и той не започва от нас, 

от Камарата и наистина трябва да участваме активно. 

По отношение на участията в семинари. В подробния отчет съм дал 

всъщност колко излиза един уебинар, сравнен като цена с един присъствен 

семинар.  

В началото на мандата защо решихме да минем на този вариант – 

защото в голяма част от по-малките регионални колегии фактически няма  

как да се случи присъствен семинар. Те са много малко хора, 

командировъчните разходи на лекторите, залите и други стават прекалено 

големи и се получава много скъпо. В крайна сметка, записвайки един 

обучителен семинар на видео и пускайки го на сайта, цената е малко по-

висока заради видеозаписа, но всеки един от уебинарите струва, доколкото 

си спомням, от порядъка на 44 ст. на член. Тоест, в крайна сметка това е 

една доста прилична цена. За края на мандата във всички случаи, 

отчитайки всички години, имам намерение да представя пълен отчет със 

статистика, която имаме от сайта на броя гледания, както и броя 

присъствия. Ще се постарая да събера информация от регионалните 
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колегии, които също са правили обучение по регионалност, за да може да 

направим наистина една пълна статистика в рамките на тези четири години 

– какво имаме, какво правим, за да може бъдещите, които ще поемат този 

ресор, да имат наистина една база за сравнение и да могат да си направят 

платформа. 

Има думата арх. Мирослав Иванов. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Само да допълня предложението в 

един отчет от представителите на КАБ в учебните заведения.  Бих желал аз 

от своя страна също да видя и един подробен отчет специално на нашата 

колегия – Регионална колегия – София-град – за участниците в тези 

Съвети, които са към общините. Те реално дали защитават нашия интерес. 

Да има една представителност и прозрачност по отношение на тяхното 

участие в какво се състои и по какъв начин те защитават нашите интереси. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря Ви, арх. 

Иванов. 

Това всъщност е по-скоро въпрос към паралелния ресор, който е за 

Регионална колегия – София – град, при арх. Сардарев. 

Други въпроси към доклада има ли? Арх. Сивкова има думата. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Съвсем набързо. Арх. Баровски аз 

безспорно трябва да кажа, че ресорът действително има капацитет, има 

идеи, има силна работна група. Съжалявам, че не беше използвана 

пълноценно през годината, някак си стихийни бяха изявите и 

мероприятията. 

При продължаващото обучение логиката, за която говорихме 

първоначално как да се структурира, все още се губи тази логика. Дали не 

може да се помисли дори и за график, защото инж. Каралеев тук може да 

потвърди, при тях, в Камара на инженерите в инвестиционното 

проектиране тези семинари спокойно си ходят и по регионалните колегии. 

Вярно, могат да се комбинират две – три регионални колегии, но те ходят и 

по места. Така че това нещо да може да се случва и извън София. 
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Също с някакъв предварителен график, какъвто имат другите 

гилдии и мисля, че няма да е проблем да се договори и с лекторите, да си 

стане нещо регулярно, редовно, което колегите да си знаят като нещо 

полезно. 

Ако обичате, покажете последния слайд с разходите, преди 

заключението.  За 2019 г. – до момента са усвоени и разплатени 10 286 лв. 

Остават 31 000 лв. Видях, че по отчета бяха към 15 000 лв. възложени.  В 

тези седем дни тези 15 000 лв. ще се усвоят ли или става въпрос и за тези 

30 000 ? Те ще минах като остатък? 

Отговорете ми тук, а после ще питам и за 2018 г. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Към момента са 

разплатени единствено уебинарите, тъй като те са приключени, те са с 

външни изпълнители. Там са по фактури, а като го фактурират, няма как да 

не го разплатим – има – няма пари – стискаме зъби. Тези 31 900 лв. са 

хонорарите за шаблоните и за тези графики – синята книжка. Във всички 

случаи някои от тях ще приключат до края на годината, но най-вероятно 

ще останат като преходни пари, които физически да си ги получат 

догодина при финалното завършване на шаблоните и книжката.  

Тези, които тепърва са гласувани, те са от последния Управителен 

съвет. Ако си спомняте, се гласува за още две лекции. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Ясно! Казахте го това, арх. 

Баровски.  

В тези седем работни дни, които остават до края на годината и 

колко се предвижда да се разплатят, защото цяла година са разплатени 

10 000 лв. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ако питате директно, 

отговорът е нула, защото физически пари няма. Ще го говорим в бюджета. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Добре, това е за 2018 г., но ще се 

отчетат като разход в 2019 г. все пак? 
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ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Става въпрос, че има 

решение на Управителния съвет, сумите са гласувани, работата е 

извършена. Просто физически не са разплатени. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: За 2018 г. общо с неразплатените 

10 300 лв….. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: 140 000 лв….. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: 32 000 лв. са по таблицата. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да, така е. Наистина 

имаше техническа грешка. Тъй като таблицата беше дадена от 

„ПРЕСИМО“ по кодове и вече беше готова, изготвен отчетът, за да мине 

през Управителния съвет …. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Но те, като се калкулират, толкова 

излизат. Значи тук някое перо и изпуснато. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Точно това се опитвам 

да кажа. Тази таблица е по кодовете на ПРЕСИМО“, който вече не е 

счетоводител на Камарата. Това, което ни беше дадено от „ПРЕСИМО“, в 

момента, в  който го засякохме, изготвяйки бюджетните таблици, 

установихме, че има пропуснати пера в този отчет и затова физически съм 

написал реалната сума. Права сте, пропуснах да го кажа, че реално е 

40 000 лв., а не 32 000 лв. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Разликата е 7 000 и нещо. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Е, това са три уебинара. 

Три от уебинарите са пропуснати.  

Други въпроси, колеги? Няма. 

Тогава предлагам да минем към гласуване. Пак ще предложа 2 

предложения за решения – едното е да се приеме отчетът и по същия начин 

остатъкът, който е 42 600 лв., извън вече решените от Управителния съвет, 

да могат да се прехвърлят към следващата година, до края на мандата, до 

следващото Общо събрание, за довършване на дейността, ако има нужда. 

Мога и да обоснова защо. Примерно, след като вече колегите ландшафтни 

архитекти видяха първото издание на синята книжка, която е при вас, ние с 
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тях започнахме заедно, но те малко изостанаха в работата, сега всъщност 

наистина имат желание да добавят и част „Ландшафтна архитектура“ към 

това графично оформление. Има гласуван бюджет за тях в одобрената 

план-програма. Но, ако не ги гласуваме тези средства да продължат, няма 

да има как да им ги разплатим.  

Подлагам на гласуване отчета на ресор „Квалификация“ за 2018 г. и 

частичния за 2019 г. Моля, гласувайте. 

Гласували общо 224 делегати: "за"- 181, "против" – 19, "въздържали 

се" – 24 

Отчетът на ресор „Квалификация“ за 2018 г. и частичният за 

2019 г. се приемат.  

Второто предложение за решение е очакваният преходен остатък от 

около 42 600 лв. от одобрената за 2018 г. план-програма за ресора да бъде 

използван през началото на 2020 г. – до края на мандата за довършване на 

дейността. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Една реплика. Нека това да го 

коментираме, когато дойде време да приемем бюджета, защото тези 

средства в момента налични ли са? Откъде да ги прехвърлим? 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Те са в рамките на 

гласуваните, които са балансирани към бюджет 2019 г.  

АРХ. БАНКО БАНОВ: В момента налични ли са по сметка на 

Камарата? 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: То в момента налични 

по сметка на Камарата няма и за наем. 

АРХ. БАНКО БАНОВ:  Тогава значи започваме да харчим пари от 

парите за следващата година. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Момент, арх. Банов. 

Бюджетни пари и налични пари са две много различни неща. Като 

бюджетни пари са налични, като физическа наличност в сметката към 

момента не са, но това е друг въпрос от темата за бюджета. В крайна 

сметка, ако някой има друго предложение, да го даде. Ако ги няма, няма да 
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изпълним това решение. Въпросът е да гласувате дали искате да се 

довърши дейността или просто спираме дотук и толкова. 

Моля, гласувайте предложението да се приеме преходният остатък 

да се използва до края на мандата.  

(Реплика на арх. Сачкова от място, която не се чува.) 

Арх. Сачкова, тъй като не знам дали се чу, този въпрос – дали има 

или няма пари – ще го обсъждаме в темата за бюджета. Арх. Сачкова, в 

момента гласуваме. Пари има толкова, колкото и за останалите ресори. 

Бюджетно има. 

Арх. Сачкова, не искам да влизаме в дебат по бюджета, тъй като е 

дебат, касаещ изключително бюджетни въпроси.   

Гласували общо 222 делегати: "за"- 132, "против" – 56, "въздържали 

се" - 37.  

Предложението преходният остатък да се използва до края на 

мандата на това Общо събрание се приема.  

В крайна сметка, няма да се прави нищо. Въпрос на следващата 

точка е дали ще има пари. 

Преминаваме към отчета на ресор „Нормативи“ – може би най-

интересният за всички вас, който очаквате. Предавам щафетата на арх. 

Бакалова. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Уважаеми колеги, докато зареждат 

презентацията, бих искала да направя едно въведение. Процесът по 

промяна на нормативните актове е сравнително дълъг и сложен и когато не 

си министър-председател или председател на Народното събрание, той е 

още по-дълъг и по-сложен. Ето защо през 2017 г. на първото ни събрание 

беше изпратена до всички програмата на ресор „Нормативи“ за четири 

години, за да може в рамките на четири години да се покаже как този 

процес ще се развива и ще се изпълни. 

Това, с което започнахме всъщност, е да формулираме 

стратегическите цели на Камарата на архитектите в България и те са 

формулирани на база много изказвания от Общото събрание, на база 
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всички протоколи на Общото събрание, на Управителния съвет и в 

рамките на тях успяхме да формулираме стратегическите цели, а именно 

да се върне доверието към архитектите, което за съжаление можем да 

признаем, че е загубено, да се утвърди водещата роля в процеса на 

строителството, защото в момента ние, общо взето, сме последна дупка на 

кавала, да се гарантира честна и конкурентна среда, което знаем, че липсва 

от години в обществените поръчки, а това е един голям пазар, много 

сериозен, на който всеки от нас може да работи, да се гарантира адекватно 

заплащане, защото трябва да признаем, че с 25 години практика – поне аз – 

с пъти, за съжаление, са паднали хонорарите и това, което ние взимаме 

като проектанти. 

На база на тези стратегически цели, които са дългосрочни и няма 

как да се случат в един мандат, формулирахме краткосрочни цели, а 

именно започваме с това да се утвърди добър публичен образ на Камарата 

на архитектите в България, което индиректно да повлияе върху добрия 

публичен образ на всеки архитект. Тоест, стъпка напред към това да 

върнем доверието на обществото в архитектите, защото знаете, че много 

често хората казват: вижте средата ни каква е, виновни са архитектите. Те 

не знаят всъщност какви са причините за това да имаме подобна среда. 

Другото, което осъзнахме, е, че ние няма как да постигнем целите 

си, ако нямаме стратегическо партньорство. Просто сме много малки. 

Затова беше много важно да изградим стратегически партньорства както с 

бизнеса, така и да потърсим подкрепата на обществото и чрез обществен 

натиск да се опитаме да постигнем нашите цели, като накараме 

обществото да ги припознае за свои. Ще дам пример от тази година – това, 

което се развива вече.  

И последното, разбира се, не само да даваме становища за 

законодателни промени, а да се опитаме да инициираме такива както чрез 

контакти с министерствата, най-вече в контакт с народни представители от 

различните парламентарни групи, защото трябва да признаем, че от 

последните три години и половина това, което се установи, е, че всъщност 
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законите се пишат между първо и второ четене. Те се внасят директно от 

народни представители.  

Тъй като, както вече казах, промяната в нормативната уредба е 

процес, за да мога да представя отчета си за 2019 г. пред вас, реших, че е 

най-добре да го представя в контекста на това, което е правено през 

последните години, през всички тези години, като, разбира се, ще 

маркирам много условно предишните.  

Най-общо процесът какво включва? Първо, да се разбере какви са 

проблемите и да се направи анализ. Или, най-общо казано, да се отговори 

на въпроса къде сме ние, защо сме там, къде са другите и „как да ги 

стигнем американците“, както се казва. 

Другото, което е много важно, е да се набележат цели и решения, 

защото всяка цел може да бъде постигната по различни пътища и да има 

консенсус как ще постигнем целта. Или, най-общо казано, къде искаме да 

отидем и как точно ще стигнем там. Това е втората точка от процеса. 

След това е всъщност да има професионален и обществен 

консенсус, доколкото е възможен, защото, както казах, без стратегически 

партньорства и без обществен натиск ние просто няма как да постигнем 

целите си, защото, първо, няма закон за лобизма, второ, целите, постигнати 

с лобизъм, за съжаление, не са много трайни, особено, когато става въпрос 

за двете камари – на архитектите и на инженерите. Или, казано, простичко, 

слоганът е „Съединението прави силата“, нещо, което май не сме научили 

за 1300 години. 

И последно вече е да се направи оценка за въздействие на това, 

което искаме, да се ангажират народни представители да припознаят 

нашите предложения, да се лобира и да се приемат, защото под някаква 

форма все пак лобирането прави нещо, някакви договорености се постигат.  

Или казано най-общо, ние казваме: подкрепете ни, защото ще е 

полезно и за вас - за бизнеса, за обществото, включително и за политиците 

чрез тяхната политическа популярност. 
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Какво направихме по отношение на професията „архитект“ – това, 

което касае всички нас, правилата за нашата професия. 

Всъщност през 2016 г. и 2017 г. най-вече беше много важно да 

дефинираме проблема защо ние нямаме възнаграждение, нямаме влияние 

за разлика от адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители или 

архитектите в Европа. Беше много важно да разберем „къде е заровено 

кучето“, както се казва. И не само! Всъщност това, което установихме, е, 

че в нашата професия се влиза много лесно за разлика от останалите. При 

адвокатите и при нотариусите например има изпит, за да влезеш в 

адвокатската колегия или да станеш нотариус. И още нещо по-важно – не 

може зеленчукопроизводител да реши да предоставя правни услуги или 

услуги на частен съдебен изпълнител или нотариални услуги, но може 

зеленчукопроизводител да предоставя архитектурни услуги и ние се 

сблъскахме с това, когато проверявахме обществените поръчки. Установи 

се, че ги печелят фирми, които са регистрирани като 

зеленчукопроизводители. Тоест, всеки може да си наеме архитект и да 

прави каквото си иска – така излиза. И една от стъпките, които решихме да 

предприемем, когато установихме, че това е проблем, е на база на 

дефинирания проблем да помислим как да променим закона така, че този 

пропуск, който е в нашия закон, да бъде отстранен.  

Истината е, че нашият закон не регулира професията. Той е закон за 

Камарата, за организацията. Но има много малко думи за самата професия 

– за правоспособност и за това как се упражнява тя.  

По отношение на 2016 – 2017 г. всъщност на практика дефинирахме 

проблемите и това, което коментираха колегите преди мен – формалния 

прием в Камарата. Всеки може да си плати в едно фирма да му се плащат 

осигуровките, без реален стаж на втората година да има правоспособност.  

Всъщност другият голям проблем, с който се сблъскахме, са 

авторските права на архитектите. Те масово се погазват в последните 

години и те се погазват на държавно ниво през обществени поръчки. 
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Трябваше да се преразгледат и пропуските в Закона за авторското право и 

сродните му права. 

През 2018 г. всъщност, както казахме, вече знаем къде са 

проблемите, възложихме и получихме два анализа – единият сравнителен 

анализ е между нас, адвокати, частни съдебни изпълнители и нотариуси, а 

другият сравнителен анализ е как се случват нещата в европейската 

държава с професията „архитект“ – как се влиза в техните камари, как се 

дава правоспособност, при какви условия те работят, под каква форма. 

Интересно е да се каже, примерно, че не можеш да направиш фирма за 

архитектурни услуги в Германия, ако собствеността на фирмата и 

управлението не е на архитект, 75 процента трябва да е на архитект. Тоест, 

собствеността и управлението да е на архитект. Уставът на самото 

търговско дружество се изпраща в Камарата да се съгласува, нещо, както 

знаете, тук не се случва. 

Междувременно, търсейки подкрепа, организирахме и тази „кръгла 

маса“ с университетите, защото смятаме, че трябва да имаме партньорства 

с тях и да постигнем съгласуваност. В момента защо всъщност всички 

влизат в Камарата, когато завършат университета? Защото не само 

придобиват образователна степен магистър, а те стават архитекти, 

получават званието „архитект“, с професионална квалификация излизат от 

университета. Ние просто сме длъжни да ги приемем. 

Коментирахме с университетите възможността студентите да стават 

„магистри по архитектура“, тоест, само с образователна степен, а званието 

„архитект“, професионалната квалификация „архитект“ да добиват, когато 

стават членове на Камарата, както, между другото, е в повечето 

европейски камари. Там завършваш „магистър по архитектура“, имаш 

структуриран стаж или изпити в Баварската камара или и двете, след което 

вече ставаш член на Камарата и ставаш архитект, а не магистър по 

архитектура.  

Освен че направихме среща с университетите, направихме среща и 

с Министерството на образованието и науката и лично с министъра. 
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Представихме му проблемите в нашата сфера, това че фунията е много 

тясна, трудно се влиза в университета, лесно се излиза и се влиза директно 

в Камарата. Предложихме решение: лесен прием в университета, много 

сериозна рестрикция, по време на следването да се отсеят кадрите, ако 

трябва, и законодателни промени за финансирането на университетите и 

съответно изпит, за да се влезе в Камарата евентуално. Оттам, от страна на 

Министерството на образованието имаме пълна подкрепа и в момента е в 

процес на изменение Закона за висшето образование и ние с 

университетите можем да предложим това, което е трябвало да бъде 

направено, макар че се оказа, че проблемът със званието „архитект“ е по-

скоро в наредба, няма в закона такъв проблем.  

Другото, което точно в тази посока направихме, е среща на 

министъра с институции. Той даже предложи на практика само да му 

дадем предложенията и юристите на министерството да ги разпишат като 

конкретни юридически текстове.  

През 2019 г., осъзнавайки колко сериозен е проблемът с нашия 

закон, всъщност формирахме работна група – това беше предмет на 

програмата, гласувана от миналото Общо събрание – създадохме работна 

група за изработване на концепция за Закон за Камара на инженерите и 

архитектите. Проведохме множество срещи с Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, за да стиковаме позиция, защото те в 

крайна сметка са по същия закон. Коментирахме дори възможността да 

има отделни раздели – раздел „Камарата на архитектите в България“ и 

„Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“, за да можем ние 

да си решаваме нашите проблеми, без да сме обвързани с техните решения.  

Междувременно бяха ангажирани юристи, които да подготвят 

конкретни текстове за изменения, а в момента като идея, която сме 

обсъждали с народни представители, е включително възможността през 

Закона за устройство на територията, който ще влезе буквално до дни в 

парламента, да се направят през Преходните и заключителни разпоредби 

промени в ЗКАИИП. Тоест, най-спешните неща можем да ги получим 
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веднага. Въпросът е групата да приключи работа и да излезе с 

предложение. Юристите просто чакаха, за да оформят текстовете.  

Има още една работна група – за Закона за авторските права и 

сродните му права. Там има какво да се желае. Направихме сравнителен 

анализ с всички останали европейски държави – как са решени авторските 

права на архитектите там, както и исторически анализ как са били 

решавани в България. Има работна група, очакваме тя да започне работа и 

да стартира с някои предложения. Законът за авторското право и сродните 

му права ще бъде изменян отново през 2020 г.  Проведени са срещи с 

министъра на културата и със заместник-министъра на културата, за да 

гарантираме, че нашите предложения ще влязат и ще станат част от новия 

проект. 

Нашата професия освен стратегически проблеми и задачи за 

решаване има и неща, от които всеки се нуждае в практиката си 

ежедневно. Като всеки редови архитект, който е страдал през годините от 

липса на някаква помощ от Камарата, всичко, което ми е липсвало и не съм 

получавала от Камарата, съм се опитала заедно с колегите да стане част от 

дейността на Камарата в момента. Едното – знаете колко е огромна 

нормативната база и как е разпиляна. Именно затова осигурихме през 

2017 г. достъп до СИЕЛА- СТРОИТЕЛ, а през 2018 г. вече и до СИЕЛА-

НОРМА, до съдебна практика и до АПИС, като през 2019 г. абонаментът 

продължава, за да може всеки от вас безплатно да има достъп до цялото 

законодателство и да търси по ключови думи отменени актове и нови. 

Освен това организирахме безплатна правна помощ за членове на 

Камарата и платена за гражданите, което има много интересен ефект. Тук 

вече в последните месеци граждани казват: ако ние се обърнем към 

архитекта, а той да се обърне към вас, ще бъде ли безплатно. Аз казах, да, 

но си намерете колега, който ще се ангажира с вашия проблем. Тоест, 

архитектът става вече авторитет за съответния гражданин и евентуално да 

ни постави въпроса. 
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Направленията са няколко. ЗУТ! В интерес на истината, там май 

форум „КАБ“ във фейсбук по-удачно решава проблемите. При нас има 

много малко сигнали. А за ЗОП и „Архитектурни конкурси“, включително 

и последният беше за Медицинския университет, където съдействахме на 

колегите със становище от Камарата. Авторското право – това са най-

честите сигнали, трябва да признаем, както и търговско право – 

неразплатени договори. Това, което между другото договорихме, но за 

съжаление още никой не се е възползвал, е със застрахователна фирма да 

застраховат договорите за проектиране, като гарантират плащане, ако 

възложителят не плати. Имате две условия. Едното е предварително 

проверявате инвеститора и, ако той е благонадежден, ви застрахова, ако не, 

казват – внимавайте и поемате риска сами. Друго, разбира се, мисля, че 

беше 1,5 процента от стойността на договора, но плащат незабавно, а после 

те си търсят парите от възложителя. 

Другото, което е свързано с проблема на професията, нещо, на 

което акцентирахме на практика тази година, е това, че през годините – аз 

проследих, и между другото арх. Весела Георгиева е имала същия 

проблем,  проследих нейни преписки по случая – как малко по малко ни е 

отнемана възможността ние да правим тези проектни части, каквито са 

пожарна безопасност, енергийна ефективност, технология, проект за 

безопасност и здраве и ПУСО. С цялото ми уважение към Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране, но има поредица от писма, 

някои от които са от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране до всички общини, че само инженери могат да правят част от 

тези специалности – технология и енергийна ефективност, а други  са 

примерно от  Министерството на вътрешните работи – писмо, че 

архитектите нямаме право да правим пожарна безопасност. 

Сигналите в 2017 г. не бяха толкова много. В момента вече са много 

и аз ще ги цитирам отделно точно в този проблем.  

По отношение на това какво направихме за правната помощ. 

Оставам за развиване тази услуга за безплатна правна помощ. През 2018 г. 
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организирахме семинар по GDPR, а тези година изпратихме до всеки от 

вас, но и виждам, че от 4 000 е-mail са отворени 400, а всъщност са 

разработени абсолютно всички бланки, необходими за GDPR, както за 

архитекти на свободна практика, така и за архитекти, които упражняват 

дейността си през търговски дружества. Оказа се, че са ни дали някакъв 

гратисен период миналата година всеки да се подготви. От тази година и 

особено през следващата стават много сериозни проверките и санкциите                                             

и аз апелирам към всички колеги да се запознаете с предоставените 

материали. Подготвяме и семинар за другата година, уебинар по-точно, за 

да може да бъде достъпно за всеки един от нас, да знае какво да прави и 

защо да го прави. 

По отношение на последната част – за правоспособността! Това, 

което още през 2017 г. е стартирано, 2018 г. се разрази в МРРБ, е една 

битка за пазара през Наредба № 4. Аз споделих на миналото Общо 

събрание, ще припомня и сега. Там технолозите настояваха да правят 

театри, културни домове, училища, тоест, изключително кухните по 

апартаментите. Примерно по същия начин специалистите по пътни 

съоръжения твърдяха, че те трябва да проектират автогари като водеща 

специалност, когато става въпрос за автогара. Общо взето, имаше един 

много сериозен сблъсък с Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране. Но там тези проблеми бяха разрешени. 

Когато стигна до ЗУТ, ще ви обясня какво предстои по Наредба      

№ 4. Това, което тази година се случи и е основен акцент, по отношение на 

проектните части – ПБЗ и ПУСО – за тези планове, с КИИП постигнахме 

съгласие, че архитекти и инженери могат да ги правят и не е необходима 

отделна правоспособност за тях. В момента, буквално на следващата 

седмица, ще излезем с общо писмо от нашия председател до всички 

общини в България и до всички институции затова, че и архитекти, и 

инженери със съответната правоспособност могат да изработват тези две 

части, не е необходимо да се изисква пет етажа за ПБЗ – това е правен 

абсурд. И по този начин да решим веднъж за винаги този казус. 
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Това, което е по-интересно, обаче е друго. В последните месеци 

зачестиха сигнали от архитекти, на които им е отказано да бъде одобрен 

план за регулация. Последният случай е от Столична община. Колегата 

дойде на последното заседание на Управителния съвет. Инвеститорът е 

прекратил договора с него без неустойки и без заплащане за свършената 

работа с претекст и повод писмо на Столична община, която отказва да 

одобри проект за подробен устройствен план за регулация – част 

„регулация“– по имотни граници, само с промяна на предназначение.  

Предвид последния сигнал, на база на други такива, изпратих писма 

до всички общини в България. В интерес на истината, без да развиваме 

цялата тема, просто се позовахме на Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране – правната му норма - и 

приключихме. Тези, които имат фейсбук, знаят, че се разрази страхотна 

реакция – Камара на геодезистите, Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране, МРРБ, ДНСК. Всъщност те тръгнаха да 

излизат със становища. 

Първо, това, което искам да кажа, че МРРБ и ДНСК не са 

институциите, които имат отговорност за санкция – да дават указания по 

този закон, по нашия, за Камарата на архитектите и инженерите, за разлика 

от ЗУТ, тъй като законът не им е вменил тези функции. В момента на база 

на последното прекратяване на договора на колегата миналата седмица 

имахме среща с юристи, за да се обсъдят няколко варианта, тъй като 

колегата няма право да обжалва решенията на Столична община, само 

възложителят. А възложителят, разбира се, не иска да си вгорчи живота и 

да не може да прокара инвестиционния проект после. Коментира се 

вариант дали писмото на МРРБ е административен акт от общ характер и 

може да бъде обжалван в съда, дали този отказ и принципно такива писма 

могат да бъдат вкарани в Комисията за защита на конкуренцията, защото 

на практика някой ограничава даденото ни по закон право да правим 

подробни устройствени планове с част „регулация“. Тоест, ограничава, 
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дискриминира ни, ограничава възможността ние да предлагаме тази услуга 

и на практика ограничава конкуренцията.  

Но, така или иначе, предстоят следващи стъпки и никой не отрича 

това, че правенето на един подробен устройствен план дори за един имот е 

екипна работа. Но факт е, че винаги досега там, където стои заповедта на 

кмета с чиста регулация, е стоял подписът на архитекта. И ако правим 

просто нов имот с границите му, разбира се, ползваме въздушна система, 

ползваме кадастрална основа. Но в крайна сметка ……. се  дават в 

ориентировъчен план и той придружава пълната регулация, изготвена от 

архитект.  

Спирам се малко по-подробно, защото това стана акцент на 

работата ни през тази година – да се опитаме да предотвратим подобна 

порочна практика за грешно прилагане на нормативните актове.  

По-интересното и може би най-интересното за всеки от вас е това, 

което се случва с устройственото планиране и инвестиционното 

проектиране и строителството. Знаете много добре, всъщност през 2016 г., 

преди едно изменение на Закона за устройство на територията, 

Управителният съвет септември месец гласува няколко опорни точки – 

около 20 – как ние искаме да представим Закона за устройство на 

територията. Внесохме, разбира се, предложения в МРРБ. Общо взето, там 

бяха регламентирани няколко неща. По отношение на Закона за устройство 

на територията стана задължителен авторският надзор. Той стана 

неразделна част и трябваше да има договор за авторския надзор, подписан 

преди протокола за откриване на строителна площадка и извадихме ПБЗ и 

ПУСО след разрешение за строеж. После ще коментирам какво се случи с 

тях. 

По-важното през 2017 г. е, че Управителният съвет през юли излезе 

с решение, че този закон не работи и трябва да се направи изцяло ново 

законодателство. Тези, които от вас са следили работата на Камарата, 

знаят, че имахме среща с Министерския съвет, получихме подкрепа на 

ниво вицепремиер – Томислав Дончев. Беше създадена работна група в 
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началото на 2018 г. към МРРБ само с трите камари и с представители на 

МРРБ и ДНСК, без да се разводняват нещата, за да се работи по 

концепцията. Камарата изготви собствен вариант на концепцията по 

отношение на инвестиционното проектиране и строителството, която беше 

гласувана през декември 2017 г. на Общото събрание, най-вече 

принципите й, основните принципи. Всъщност през 2017 – 2018 г. се 

работеше активно за това тази концепция да се придвижи. 

Факт е, че в Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството се взе решение да се направи законодателно проучване 

и то да тръгне през парламента, за да могат да се спестят средства. Всеки 

от нас – архитекти и инженери – говоря за двете камари – зададохме 

въпросите си, имаше решение на Управителен съвет, те са формулирани, 

изпратени. Трябва да признаем, че парламентът през цялата 2019 г. прави 

това законодателно проучване и темата за новото законодателство, общо 

взето, позаглъхна, като изключим това, че през 2018 г.  я представихме на 

КРИБ, на КСБ, на Асоциацията на предприемачите, на Националната 

среща на главните архитекти, на няколко регионални колегии. През 2019 г. 

продължихме да я представяме. Сега в началото на 2020 г. отново ще 

имаме представяне пред едрия бизнес и не само. Същевременно се 

опитваме да довършим частта за устройствено планиране, тъй като трябва 

да признаем, че през 2017 и 2018 г. беше развита основно частта за 

проектиране и строителство. 

По отношение на законодателството основен акцент стана Законът 

за устройство и застрояване на Столична община. Мога да кажа, че там в 

парламента на първо четене всички бяха против. За второто четене всички 

останали организации си смениха идеите. Ние също бяхме повикани и 

посъветвани да си оттеглим възраженията, но не го направихме. В крайна 

сметка от 15 предложения на Камарата седем бяха взети предвид и то 

напълно.  

През 2018 г. стартира работата по изменение на наредбите. Общо 

взето, идеите бяха, че много трудно се сменя законът, дайте поне да 
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оправим наредбите. Какво имам предвид? Наредба № 7, и графичните  

илюстрации към ЗУТ, които да уеднаквят практиката във всички общини. 

Това беше едната тема.  

Наредба № 3 за актове, протоколи по време на строителството – как 

точно да става авторският надзор по част „архитектура“ така, че да не ни 

прескачат на обектите, нещо, което примерно ние ще слушаме 

конструкторите. 

През 2018 г. изпратихме писма до МРРБ и те ни върнаха 

положителен отговор, че са съгласни да създадат работни групи и да си 

внесем предложенията. През 2019 г. към Камарата бяха забравени такива 

работни групи. Вие знаете, че на предишното събрание тази година бяха 

раздадени книжки с графични илюстрация като предложения към 

колегията. Имаше обратна връзка от колегите. Тук вече арх. Марина 

Томова и арх. Евгени Велев, арх. Любо Георгиев могат да дадат повече 

информация. На практика на 8 октомври най-после предложението за 

изменение на Наредба № 7 и графиците бяха гласувани от Управителния 

съвет. Тоест, имат санкцията да тръгнат към МРРБ. Бяха изпратени в 

министерството, в ДНСК. Оттам се получи положителен отговор. От МРРБ 

отговорът е по-интересен, но той е свързан с другите две наредби – 

Наредба № 3 и Наредба № 4 и ще обясня защо. 

Според едно от поредните изменения на ЗУТ, първо, през 2019 г. 

поправихме грешката, която допуснахме през 2017 г., а именно, като 

извадихме това бездействащо – задължителните карти за разрешение за 

строеж, се появи един срок от около две седмици, който бави 

строителството да започне. Поради реакцията, която имаше и на колеги, и 

на възложители, през март тази година – 2019 г. – ние променихме 

текстовете и вече има и двете възможности – който иска, ги одобрява 

примерно заедно с проекта, а който иска, ги прави след разрешение за 

строеж. Тоест, общо взето, нещата се решиха с тези две опции.  

По отношение на това, което сме правили през тази година, някои 

от нещата, които влязоха, бяха задължително подробните устройствени 
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планове да бъдат публикувани на сайтовете на общините, защото много 

често предпроектно проучване за инвеститор може да се направи на базата 

на тази информация и колегите да извършват консултантска работа и да си 

получават пари само на база на тази информация, която е публикувана. 

Другото, което направихме, е, че гарантирахме пак тази година, че 

авторският надзор в творчеството ще бъде регламентиран в Наредба № 3 

на практика и задължително. Измени се и Законът за културното 

наследство, макар че той не ви касае основно, но мога да кажа, че беше 

пример как може да се работи, защото нашите предложения, които 

изпратихме като становища до Народното събрание за първо четене, 

между двете четения бяха внесени от народни представители от БСП и от 

ГЕРБ, но всъщност в едно общо предложение и бяха гласувани, въпреки че 

Министерството на културата беше срещу някои от тях. Общо взето, в тази 

посока може да се каже, че вече набираме опит как да се случват нещата. 

Сега искам да се върна на наредбата. 

Зная, че имаме следния проблем. След 2017 г. МРРБ стартира 

изменение на Наредба № 4 с една-единствена цел – да регламентира как ще 

се предава в цифров вид инвестиционният проект. Само че, общо взето, 

пусна духа от бутилката. Всички инженерни специалности и такива, които 

дори не сме чували, започнаха да се надпреварват да правят промени. 

Появи се предложение за нова проектна част – фасаден инженеринг, която 

да е към нашите проекти и която, разбира се, не се прави от архитекти, и 

поредица други екзотични предложения. В един момент работата по тази 

наредба спря. Каквото и да предложи министерството на сайта за 

обществени консултации, има много сериозен отпор.  

Защо това ни засяга и как ни засяга? През 2004 г. беше предложено 

в наредбата да се раздели проектната част  „Паркоустройство и 

благоустройство“ на две отделни проектни части – „Паркоустройство“ и 

„Благоустройство“ отделно. Защо? Защото в последните години нашите 

колеги ландшафтните колеги, с цялото ми уважение, решиха, че след като 

частта е „Паркоустройство и благоустройство“, значи само те имат право 



104 
 

да я работят. И ако някой архитект се намеси в частта „Благоустройство“ 

под каквато и да е форма, дори да проектира площад, той няма правото да 

го прави. Имаше включително обявени обществени поръчки за площади с 

изискване ландшафтният архитект да е ръководител на колектива, без 

изобщо да съществува архитект вътре.  

Общо взето, предложението, което се внесе да се развие проектната 

част, беше да даде шанс на архитектите да правят площади. Имаше много 

сериозен отпор на сайта за обществени консултации от ландшафтни 

архитекти, от университетите, от Лесотехническия университет, от много 

ландшафтни архитекти – те са много сплотени, поздравявам ги за това – и 

министерството се уплаши. Спря и върна наредбата и каза на Камарата на 

архитектите в България:  Вие сте там заедно архитекти и ландшафтни 

архитекти, решете какво искате, за да можем ние да продължим. Ние си 

замълчахме, защото направихме работна група от трима ландшафтни 

архитекти, трима архитекти и председателят и стигнаха до никъде. Това е 

истината. Замълчахме си с идеята, че ще забравят, което и стана. 

В един момент министерството излезе с ново предложение. Вече 

това си е тяхно предложение – да има проектна част „Паркоустройство“ 

само, тъй като по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране ландафтните архитекти има право да правят 

само паркоустройство в обхвата, който им е даден по закон. За паркове – 

всичко, а за извън паркове – само озеленяване. 

Къде отидоха площадите? Отидоха в част „архитектура“, което, 

разбира се, потресе ландшафтните архитекти и аз ги разбирам, защото 

познавам ландшафтни архитекти, много талантливи, правят страхотни 

площади. Но това беше решението на министерството. 

Пак имаше реакция и от министерството ни върнаха писмо и ни 

казаха: хайде, разберете се най-после, кажете какво искате. Управителният 

съвет гласува следното – да се разделят проектни части „Паркоустройство 

и благоустройство“. И така го изпратихме на МРРБ. Отговорът, който 

получихме, след като вече сме готови с наредбата и нашите предложения 
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за Наредба № 7 ги изпратихме на министерството с идеята да се създадат 

работни групи, отговорът, който получихме буквално на 6 декември е 

пристигнал, аз го видях малко по-късно или поне оттогава е тръгнал – от 6 

декември – е следният: „Уважаема Камара на архитектите, министерството 

има приоритети и приоритетни са Наредба № 4 и Наредба № 3, защото те 

са регламентирани още през ЗУТ, че трябва да се изменят през 2017 г., а 

ние сме до никъде, и когато решим този казус, имате и Наредба № 7 за 

графични приложения. Ако искате!  

Така че на практика - вече като мина на доклада и стигна по-

нататък - това, което трябва да се случи на това Общо събрание, е вие да 

гласувате как и какво да стане, какво да бъде решението за Наредба № 4, за 

да мога аз да го занеса, да кажа: това е волята на Камарата на архитектите в 

България, давайте, пускайте ни нататък, за да се прави Наредба № 7 с 

графичните приложения. Общо взето, министерството също може да 

изнудва. 

По отношение на работата ни с общините, изпратихме до всички 

общини, до всички райони в България – 305 -306 на брой – писма да бъдат 

назначени главни архитекти с конкурс. Изпратихме писмо и до КОНПИ в 

интерес на истината и те също натискаха общините да се провеждат 

конкурси. В интерес на истината спря един сигнал от КОНПИ и се 

премести в специализирана прокуратура. Той излезе със становище, че 

трябва да има конкурс за главни архитекти. В резултат се върнаха около 37 

общини – те са писали всяка седмица, но всеки месец със сигурност, с 

искане да се включи наш представител за конкурса. 

Другото, което направихме с идеята, че представители на Камарата 

в Експертните съвети трябва да  защитават архитектите, членове на 

Камарата, а имахме сигнали, че кметът си назначава някой архитект, член 

на Камарата, без той е да избран легитимно от регионалния съвет и го 

кръщава „представител по ЗУТ“.  

Изпратихме до всички общини писмо да ни бъде върната 

информация за представителите от всички регионални колегии, за да 
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разберем дали всъщност това са легитимно избрани представители. Вече 

на тази тема има регистър на тези, за които сме получили отговор кои са 

представителите на камарата в Съответната община, за да може вие да ги 

държите отговорни по места и да изисквате от тях отчет или съдействие, 

или въобще това, което те трябва да правят на място в общините.  

Другото, което направихме през тази година, е всъщност това – 

стана основен акцент, когато видяхме, че концепцията за ново 

законодателство буксува и трябва да се положат отново усилия да се 

вдигне шум и да се привлекат в подкрепа партньорите – та това, върху 

което акцентирахме тази година, са обществените поръчки. Трябва да 

призная, защото заявих кандидатурата си за член на Управителния съвет, 

приех номинацията, моята единствена цел беше да направя този пазар, 

достъпен до всички архитекти. До тази година стигнах до тази реализация, 

защото се оказа, че всъщност има много повече проблеми, отколкото съм 

предполагала. 

Какво направихме всъщност? Аз ви казах и на миналото Общо 

събрание, че ако пазарът на тези услуги е достъпен за всеки от нас, всеки 

един от нас 4000-те хиляди архитекти ще взима по 40 000 лв. на година 

пряко за проектиране на такъв тип сгради. Много добре знаете обаче какво 

се случва. Там практиката е жестока, корупционните схеми са невероятни. 

Това, с което започнахме още в края на миналата година, е да има 

ежедневен мониторинг на обществените поръчки от колега към Камарата. 

Това продължава и през тази година. На база на този мониторинг Камарата 

предприема две неща – или обжалва в Комисията за защита на 

конкуренцията, когато това е възможно, или изпраща сигнали до други 

институции, а те са: Агенция за държавна финансова инспекция, АОП, 

КОНПИ, Специализирана прокуратура и т.н. Защото ние като организация 

нямаме право да обжалваме всяка поръчка. Това ограничение е по Закона 

за обществените поръчки.  

В този ред на мисли за тези две години са обжалвани 5 обществени 

поръчки – две, които са пред Върховния административен съд, а от тази 
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години имаме положителен резултат, като едната обществена поръчка за 

инженеринг в Хасково е спряна, Комисия за защита на конкуренцията се 

произнесе в наша полза. В момента община Хасково обжалва във 

Върховния административен съд. А от останалите сигнали, които сме 

изпратили, четири поръчки бяха прекратени, включително и за 

Пристанище  - Бургас, което е сериозно признание, две от община Стара 

Загора и не си спомням останалите, като в момента стартира една нова 

инициатива. Възложителите започнаха все пак да се обръщат към Камарата 

за предварително съгласуване поне на някои от техническите задания. А в 

момента се опитваме да направим това практика за съгласуване на цялата 

документация. 

Тук бих искала да обърна внимание на следното. Може би голяма 

част от вас са разбрали за обществената поръчка за националната 

педиатрия, която е почти криминална. Защо обръщам внимание върху тази 

поръчка за инженеринг за 100 милиона лева? Защото, когато обжалвахме в 

Комисия за защита на конкуренцията, въпреки предупреждението, че няма 

да спечелим, когато обжалвахме в съда, пак въпреки това предупреждение, 

но какво се случи всъщност? За пръв път българското общество припозна 

българския архитект като експерт и като лидер. Защото започна петиция, в 

момента е подписана от над 6 000 човека за прекратяване на тази 

обществена поръчка не от архитектите, а от Инициативния комитет за 

изграждане на болницата и от един проект „#задоброто“. А в момента, след 

съдебното решение, през другата седмица стартира национална гражданска 

инициатива за прекратяване на поръчката. В момента над 200 организации 

застават зад нас. Ние стартираме с Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране, които ни изпратиха декларация за 

подкрепа. Започва една активна акция за обществен натиск, това, което 

исках от самото начало да ви обясня – защо ни е важно да имаме 

обществена подкрепа – за прекратяване на тази поръчка. Тя на практика 

вече се движи сама. Стана като лавина от снежна топка, която се търкаля.  



108 
 

В момента ние при положение освен, че ще вземем участие, 

всъщност бях заедно с педиатър и с представители на родителите, двете 

участнички казаха: ние не знаем как трябва да се направи, но архитектите 

знаят и ние им вярваме. Това се чува за първи път. А във фейсбук, 

специално в страницата на проект „#задоброто“ след срещата при 

Фандъкова, защото направихме и такава, за да поискаме подкрепа, излезе 

този много трогателен призив, казва: „Благодарете на Камарата на 

архитектите в България“. 

За пръв път зад нас застават повече хора, отколкото ние сами 

застанахме зад тази петиция. Ако са я подписали 300 архитекта, много са. 

Но над 6 000 човека вече са зад нас. Говорейки за тази поръчка, на нас ни 

трябваше точно такава, знакова поръчка. Тя стана акцент всъщност на 

нашата битка срещу инженеринга. На база на това, че хората са притеснени 

за конструкцията, на база на това, че лекарите са притеснени, че няма  да 

имат добра болница, родителите – също, започнаха да разбират защо е 

грешно строителят да казва на архитекта какво да прави. За пръв път! И 

това е много важно. 

Истината е, че това може да стане и поводът –неграмотно 

написаното задание, то е безобразно – това в момента, тъй като Законът за 

обществените поръчки влезе в парламента, може да стане поводът ние да 

поискаме изменение в закона за две неща: заданието да се съгласува 

предварително с двете камари, за да бъде професионално, и да отпадне 

възможността за инженеринг без предварително отделен проект.  

Мисля, че точно в момента сме на прага на следващата година, 

която се простира от три години и половина за създаване на контакти, за 

представяне на нашите идеи пред хората и пред бизнеса, защото, имайте 

предвид, че в момента пиар-кампанията, която се движи и хонорарът на 

адвокатите за делото във Върховния административен съд не е платен от 

Камарата. Големи фирми, които след Нова година ще излязат с имената си 

на „кръгла маса“, припознаха инициативата срещу инженеринга, 

припознаха инициативата ни за електронно досие на обекта по време на 
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строителството, защото това е част от нашата идея за Наредба № 3 – да има 

електронно досие и там да се качват снимкови материали, видеоматериали 

и никой да не може да прескочи архитектите и да не може със задна дата 

да кара архитекта да подпише някакви протоколи с електронен подпис. 

Това са вече международни компании, които припознаха тези каузи, 

включително и за ново законодателство, и след Нова година ще има проект 

с публични изяви, движени от тях и с наше участие, за да се осъществи 

така необходимия – да не кажа – натиск, а влияние и политиците да 

припознаят нашите идеи. 

Така че, ако мога да направя сравнението, което казах в началото – 

че да променяш нормативната база, когато особено не си управляващ, е 

нещо, като да посееш жито, да чакаш то да порасне, да изкласи и накрая да 

го ожънеш. Може да се каже, че ние сме пред жътвата. 

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, коментари, 

изказвания по отчета на ресор „Нормативи“. 

Има думата арх. Илко Николов. 

АРХ. ИЛКО НИКОЛОВ: Колеги, ще бъда съвсем кратък. 

Благодаря за направеното обстойно представяне от арх. Бакалова. Със 

сигурност е свършена много и неблагодарна работа.  

Аз имам два конкретни въпроси по отношение на обществените 

поръчки. Не видях в представянето, няма го и в материалите, два знакови 

инженеринга в Пловдив – Централен площад и изложбена зала „Гладстон“. 

Публична тайна е, че членове на Управителния съвет участват в една от 

тези поръчки. Има ли някаква причина да не са включени в материалите, 

които се представят. Това ми е единият въпрос. 

Разбрах, че има някакво ограничение за обжалване на обществените 

поръчки. От тази бройка, която беше казана – 38 плюс 5 – официално 

обжалвани, всъщност колко са проследени? 
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АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Проследяват се и се реагира по 

сигнали на колегите-архитекти. Реагира се или по сигнала на колегата, 

който прави ежедневен мониторинг, или по сигналите на други архитекти.  

За да се обжалва една поръчка, преминава през звено за мониторинг 

на обществените поръчки от пет човека, членове на Управителния съвет. 

По тяхно предложение се взема решение в Оперативно ръководство, което 

после се потвърждава от Управителния съвет. Това е процедурата. Това е 

статистика за тази година. Миналата година имаме 22 обжалвани поръчки, 

смисъл сигнализирани.  

Това, което казах, че ние имаме две възможности – или през 

Комисия за защита на конкуренцията и съда, или изпращаме писмо до 

възложителя сам да прекрати. Ако не прекрати, предприемаме действия 

вече към другите институции. Примерно поръчка, за която миналата 

година сме изпратили сигнал до КОНПИ – за Гоце Делчев – в момента е 

преместена в Специализирана прокуратура след няколко месеца и в 

момента даваме там обяснения защо трябва да бъде прекратена. 

Да кажем, че тези институции също работят бавно. 

По отношение на двете поръчки в Пловдив. За площада – нямам 

представа. Колегата, който прави мониторинга, е от Пловдив. Не е 

поставян на вниманието ни.  

По отношение на галерията. Публичната тайна е, че към един 

момент  на тази обществена поръчка, която вече беше стартирала, се 

обърнаха от Главболгарстрой с искане да участвам по отношение на 

подробния устройствен план, тъй като беше комплексен проект. Аз приех 

това участие. След това имаше обществена реакция срещу проекта на 

колегата Узунов и бях поканена от Главболгарстрой да направя своите 

предложения за тази зала. Признавам, че от над 150 договора – може би 

близо 200 за последните 10-12 години – това е единственият случай, в 

който влязох в инженеринг и той беше много, много полезен, защото, ако 

до този момент съм говорила за инженеринга на базата на някакви 

теоретични познания, влизайки вътре, видях какво е някой да ти крещи, да 
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ти поставя условия какво да проектираш. И прекратих договора си с 

неустойка от 34 000 лв. Надавам се тази вендета да е достатъчна. Затова 

тази година съм още по-категорична какво трябва да се направи, защото го 

опитах на гърба си. И между другото, още плащам неустойката. 

Прекалиха. 

Ако има други въпроси? 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата ландш. арх. 

Недев. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Уважаеми колеги, аз 

противно на вашето очакване няма да говоря в момента за разделянето на 

площадните пространства, кой ги проектира. Никога ландшафтни 

архитекти не са претендирали, че са единствените проектанти на 

пешеходни зони или площади. Това са лъжи.  

Знаете, че не обичам да говоря непроверени неща. Противно на вас 

обаче няма да говоря по тази тема. 

Колеги, ние имахме едно дълго изложение, обстоятелствено на 

живота през последните няколко години. В това изложение ние бяхме 

предложили на някого нещо, свързахме се, говорихме, свързахме се, 

предложихме, посяхме семето. Обаче има един проблем. Мога ли сега да 

попитам обаче и то сериозно, ако може с текстове на таблото, колко текста 

ние променихме в полза на архитектите за тези близо четири години? 

Изхарчената сума за ресор „Нормативи“ е 500 000 лв. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Не е вярно! 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: За тези години е толкова. 

Искам да направя … 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Ами не е! 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Добре, Вие ще ми кажете 

колко е – над 300 000 е със сигурност. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: И това не е вярно! 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Ако искате, да довърша! 
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Бих искал да сметна, тъй като арх. Игнатов беше любезен да каже, 

че една минута тук струва 120 лв., искам да сметна една дума от 

нормативите, които сме променили, ако има такива в полза – казвам, 

защото един от променените нормативи беше за водещият проектант, аз не 

съм сигурен, че това е в полза на колегите – искам да видя тези нормативи, 

които ние реално сме променили. Искам да видя постигнатите резултати за 

тези пари, за тези огромни количества юристи и всякакви неща, които са се 

плащали. Огромната работа в комисии, контакти, парламенти, искам да 

видя резултат, колеги. Аз съм странен човек. Няма текстове! 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Само секунда. Благодаря. Това 

беше много коректно. Между другото, 2017 г. отчетът, който представих 

на събранието, включваше текст по текст променените неща в ЗУТ. Ако ми 

дадете един час, ще го направя отново. Но искам да помоля колегите да 

стартират  - дайте ми секунда, на една флашка ще ви покажа презентацията 

от миналата година, тя е точно представена на Общото събрание.  Ако ми 

дадете флашка, ще ви я покажа, защото на последния слайд е 

равносметката, която показва, че за 2017 г. и за 2018 г. за ресор 

„Нормативи“ са изразходвани 110 915 лв.  За 2017 г. и за 2018 г.! Тези 

500 000 лв. вероятно си ги спомняте от програмата, която беше за 2017 г., 

но те никога не се случиха. За двете години – 2017 г.  и 2018 г.- към 

01.12.2018 г. – 110 915 лв. Цената на Общото събрание миналата година в 

„Рила“ беше толкова.  

Извинявайте, колега, можем да направим ревизия по първични 

документи, имаме и отчети. Това, което говорите, просто не е вярно. Какво 

е гласувано е едно, а какво е направено – друго нещо. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Аз Ви попитах какъв е 

резултатът, Вие ми отговаряте каква е сумата. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Аз Ви казвам резултата. 

Ще ви направя по текстове промените, но най-общо казано, от 

нещата, които Управителният съвет поиска през 2016 г., влязоха 6 – 7 

основни предложения. По същия начин през 2018 г. и 2019 г., това, което е 
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гласувано 2016 г. на Управителен съвет, аз бавно и методично вървя и 

променям текстове. Искахте публичност на подробните устройствени 

планове – имате ги. Искахте задължителен авторски надзор – имате го. 

Още предстои такова, регламентирано в наредба – влезе текстът в ЗУТ, че 

трябва да се регламентира в наредба, влезе. Там точно се казва, че за 

авторския надзор трябва да се регламентира в наредба. Поискахте да 

издават проектни части преди разрешение за строеж – излязоха ПБЗ и 

ПУСО. Не ви хареса как излязоха, защото се бави с 15 дни лятото 

стартирането на строителство, да натиснат възложителите, ок, 2019 г. 

имате ново решение. Ако искате по единия начин, ако искате – по другия. 

В крайна сметка Вие виждате, че когато пуснем наше предложение, 

то минава през комисии, минава през юристи, предстои обработка, после 

отново. И още нещо. През 2017 г. заложихме решението в ЗУТ да се гледа 

само градоустройството от главните архитекти. Там влезе за пръв път този 

текст. Даже изпратихме тази година писма до всички общини за това 

главните архитекти да го спазват. Оказа се обаче, че чл. 169 задължава 

главния архитект да съблюдава проекта, да се съобразява с всичките 

правила и технически изисквания и в момента сме подготвили нов текст, 

който да премахне този пропуск и да направи така, че главните архитекти 

наистина да гледат само градоустройството. Защото ние сме заложили 

нещо. 

Още нещо. Поискахте през 2016 г. на Управителен съвет цялата 

техническа инфраструктура да бъде дадена с визата. Сега това стана. Не ни 

харесва, защото става тежко, защото се мотаят, защото се плаща. В 

момента подготвяме нови текстове, за да отстраним грешките. Но в крайна 

сметка аз процедирам през парламента, нямам други лостове – да го 

напиша сама и да го размахам и да кажа: аз много бързам, взимайте го.  

Това, което правим, е бавно и методично вървим по всичките си 

изменения. Между другото, за конкретни текстове ще ви направя справка. 

Дайте ми един час. Няма проблем за това, защото знам, че тези 

предложения от 2016 г. бавно и методично през цялото време, стъпка по 
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стъпка, макар и с темпото на костенурка, но се случват. Ние нямаме 

механизъм да внасяме директно предложения. Ние не минаваме през 

МРРБ. Ние минаваме само през парламента, защото в момента за 

текстовете, които МРРБ подготвя, ние не сме поканени. Не сме поканени, 

защото не ни засяга според тях.  

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, ландш. арх. 

Недев. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Благодаря за отговора. 

Той беше ясен и преди него.  

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Сарамбелиев. 

АРХ. ГЕОРГИ САРАМБЕЛИЕВ: В документите нямаше отчет на 

Комисия по дисциплинарно производство. Аз мисля, че тук е моментът, 

понеже се касае за авторски права. Моят отчет ще бъде под формата на 

благодарност към комисията, защото когато март месец избрахме новата 

комисия с председател арх. Йотов, много бързо подадох сигнал за 

нарушени авторски права, вследствие на което за по-малко от пет месеца 

получих отговор, че колегата, който е направих върху моя сграда 

реконструкция, е с отнет печат за пълна проектантска правоспособност за 

11 месеца. Обектът беше община Септември – доста значителен обект, 

10 000 кв. м. Нарушителят е от Велико Търново и се казва Лъчезар Владев. 

Благодаря на арх. Йотов и на комисията за компетентната намеса. 

(Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Въпреки че не беше по 

темата, благодарим на арх. Сарамбелиев. Изрично да кажем защо все пак 

няма отчет на Комисия по дисциплинарно производство. Това е така, тъй 

като на практика те бяха избрани месец март и съгласувано със самата 

комисия решиха, че няма да правят отчет само за шест месеца, а ще си 

направят отчета на пролетното Общо събрание. 

Има думата арх. Киряков. 
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АРХ. ИВАН  КИРЯКОВ: Колеги, ще взема за кратко думата, 

воден от мисълта, че е редно освен да сме критични, от време на време да 

отчитаме и добрите резултати. 

Аз искам да кажа, че в началото на мандата съм бил изключително 

критичен към арх. Бакалова, дори до степен да нарушавам добрия тон, за 

който моля за извинение. Искам да кажа, че в процеса на годините самата 

среда, самият Управителен съвет и всички ние претърпяваме някаква 

еволюция. Искам да кажа, че към този момент нещо, което в Регионална 

колегия – Стара Загора, бих казал до абсесия сме вторачени в 

обществените поръчки и начина, по който те могат да се атакуват, вече 

това е абсолютно реализирано към този момент. Имаме звено, което 

обсъжда условията за всички обществени поръчки и в рамките на една 

седмица трае процедурата, в която се подават сигнали. Те се приемат от 

Камарата, първо от нашия великолепен, блестящ юрист Емилия Ушакова, 

която е прекрасен служител, ангажирана точно с тази тема. Тя реагира 

изключително компетентно и бързо. И още веднъж да кажа, в рамките на 

една седмица ние реализираме атака на всички обществени поръчки, по 

които има проблеми. 

Благодаря лично на арх. Бакалова и на всички колеги, които са 

ангажирани с тази тема, защото тя е изключително важна. Обществените 

поръчки създават пазарната среда, в която ние ще вкараме всички останали 

инвеститори – частни и всякакви други – и които ще свикнат с цените, при 

които се реализират обществените поръчки, които за момента са от 12 

процента необходими средства, част от инвестицията да бъде проект, те са 

под 2 процента. Това, ако не е корупционна среда, аз не виждам кое е 

корупционна среда. Благодаря още веднъж Желая успех. (Ръкопляскания.) 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Благодаря много на арх. Киряков. 

Само искам да кажа, че по време на неговото изказване арх. Христов, 

който прави мониторинга, каза, че….. 

Всъщност, заповядайте, арх. Христов. 
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АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Обществената поръчка за центъра 

на гр. Пловдив е направена преди няколко години, преди да има 

мониторинг.  

Повтарям, обществената поръчка за центъра на гр. Пловдив е 

направена преди две – три години, когато нямаше мониторинг. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Наред е ландш. арх. 

Рангелов, след това – арх. Милков, след това арх. Емил Василев, арх. Емил 

Жечев. 

Заповядайте, ландш. арх. Рангелов. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Аз съм на мнение, че 

нещата, които бяха споменати в доклада на арх. Бакалова, по-скоро се 

случват въпреки нея, а не благодарение на нея. Аз мога да кажа като член 

на Управителния съвет, че много често Комисията по „Нормативна 

дейност“, включително арх. Бакалова си позволява да праща становища без 

санкция на Управителния съвет, без Управителният съвет да е запознат 

въобще с намеренията за каквато и да е дейност. Това се случва 

непрекъснато. 

По отношение на жътвата, която чакаме, ние чакахме и миналата 

година, ако не се лъжа – в хотел „Рила“, на 300 м. по-нататък – чакахме и 

тогава. И тогава я нямаше, и сега я няма и най-вероятно няма и да се случи. 

Но всеки път, докато чакаме жътвата, за да замажем, че тя всъщност не 

идва, вкарваме темата с ландшафтните архитекти.  

Тук трябва да бъдем коректни докрай и да кажем, че всъщност арх. 

Бакалова не искаше разделяне на част „Паркоустройство и 

благоустройство“ на „Паркоустройство“ и „Благоустройство“, а искаше да 

бъде вписана в удостоверенията на архитектите – че те също могат да 

изработват част „Паркоустройство и благоустройство“ – цялата част 

„Паркоустройство и благоустройство“, което вече е абсурдно. В крайна 

сметка говорим за професионална квалификация, за чл. 7 от ЗКАИИП, 

неща, които тук каквото и да се реши, законово все още нещата са така. 
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Когато промените закона, тогава ще си говорим пак. Но към настоящия 

момент това са фактите.  

            ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Милков. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Извинявайте, само да 

довърша. Понеже стана въпрос и за площадните пространства, нека да 

станат архитекти, на които ландшафтен архитект им е забранил да прави 

площадни пространства. Аз мисля, че се случиха чудесни изяви именно с 

водещ проектант архитект в мултидисциплинарни екипи, в които има и 

ландшафтни архитекти, има и всички останали инженерни специалности и 

наистина нещата са за показ. Не мога да се сетя за нито един случай, в 

който архитект е бил спрян да прави нещо подобно. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Милков има 

думата. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Само секунда все пак. Колега 

Рангелов, първото предложение на МРРБ за разделяне на 

„Паркоустройство“ и „Благоустройство“ все още седи на сайта за 

обществени консултации, има и протоколи за него. Проектът е публичен, 

той може да бъде проверен. Първото предложение на МРРБ, когато 

стартирахме 2017 г., което беше качено като проект на министерството, то 

е публично. То не може да се скрие. Там предложението на работната 

група, в която аз участвах, беше за разделяне на „Паркоустройство“ и 

„Благоустройство“. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: А сега нека да уточним, 

защото преди малко казахте, че Вие сте предложила да се раздели 

„Паркоустройство и благоустройство“, вече стана предложение на 

министерството, не е Ваше. Тук има членове на Управителния съвет, които 

с ръка на сърцето ще потвърдят Вашето предложение. Вашето 

предложение от 2017 г., месец февруари, беше вие да изработвате част 

„Паркоустройство и благоустройство“, а не да разделяме 

„Паркоустройство и благоустройство“ на две части.  
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Ако трябва да бъдем коректни, има още едно предложение – освен 

да разделим специалността на две, тази част да се казва „Ландшафтна 

архитектура“. Така че нека да бъдем коректни докрай. 

И още нещо искам само да довърша, защото тук малко се спомена 

под сурдинка. Не се изказаха едни неща докрай за тази обществена 

поръчка – за галерията в Пловдив. Тя се случва по време, в което Вие сте 

заместник-председател и отговаряте за ресор „Нормативи“. Извинявайте, 

но навсякъде по света хората за това нещо си подават оставките. А Вие тук 

ни обяснявате и ни баламосвате как за нас било много хубаво, че Вие сте 

се включила. Ами дайте да направим и убийство, за да видим дали е 

толкова интересно, да ни споделите опита. 

Това си е престъпление, както и да го погледнем. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Все пак искам да се върна към 

Наредба № 4. Аз като представител на Камарата на архитектите в България  

в работната група към МРРБ съгласно правилата на тази Камара за 

представителство на Камарата в работни групи, съм направила 

предложението за разделяне. Мога да ви покажа е-mail, които съм 

изпратила на министерството и това предложение е разписано. Между 

другото, в залата има колеги, които ми помогнаха и могат да потвърдят.  

Като представител на работната група по време на самия дебат в 

работната група към МРРБ, преди да тръгнем на където и да е другаде, аз 

имам право – затова съм представител – да правя предложения. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Да, но за това трябва да 

има санкция на Управителния съвет. Няма такава санкция. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Към момента на обсъждането 

вътре в министерството това е била ситуацията. Така или иначе, аз като 

член на работната група съм направила после отчет за своята работа. При 

първото предложение за разделяне цялата ландшафтна общност скочи 

срещу това. Пази се на сайта за обществени консултации.  
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ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Добре, тогава сте го 

направила без санкция. След това имаше на няколко пъти гласувания 

против това нещо. Така че, моля Ви. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз мисля, че тонът 

започна да излиза малко извън нормалните граници. Очевидно има 

сериозни напрежения. Разбирам ги, но самият диалогичен режим в тази му 

форма мисля, че не е продуктивен за Общото събрание. Така че нека поне 

се вслушваме. 

Има думата арх. Милков първи, след това – арх. Василев. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колега Рангелов, мисля, че малко 

преекспонираме проблема за взаимоотношенията между ландшафтни 

архитекти и архитекти. Мисля, че навсякъде по места ние работим в екип и 

работим добре. Аз мисля, че тези противоречия, които възникнаха от 

различните инстанции с различни предложения, с взаимни усилия ще ги 

преодолеем и не виждам защо трябва да се конфронтираме и да се 

настройваме един срещу друг. А Вие сте прав, че примери за съвместна 

дейност има много. 

Аз искам да взема отношение по въпроса за Закона за обществените 

поръчки и самите обществени поръчки. С арх. Киряков, с арх. Костадин 

Христов от Бургас сме в това звено, което проверява всяка една 

обществена поръчка, за която има сигнал или която ние сме видели. 

Посочваме пороците в нея, изпращаме ги на юрист Емилия Ушакова и тя 

подготвя съответната жалба. 

Държа да ви информирам, че имаме един блестящ юрист в тази 

материя в лицето на Емилия Ушакова и тя е изключително полезна точно в 

тази дейност.  

Аз исках да ви информирам за моето участие в работна група 

„Обществени поръчки – архитектурни конкурси“ на Архитектурния съвет 

на Европа. Тази година Архитектурният съвет на Европа през месец 

септември връчи една анкета на всички страни-участнички с – мисля – 32 

въпроса, които бяха обстоен преглед на състоянието на обществените 
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поръчки в съответните страни, както и на конкурсното дело. Това беше 

един доста къртовски труд да се проверят много обществени поръчки, тъй 

като няма статистика само за архитектурните и инженеринговите поръчки. 

Ние сме глава „Услуги“. Там има всичко – и тоалетна хартия, и клозетни 

чинии, и инженеринг, архитектурно, инвестиционно проектиране и 

устройствено планиране. Наложи се да се проверява конкурс по конкурс – 

кой кога е обявен, как е приключил, какви са били условията, сключен ли е 

впоследствие договор с проектантите на базата на договаряне без 

предварително обявление. И накрая тази анкета трябваше да завърши с 

препоръки. 

Мисля, че през лятото в Силистра Управителният съвет прие едно 

решение да започнем конкретна работа по промяна на българския Закон за 

обществените поръчки и правилника му, като бяха набелязани около 12 

или 13 точки – основните проблеми, които ЗОП поставя. Тези констатации 

на базата на работата с проверката на обществените поръчки, на базата на 

проверката на конкурсите, състоянието, което констатирахме, ние тези 

препоръки ги препратихме към тази работна група на Съвета на 

архитектите на Европа. Решението е работната група на Съвета на 

архитектите на Европа да започне спешно работа по изменение на 

Европейската директива за обществените поръчки, като една основна част 

от тези препоръки са препоръките, които направихме от българска страна. 

Държа да ви информирам, че ние и Полша сме единствените 

страни, които имаме частичното право да обжалваме някои обществени 

поръчки като браншова организация, но имаме и право да сигнализираме 

възложителите в момента на обявяване на обществената поръчка за нейни 

пороци. И трябва да ви кажа, че това успешно го реализирахме през тези 

три години и Камарата вече постигна респект сред възложителите. Мога да 

ви посоча и няколко примери, когато възложители се обръщат към 

съответната регионална колегия с искане за определяне на цена, за 

определяне на условия за участие в обществена поръчка. 
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Основните проблеми, които стоят пред европейските архитекти. 

Първо, реакция срещу настъплението на строителните фирми. Второ, 

Германия отмени така наречените минимални цени на немските архитекти. 

В резултат цената на труда на немските архитекти е спаднала с 30 

процента. 

Интересно е, че в Европейската директива е записано, че цената, 

индикативната стойност на една услуга се определя на базата на нейната 

себестойност. Оказа се, че ние сме единствената държава, която има 

методика за определяне стойността на архитектурния труд и от тази 

методика първите две глави – Основните положения – са преведени на 

английски и предстои да бъдат изпратени на участниците в тази работна 

група.  

Какви са основните предложения за изменения на директивата? 

Първо, категорично Архитектурният съвет на Европа ще настоява за 

обособяване на самостоятелна глава „Архитектурни услуги“,където ще 

влязат всички обществени поръчки, всички конкурси, включително и ако 

има инженерингови поръчки, защото истината е, че инженерингът в някои 

случаи е полезен, и няма начин как да го премахнем тотално.  

Друго. В Директивата за обществените поръчки ще бъде записано, 

че архитектурни услуги и участие в обществени поръчки и архитектурни 

конкурси могат да се осъществяват само от архитектурни фирми, 

регистрирани съответно като бюра в браншовите организации. Другото 

искане ще бъде, когато има референции, тези референции да са с обхват от 

минимум пет до десет години в зависимост от характера на задачата. 

 Оборота! Оборотът, ако има изискване за оборот, което не е 

желателно, да не надвишава стойността на обществената поръчка. 

(Ръкопляскания.) Това как да го разбирам, да спра ли? 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодарим на арх. 

Милков. 

Има думата арх. Емил Василев. 
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АРХ. ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Колеги, нека хвърли камък по мен този, 

който в тази зала се счита за безгрешен. Не съм го казал аз. 

Предполагам, че всеки от нас прави, правил е и ще прави 

необходимите грешки докато тупка сърцето му. Нашият закон и наредбите 

към него бяха създадени и влязоха в сила на 01.04.2001 г., ако не ме лъже 

паметта. Оттогава досега ние не сме били свидетели, аз поне не съм бил 

свидетел на толкова много дейност по изгребване на авгиевите обори, 

каквито се случиха в предишните три години. Каквито и грешки да са 

допуснати, каквото и да се е случило, за тези три години дейността в 

никакъв случай не може да бъде пренебрегната, още по-малко – принизена. 

Нека да благодарим, аз лично благодаря на арх. Бакалова за това, 

което направи през тези години, за това, което ни накара да сме на това 

събрание и да отправяме и упреци към нея. И тя, както всички нас, е 

допуснала грешки. Но това, което е направено, може би е повече от тези 

грешки. Благодаря. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, имате думата. 

Заповядайте, колега. 

АРХ. ДАНИЕЛ МИРЧЕВ: На всички ни е ясно, че Камарата на 

архитектите в България много трудно може да пробие и да предизвика 

промени в законодателството. Ние сме 4 000 човека. Ясно е, че трябва да 

се търсят хора, които да ни помогнат, организации, които да ни помогнат.  

Това, което се направи през последните години, е добро. Разбира се, 

че има грешки. Колегата каза – всеки прави грешки. Но все пак се 

направиха много неща. 

Спирам дотук. Искам сега, понеже се спомена за експертните 

съвети и участието в тях, естествено е, че всеки член на Камарата, 

участвайки в Експертен съвет на община по териториално устройство, би 

трябвало да защитава интересите на Камарата и действащите закони, 

естествено.  

Като писахте писма до общините, имахте ли предвид и изобщо 

знаете ли какво е заплащането на този високо квалифициран труд на 
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архитектите в тези експертни съвети? Има общини, където се плаща 20 лв. 

на експертен съвет. Има общини, където се плаща 50 лв. на експертен 

съвет. Има общини, където не се плаща нищо, дори командировъчни не се 

плащат. Смятам, че за всички участници в експертни съвети, които полагат 

висококвалифициран труд, трябва да се уеднакви някакво заплащане, може 

би на база на това, което е решено за почасово заплащане – примерно по 50 

лв. за участие в експертни съвети и това да важи за цяла България. 

Още едно предложение, тези предложения имат някаква връзка. 

Когато се правят изменения на устройствени планове, общините дават 

извадки от регулационните планове, от плановете за застрояване. Тези 

извадки се дават на хвърчащи листове. Какъв е проблемът, когато те са в 

цифров вид, обикновено аутокадски файлове, вместо тези хвърчащи 

листове, които ние трябва да сканираме и да работим, естествено, с 

отклонение, да се даде един файл, една флашка или един диск. Тридесет 

стотинки струва един диск. Да работим по тях и да няма проблеми. 

Наскоро имахме такъв проблем, че половин милиметър има разлика от 

сканирането и се връща проектът, защото имало разлика. Ако подложката 

е в цифров вид, няма да ги има тези проблеми. 

Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. Жечев. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Благодаря ви. Аз донякъде смятам, че освен 

купчината думи, които трябва да слушаме понякога, трябва да има 

известна конкретика. Става въпрос за авторския надзор. И понеже тук има 

и практикуващи архитекти, вероятно повечето от тях мълчаливо се 

съгласиха с тази неистина, тъй като авторският надзор влезе в промяна на 

ЗУТ благодарение не на вашия мандат, а на предходния мандат. Заедно с 

техническото ръководство, което беше дадено на архитекта в рамките на 

ръководеното на строежа, заедно с – доколкото си спомням – 

задължителното изискване за провеждане на конкурс с участие за пръв път 

в историята на промените на ЗУТ – като става въпрос за авгиеви обори, 

правилно е сравнението и метафората – с участието на представител на 
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Камарата на архитектите в България, на Съюза на архитектите в България, 

заедно с редица други законови промени, една от които беше и така 

наречената институция на водещия проектант, където преждеговорящата 

го отчете като своя заслуга заедно с бившия председател на Камарата на 

архитектите в България. Отмяната на тази институция, която костваше не 

малко усилия на тези, които риеха наистина авгиевите обори и не 

клакираха на тези, на които им е угодно това да се случва. 

Колкото до другата заслуга, която аз си спомням – единствените 

две – едната отмяната на водещия проектант като институция, а другата 

така нареченото представяне на проектите на електронен носител, което 

засега все още виси във въздуха, но дава правото на някои администратори 

да злоупотребяват с това нещо. Тези от вас, които практикуват, знаят за 

какво става въпрос. Това са им двете единствени заслуги. Ландш. арх. 

Недевски, ако трябва да отговоря с конкретика, единствените промени в 

Закона за устройство на територията, отчетени от въпросните така 

наречени чистачи на авгиеви обори, аз други не се сещам. И понеже 

въпросът беше конкретен, за конкретни промени, аз така и не чух 

конкретика от купчината думи, които бяха изказани преди това. Ако някой 

може да ме поправи конкретно, ще се радвам да чуя. Може би и аз греша. 

Да, коректно е, и възможно е да греша. Но нека да бъдем конкретни. 

Благодаря ви. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Арх. Жечев, бих искала първо да 

кажа, че аз оценявам всичко, което е свършено в предишния мандат. И 

това, което казвам за авторския надзор, че, да, той беше задължителен, но 

на практика възложителите не го спазваха и всъщност това, което ние 

направихме, да се изисква договорът за авторски надзор преди откриване 

на строителна площадка с Протокол 2а и арх. Костадинов ще ме подкрепи, 

за да сме сигурни, че няма да се открие изобщо строителната площадка, 

без авторът да е разбрал, че стартира строителство. 

По отношение на цифровия вид държа да кажа, че това е едно от 

предложенията, гласувано от Управителния съвет на 16 септември 2016 г., 
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на което заседание Вие присъствахте и сте го подкрепили. Така че 

Камарата през цялото време е работила по нещата, които сме сдобили през 

2016 г.  

За отмяната на водещия проектант, много съжалявам, но няма 

намеса от наша страна. Това е вярно, защото аз лично не съм присъствала 

на заседание, на което …. Няма такова нещо.  Съжалявам. Не съм 

присъствала на такова заседание, на което да се съгласим ние с отмяната 

на водещия проектант. Стенограмите са публични.  

По отношение на конкретните неща, арх. Жечев, пак казвам, че 

можем да отворим отчета от 2017 г., а, между другото, го има и към 

протоколите на Управителния съвет, този отчет дума по дума…. Знаете ли, 

че дума по дума това, което гласува Управителният съвет  през февруари 

2018 г., в момента е в ЗУТ? Дума по дума! Говорим за техническата 

инфраструктура, подробните устройствени планове да са публични. Това, 

което през 2017 г. ви показахме – да се гледа само градоустройството с 

главния архитект – влезе тогава. Макар и недостатъчно добра и 

категорична форма и затова се спекулира и трябваше да го доизменяме.  

Но това – главният архитект да одобрява само градоустройството – влезе 

тогава.  

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Кажете го, къде е това? 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: В чл. 145в. Добре, ще ви направя 

конкретен списък. Вижте, то е много лесно. Дайте ми – хайде, не един час 

– половин час и просто всички изменения от 2017 г. насам по закона са 

отразени във всеки член какво се изменя. Ще го видите. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, пак имам 

чувството, че влизаме в диалогичен режим. 

Има думата арх. Сардарев. 

АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: Благодаря ви. Моят въпрос се 

формулира по отношение на т. 1 от таблицата на ресор „Нормативи“. Ние 

имаме разпечатани всички материали. На сайта на КАБ липсва тази 

таблица, но тя е официален документ. Нали така? 
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АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Би трябвало колегите да са я 

качили.  

АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: Въпросът е, че това е официален 

документ, нали така? 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Качена е на сайта. 

АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: О,кей. В т. 1 е записано „Изготвяне на 

концепция за промяна в ЗКАИИП“. Като резултат изготвяне на 

сравнителен анализ на законодателството, регламентиращо приложението 

на професия „архитект“ и други регулирани професии. И „т. 2. Извършване 

на проучване на законодателни практики в Европейския съюз.“ Планирани 

са 5 000 лв., изразходвани са 4 860 лв., почти е изчерпан бюджетът. А са 

изготвени единствено сравнителни анализи на законодателство – 

българско и европейско. Тоест, проучване нямате. 

Въпросът ми е, че или бюджетът неправилно е заложен, или 

всъщност не е изпълнено изготвяне на концепция.  

По-надолу имате други 4 800 лв., които са изпълнени и това е 

подготовка на конкретни текстове за ЗУТ и ЗКАИИП съвместно с КИИП. 

Резултатът е сключени договори с юристи за изпълнение на дейността, 

осъществени консултации в процес на изготвяне на текстове за ЗИД на 

ЗКАИИП. Похарчени са 4 800 лв. Тоест, тези 4 800 лв. по какви текстове са 

похарчени, има ли ги като информация? Ние можем ли да се запознаем с 

тези текстове?  

Отделно има 2 880 лв.  най-отдолу, при осигуряване на обществена 

подкрепа за ЗИД на ЗКАИИП чрез подходяща пиар кампания. Какво 

публикуваме в медиите. Тук е записано: „Проблеми на архитектурната 

професия“. 

Искам само да ви информирам, че на едно Общо събрание – не мога 

да се сетя 2008 г. ли беше, 2004 г., ще ви излъжа – за около 3 500 лв. ние 

изготвихме Закон за изменение и допълнение на ЗКАИИП и Общото 

събрание тогава го прие. Сега за обща сума само от първите точки от 1 до 

7 – аз съм си ги номерирал, защото няма номерация, като приспаднем 1 720 
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лв. за шест дискусии, са похарчени 12 540 лв. Може ли ние концепцията да 

я видим някъде? 

Благодаря Ви. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Уважаеми арх. Сардарев, бих 

искала да уточня, че всеки един разход по този бюджет е направен с 

решение на Управителния съвет. Първите две проучвания са дадени и 

утвърдени от Управителния съвет. Както казах, че трябва да върнем 

таблицата в началото за ЗКАИИП, за процеса, за да разберем какво искаме 

да направим, трябва да видим другите как го правят.  И двете проучвания 

са възложени с решение на Управителния съвет. 

По отношение на следващата част – за юристите – съжалявам 

много, но юристите не могат да напишат текстове, ако нашите колеги-

архитектите не са казали какво искат. Факт е, че в момента работната група 

по ЗКАИИП не е приключила цялата си работа, за да бъдат изнесени пред 

Управителния съвет всички подготвени текстове. Работната група дава 

предложение, а юристите ги разписват в конкретния текст – тази дума 

отпада, другата идва – знаете как се прави. 

И по отношение на медийния, публичния образ на Камарата, всичко 

можете да отречете, но това, че за Камара се чу, защото в началото ни 

бъркаха със Съюза на архитектите в България, е факт. Само през 

изминалия месец Камарата беше в три поредни вечерни емисии на БТВ. 

Някой чу въобще, че има Камара. Медийното време, които сме 

изразходвали, ако трябваше да го платим, се равнява на стотици хиляди 

лева, защото 1 минута или 1 секунда  по телевизията се плаща много 

сериозно. А ние го получихме благодарение на това, че имахме 

специалисти, които използваха техните контакти и успяваха да 

комуникират нашите проблеми пред хората така, че да станат интересни на 

журналистите и за хората. Всяка една изява е имала най-различен аспект 

на архитектурната професия, който е представяла. Пресконференцията 

тази година за ЗОП, миналата за ЗУТ – всяко нещо е поставяло и 

проблемите на архитектурната професия в цялост.  
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АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: Само една реплика. Аз разбирам и не 

възразявам. Има програма, записано е изготвяне на концепция. Още 

веднъж питам: къде е тази концепция? Може ли да ни запознаете? Ще я 

публикувате ли? Може ли колегите да се запознаят с нея? 

Както видяхте от предишния доклад беше представен един 

документ, който представляваше някакъв регламент. Виждаше се, затова и 

много от колегите взеха отношение. Молбата ми е да отговорите на този 

въпрос и ако няма, да обясните защо. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Аз обяснявам. Това, което е 

написано като изготвяне на концепция, а не на законодателен елемент, за 

направа на анализ и на проучване – това е от програмата през 2018 г. Не 

съм съобразила, че преди изготвянето трябва да има тази стъпка, което 

след това е съобразено. Тези две проучвания, за които говорим, те все още 

са на сайта на Камарата. Към събранието от миналата години имаше 23 

предложения и две от тях са всъщност точно тези проучвания. А факт е, че 

ние не можем да стартираме работа по този закон, по изменението му, без 

да знаем как всъщност го правят другите. Затова са тези проучвания. В 

момента тези две проучвания са предадени на работната група и те работят 

върху тях, за да структурират предложенията си.  

В работата за тази година – 2019 г. – не са предвидени никакви 

средства за юристи. Те са останали през 2018 г., но са резервирани, за да 

може да се довърши работата. През 2019 г. парите са само за работната 

група. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Сивкова. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Този отчет го видяхме сега, на 

презентацията. Той не беше представен нито пред Управителния съвет, 

нито беше качен на сайта. Бяха качени вчера по обяд два финансови 

отчета. 

Това, че разходите били гласувани на Управителния съвет е само 

наполовина вярно, защото повечето от тези разходи са гласувани на 
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Оперативно ръководство. После на Управителния съвет се пускат целите 

протоколи, по няколко за неприсъствено гласуване и Управителният съвет 

като един гумен печат ги санкционира с „утвърдил“. 

За тази практика съм сигнализирала Контролния съвет.  

Това не са единствените пари, които през 2018 г. са дадени за 

ЗКАИИП. През 2018 г. имаме 15 000 лв., 12 000 лв., още 4 000 лв. през 

2019 г. остатък – стават 16 000 лв. До този момент би трябвало да имаме 

някакъв резултат. Има и други, мисля, че общо са към 20 000 лв.  Да има 

някакъв резултат, който поне да бъде качен на сайта, защото са 

изразходвани немалко средства. 

Искам да слезете по-надолу със слайда, ако обичате. Тук има 6 000 

лв. за концепция, 4 000 лв. през новата – това е вече за другата концепция – 

„Инвестиционно проектиране и строителство“. Тук също няма нищо 

качено на сайта. Тук има едни пиар 8 000 лв., заедно с онези 2 800 лв. – да 

попитам това ли са онези четири месеца по 2 700 лв., които пращахме на 

Агенцията? Те са съсредоточени върху тези четири месеца. 

Може ли по-надолу. Тук 2 000 лв. среща с ДНСК и МРРБ – няма да 

ги коментирам. Още надолу, ако обичате. Всъщност тук са показани 11 600 

лв. Те влизат ли в общата сума? Влизат ли в 81 000 лв.? 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Абсолютно всичко влиза. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Тук пише, че са за двата ресора. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Секунда. Не, не. Тези 81 000 лв. са 

тези, които са договорени, за цялото е. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: А тези 11 600 лв. пише, че са 

съвместно с ресор „Практика“. Колко от тях са отчетени към тези 81 000 

лв.? 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Не са отчитани изобщо. Те са 

отделно, защото ресор „Практика“ за 2018 г. имаше 30 000 лв. за правна 

помощ. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Чудесно! 11 600 лв. са сериозни 

пари. На 26 колега, които при всички положения представляват сериозна 
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практика, с която колегията има право да се запознае малко с нея и да е 

качена на сайта. Не това е най-интересното. 

Когато се сумира цялата тази средна табличка, се получава 45 592 

лв., а не 69 554 лв. Тогава цялата сума 81 934 лв. не е толкова, а е 58 392 

лв. вместо 81 000 лв. Разликата е доста сериозна, в рамките на 23 500 лв. 

Сметнете ги отново. С няколко други колеги сме ги смятали също. 

Това са сериозни пера – 23 500 лв., които липсват в отчетността тук.  

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Не, не. Не е вярно.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Колеги, кой от Вас ги смята? Ето, 

колегата Сардарев ги е смятал, имаше други колеги, които пред мен също 

ги сметнаха. Проверете ги. Тук не е изкарана цялата сметка. Всички 

разходи ли не са показани? Липсват разходи за сума 23 542 лв. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Или пък е моя грешка в крайното 

сумиране. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Извинявайте, но 7 000 лв. има 

грешка при ресор „Квалификация“, 7 000 лв. в ресор „Практика“, сега при 

Вас са 23 500 лв. Ще го говорим пак, когато стигнем до бюджета, защото 

там ги има тези суми. Те не отговарят на реалността. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Със сигурност това са перата, по 

които е разходвано. Ако крайната сума се разминава, няма други разходи, 

които да са правени извън тези пера.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Добре, но числата се сериозни.  

Оттук нататък искам да кажа, че в продължение на два управителни 

съвети един след друг исках оставката на арх. Бакалова за това, че 

безцелно и безотчетно и без решение на Управителния съвет се разходват 

финансови средства, което мотивирах преди малко. Уронва се авторитетът 

на Управителния съвет. Говори се от името на Камарата, без някой изобщо 

в Камарата да подозира, че тази тема съществува при нас. Арх. Бакалова 

излиза по студия, излиза по експертните съвети и казва: ние от Камара на 

архитектите в България, а ние дори нямаме представа, че тя е там. Давам 

пример. От кога арх. Бакалова е представител в Експертния съвет на 
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Министерството на културата и кога Управителният съвет я определи като 

представител в Експертния съвет? 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тя по правилник има 

право да присъства като заместник-председател на Камарата. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Това Управителният съвет знае ли 

го? В Управителния съвет никой не знае, че арх. Бакалова е присъствала на 

този експертен съвет и се изказва от името на Камарата. Буквално цитирах 

колеги от Камарата на архитектите в България. Колко от вас знаят, че арх. 

Бакалова излиза по студията и казва: мисля, че трябва, не всъщност ние от 

Камарата на архитектите в България смятаме. А ние изобщо нищо не 

смятаме, защото тази тема, по която тя говори, не е коментирана изобщо в 

Управителния съвет. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Никой не знае – вероятно имате 

предвид педиатрията, а решението е взето от Управителния съвет. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Нека да довърша.  Няма никаква 

санкция за тези Ваши участия и би трябвало да ги изказвате в лично 

качество.  

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Сивкова, имайте 

предвид, че за участие в медии няма как да се получи санкция на 

Управителния съвет. Това е функцията на представителите. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Говори се от първо лице единствено 

число, а не от първо лице множествено число. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ще Ви дам думата, 

просто колегите да са наясно. Функцията на председател и заместник-

председател е представителна и тя включва точно това – да представляват 

без санкция. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: А арх. Бакалова използва и още по-

разширено понятие, казва „ние архитектите и инженерите“! 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Да, на база на това, че….. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Участие в инженерингова поръчка 

на фона на декларирана от КАБ позиция против подобни безпринципни 
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възлагания. Поддържане целенасочена конфронтация между членове на 

КАБ. Провал в дейността на законови промени – тук бяха изредени 

достатъчно. За водещия проектант ще ви изкарам допълнително 

доказателства. За ПБЗ, за това, че липсват изобщо промени в 

подзаконовата нормативна база. В полза на професионалната дейност на 

членовете на колегията – тук нарисувахте една много розова картинка. Но 

дали всичко това е истина? Това бяха просто едни чудеса, които не са се 

случили. И това, че в два управителни съвета искам да влезе точка в 

дневния ред „прекратяване на правомощията на арх. Бакалова“ и 

юрисконсултът отказва без основание е достатъчно показателно за какво 

изобщо става въпрос. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря за 

емоционалното изказване на арх. Сивкова. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Не е емоционално, а е мотивирано, 

защото ме прекъсвахте няколко пъти. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Айдемирска и арх. Милков има предложение.  

АРХ . АТАНАСКА АЙДЕМИРСКА: На фона на всичко това, 

което се каза и което се отчете, смятам, че изключително дребнаво звучи 

да търсим кал под ноктите за изрази. Не знам има ли някой тук, както каза 

преждеговорившият, който да каже: аз не съм бъркал, не съм сбъркал 

никога в този живот и нека да хвърли камък по мен този, който е 

безгрешен. Не знам дали сте се явявали пред медии, човек изпитва някакво 

вълнение. И в края на краищата каква представителност сме делегирали 

ние на нашите ръководители, на централното ръководство, ако им е 

забранено и всеки път да се допитват какво точно да кажат. Чакайте малко. 

Принципно това, което е казала, противоречи ли на нашата обща стратегия 

като Камара? Противоречи ли на законовата основа? Вече имахме в 

Управителния съвет такъв разговор, където арх. Сивкова стана и се изказа, 

че няма право да пише писмо арх. Бакалова, в което е цитирала законовите 

постановки. 
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АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Не Ви прилича, не преиначавайте 

думите, такова нещо няма. Има аудиозапис. 

АРХ. АТАНАСКА АЙДЕМИРСКА: На 8 ноември беше в 

Управителния съвет. Има протокол. В този протокол ясно е написано 

какво сте казала. Освен това много добре знам защо една част от колегията 

в Управителния съвет не желае да има филмов запис, документално кой 

как е реагирал по време на заседание на Управителния съвет. Защото, ако 

тяхната колегия види как срещу собствените интереси на практикуващия 

проектант излизат някои колеги, за да направят и аз не знам какъв капитал, 

или не са проектанти, и аз нямам представа с какво се занимават тези хора, 

но се вземат решения и се бомбардира непрекъснато това ръководство, за 

да бъдат стопирани определени инициативи и започвам да се питам: това 

наши колеги, проектиращи ли са или представляват нечии други 

политически интереси, защото супер дребнаво беше това изказване. 

Много се извинявам. Обикновено гледам да не нападам, обаче 

нямам представа защо действате така. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Лично ме засегна арх. Айдемирска. 

Трябва да уточня.  

В Управителния съвет моето изказване беше, че писмото…. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Сивкова, това е 

диалог между колеги.  

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Арх. Баровски, не се дръжте като 

фелдфебел. Помолих за конкретика. Нека да има някаква конкретика – кой 

пречи, кой не пречи, кой какво създал. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Жечев, …. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Аз бях лично засегната. Беше 

изречена лъжа по мой адрес. Имам право да се защитя. 

ПРЕДС.  АРХ.  БАРОВСКИ: Има аудио и видеозапис, ако някой 

има претенции за нещо. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Претенцията ми за писмото беше, че 

това нещо не беше изобщо известно на Управителния съвет. 
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ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, обявявам 

половин час почивка за кафе пауза, да се уталожат страстите. След 

половин час ще дойдем да си продължим да си говорим за отчета на ресор 

„Нормативи“. 

Половин час почивка. 

 

(след почивката) 

 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, докато се 

събираме, имам две процедурни предложения преди да продължим. 

Първото процедурно предложение.  Беше ми обърнато внимание от 

арх. Столинчев, аз бях извън залата, когато се е приемал регламентът, 

четейки наистина т. 2 от Регламента, който сме приели, тя е малко неясна и 

подлежи на двойно тълкуване. 

„Решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство 

– 50 процента плюс 1 глас от гласувалите по решението, но не по-малко от 

50 процента от регистрираните делегати.“ 

Философията на това нещо, като го предлагахме преди, беше, че ако 

кворумът спадне под 50 процента от регистрираните делегати, тогава не 

могат да се вземат решения. Въпросът, че то е така написано, че излиза, че  

като са гласували „за“ по-малко от 170 човека, не се приема. А ние имахме 

такива решения – с по няколко гласа по-малко. Реално, за да няма 

укоримост на решенията, поне според мен, би трябвало да прегласуваме 

формулировката. Тоест, ако кажете, че това е била идеята, то тогава става 

такъв квалифициран кворум, както е за Устава, където е 50 процента от 

регистрираните делегати. А в случая идеята беше гласувалите да са 50 

процента от регистрираните. 

Имате ли коментар по въпроса или да предложа да прегласуваме 

решението така, че да си останат валидни тези решения, които сме 

гласували до момента? 

Тогава предлагам да го прегласуваме към регламента процедурно: 
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„Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено 

мнозинство – 50 процента плюс 1 глас от гласувалите по решението. В 

гласуването следва да се участвали не по-малко от 50 процента от 

регистрираните делегати.“ 

Това е на практика корекция на регламента, с която изчистваме 

наистина текста, за който ми е обърнато внимание, че е неясен. 

Има думата ландш. арх. Недев. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Арх. Баровски, вместо да 

творим, не може ли да сложим текста от ЗКАИИП, който е абсолютно 

ясен? 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Няма го ограничението 

за падащия кворум, за който сме решили. Всъщност там е проблемът. 

Първата част е текстът от ЗКАИИП на практика. Второто изречение го 

няма. 

Моля, гласувайте този текст на т. 2 от Регламента. 

Гласували общо 200 делегати: "за"- 173, "против" – 13, "въздържали 

се" - 14.  

Приема се тази корекция, за да изчистим регламента. 

Имаше едно процедурно предложение от арх. Румен Йотов във 

връзка с това, че адв. Казармов, който е юристът на КДП и е изготвил част 

от предложенията по Устава, молят да изместим по някакъв начин точката 

за Устава, за да може адв. Казармов да присъства. Може ли, арх. Йотов, да 

го формулирате на микрофона, за да вземем решение дали ще местим 

точката и да знае адв. Казармов дали да си тръгва, тъй като има работа. 

АДВ. РУМЕН ЙОТОВ: Моето процедурно предложение е, тъй 

като специалната молба беше той да присъства, защото промените в устава 

са важни неща. Той дойде в 13,00 ч. Сега е 18,00 ч. Ако той си тръгне, е 

безсмислено да бие толкова път и ние да не свършим никаква работа. 

Другото ми притеснение е, че в момента има 200 души в залата, а за 

да се приемат каквито и да е промени в Устава, трябва да има 220 и 
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няколко гласували „за“. Така че ние не знам какво правим. В случая нищо 

не можем да направим. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Трябва да имаме 225 

„за“ за Устава. Двадесет и пет човека може и да се съберат.  

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Да, но всички трябва да гласуват „за“. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да, това – също. 

Има ли някакви коментари по отношение това процедурно 

предложение – дали можем да си преместим точката за Устава примерно 

веднага, след като приключим този отчет? 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Добре, да довърша. Моето предложение е 

да започнем да разглеждаме предложенията, да ги коментираме, докато 

адв. Казармов е тук. През това време да направим каквото е възможно да 

се съберат максимален брой делегати. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тоест, предложението на 

арх. Йотов е да приключим тази точка с отчета или да я вместим Устава 

сега и после да си продължим с отчета. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Моето предложение е да започнем 

разглеждане на предложенията и обсъжданията за промени в Устава сега, а 

гласуването на последния отчет да стане след това. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре. Има процедурно 

предложение да вмъкнем, докато се събере кворум, и поради технологични 

причини…. Все пак наистина точка в точката няма как да има. Тогава 

предложението ми е все пак да уважим предложението на арх. Йотов – 

веднага след приключването на тази точка с отчетите, приемането на 

отчетите, да преместим точката за Устава. 

Има думата арх. Сачкова. 

АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Имам процедурно предложение. Тъй като 

това са важни неща – промяната в Устава и в Кодекса – аз ви предлагам, 

разбира се, ако Общото събрание реши, да отложим гласуването на отчета, 

което ни предстои, да изслушаме всички „за“ и „против“ по Устава и по 

Професионалния кодекс, но гласуването на Устава и на Кодекса да го 
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оставим за утре, за да имаме поне със сигурност 225 човека, които да са 

тук. Защото, ако сега тръгнем да го гласуваме,…. Нека да ги изслушаме, да 

чуем мотивите им, за да уважим труда, а гласуването никога няма да ни 

избяга – и на отчета, и на самия Устав. Но е много важно да чуем това, 

което ни предлага юристът. Юристът много отдавна се занимава с тези 

проблеми на Камарата, много е в час и аз вярвам, че са направили…. 

Погледнах го много малко, малко време имах. Но не разбрах част от 

мотивите. Затова много ми се иска да ги чуя и е важно, ако действително 

проблемите са такива, каквито са описани, наистина трябва да ги решим. 

Затова ви предлагам да ги изслушаме, а гласуванията след това 

няма да ни избягат. Както искате, ваша воля. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тъй като и с 

предложението на арх. Сачкова все пак вкарваме точка в точка, аз 

предлагам тогава процедурно, тъкмо ще се види и настроението в залата, 

който е съгласен първо да прекратим дебатите по точката на арх. Бакалова, 

поне със сигурност да се прекрати дебатът, после, ако има гласуване, ще 

има гласуване и минаваме на следващото. Това можем да го приемем сега. 

Заповядайте, арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Арх. Баровски, аз бях заявил изказване 

по доклада на арх. Бакалова. Настоявам да го направя. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, тогава гласувайте 

против прекратяване на дебата. Имаше предложение да се гледа Устава. 

Но ние няма как да гледаме Устава, без да сме прекратили поне дебата по 

точката за отчет на ресор „Нормативи“. 

Имам думата арх. Банов.  

АРХ. БАНКО БАНОВ: Арх. Баровски, предполагам, че и да има 

някакви дебати, те ще са само няколко по отчета на арх. Бакалова. Можем 

да го гласуваме този отчет. Смисълът на този отчет, на гласуването на 

отчета е всичко, което се каза по него, да се вземе предвид – забележките, 

критиките, добрите страни и да има реална полза от него, а не просто като 

папагали след отчета да го гласуваме и толкова. Формално няма никаква 
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полза от това дали ще го приемем или няма да го приемем отчета, ако ние 

от него не си направим някакви изводи и не вземем предвид какво за в 

бъдеще ще прави Камарата. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз с това съм напълно 

съгласен. Съгласен съм, че има колеги, които искат да се изкажат. 

Въпросът, че вероятността да изпаднем пак в същата напрегната 

обстановка и да се наложи пак да прекъсваме събранието, ще торпилира 

пък напълно процедурното предложение на КДП – да се изтегли Уставът. 

В крайна сметка аз като водещ търся някакъв разумен баланс как да 

процедираме. Не можем да започнем веднага с Устава, без да сме 

прекратили дебата. Ако искате, предложете после да се отвори отново или 

нещо друго, но във всички случаи или с гласуване – не знам. 

Има думата ландш. арх. Недев. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Уважаеми колеги, волята 

на Общото събрание, доколкото знам, е меродавно. Извинявам се, но нека 

да помогнем на арх. Баровски. Нека да направим едно гласуване: желаете 

ли прекратяване в момента на дебата, без никакво приемане или каквото и 

да било на отчета, защото там има още да се говори, прекратяване за 

момент, за да можем да видим тези важни промени. Или не сте съгласни? 

Искам това нещо да се подложи на гласуване – временно прекратяване на 

дебата по отчет „Нормативи“. Временно прекъсване, извинявам се. 

Има думата арх. Киряков. 

АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Дайте да не измисляме някакви 

термини, които си ги вадим от не знам къде. Ако искаме, ще спрем дебата, 

приключваме, точка. Можем да гласуваме веднага след прекратяването 

или след точката за това. Но сега нека да гласуваме прекратяване на 

дебатите. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Поред да гласуваме 

предложенията. Предлагам първото предложение да се гласува – това, 

което току-що предложих. 
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ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, сега ще гласуваме 

да гласуваме. Така ще стане.  

Колеги, моля, гласувайте предложението да се прекрати дебата по 

точката с отчета на ресор „Нормативи“. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Временно прекъсване, 

арх. Баровски. Това, което се чете, не е това, което се пише. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да, временно прекъсване, 

оставаме в същата точка.  

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Арх. Баровски, има 

заявили се изказвания преди да постъпи предложението за прекъсване. 

Нека да дадем възможност на хората да се изкажат. Сега, в момента 

упражнявате един натиск. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ландш. арх. Рангелов, 

напълно съм съгласен с Вас. Имаше процедурно предложение от КДП 

поради технологични причини да мине гледането на Устава сега, защото 

адв. Казармов трябва да тръгва. Ние, за да го гледаме, по някакъв начин да 

излезем от тази точка. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Колеги, в момента се 

гласува – виждаме резултата, ето го виждането. 

АРХ…… : Колега Недев, в момента манипулирате събранието. Не 

сме в режим на гласуване. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да, не съм обявил 

гласуване. 

Между другото, спрете гласуването, защото не съм го обявил. Да се 

разберем какво гласуваме и тогава ще гласуваме. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Бихте ли гласували 

процедурното ми предложение с този текст, който е на екрана? 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ще го гласуваме, но 

първо да гласуваме дали искаме да гледаме Устава по принцип. 

Колеги, ако кажете, че не искаме да гледаме Устава по-рано, няма 

смисъл да гласуваме дали да прекратяваме дебата по отчета. Ако кажете, 
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че искате, тогава ще гласуваме дали временно да го прекратим или да не го 

прекратяваме временно.  

Имате думата. 

АРХ. …….: Уважаеми колеги, свидетели сме тук на някаква според 

мен недостойна постановка. Непрекъснато слушаме едни и същи хора, 

които се изказват по три, по четири пъти. 

Имам предложение първо да се гласува процедурното предложение 

на арх. Баровски, а именно прекратяване на дебатите по отчета на арх. 

Бакалова, след което да се гласува процедурното предложение на ландш. 

арх. Недев и ще се види събранието какво ще реши. След това можем да 

гласуваме дали да „издърпаме“ точката за Устава. 

Ако не е направено предложение и не съм разбрала правилно арх. 

Баровски и неговото предложение не е било за прекратяване на дебата, аз 

правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите и 

обсъжданията по отчета на арх. Бакалова. Извинявайте, колеги, но 

непрекъснато тук се спрягаше колко струва 1 минута от това събрание, а 

ние изгубихме часове в неща, които нищо не ни показаха, нищо не ни 

доказаха. 

Предлагам, ако арх. Баровски не е направил това процедурно 

предложение или аз не съм го разбрала правилно,  в такъв случай аз правя 

такова предложение за прекратяване на дебата. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ:  Уважаеми колеги, в 

момента имаме ситуация, в която се обяви прекъсване, защото страстите се 

разгорещиха. Вие искате в момента да кажете: дайте да го заметем това 

под масата. Съжалявам, не съм съгласен. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ландш. арх. Недев, ако 

искате, може пак да прекъснем заседанието, ако продължите да повдигате 

по този начин тон. Мисля, че сме нормални хора и можем да говорим 

нормално. Ако някой има някакви претенции, нещо да иска, има нормален 

език. Да си каже мотивите, хората да гласуват. Не е нужно да си крещим 

по микрофона. 
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Има думата арх. Василева. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: На нормален език искам да 

кажа, че преди почивката имаше желаещи колеги да се изкажат. 

Направихме почивка, за да уталожим страстите. Сега трябва да 

продължим. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре. Затова, както 

казах, ако искате да продължим, гласувате против прекратяване на дебата 

по предложението на арх. Йонов. Както казах, то е същото – прекратяване. 

Който иска да продължи или временно да спре само, гласува „против“. 

Който иска да го прекрати, гласува „за“. 

Гласуваме в момента прекратяване на дебата. Моля, гласувайте 

прекратяването на дебата по тази точка. 

Гласували общо 284 делегати: "за"- 117, „против“ – 151, 

„въздържали се“ – 16.  

Предложението за прекратяване на дебата не се приема. 

Ще подложа на гласуване второто предложение – на ландш. арх. 

Недев, за да сме коректни – временно прекъсване на дебатите по тази 

точка, за да можем да преминем към точката за Устава. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Това е коректно, това е 

коректно, колеги. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Който е съгласен 

временно да бъдат прекъснати дебатите по тази точка, за да можем да 

преминем по технологични причини точката за Устава, моля да гласува. 

Гласували общо 287 делегати: "за"- 196, "против" – 78, "въздържали 

се" - 13.  

Предложението за временно прекъсване на дебатите се приема. 

АРХ. РУМЕН  ГРИГОРОВ: Имам процедурно предложение. Да 

затворим залата, докато има кворум, и да решим Устава. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. Генов. 
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АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз имам питане – къде са останалите 

около 70 колеги? Защото кворумът е 287 или 284 ли беше, а на нас ни 

трябват за промяна в Устава и в Професионалния кодекс 270 и нещо. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Трябват ни 225 делегати. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Е, че това не е 2/3 от 350 и колко 

делегати? 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: От 379, но преди малко 

казаха, че има още трима регистрирали се. Значи са 382.  По мое мнение 

2/3 е 225. Тоест, след като има трима регистрирани допълнително, стават 

общо регистрирани 340 – пак казвам, само 50 човека липсват – от които 2/3 

са 226, които трябва да гласуват „за“ Устава. 

Арх. Дечев последно има думата и започваме да четем 

предложенията за Устава. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Искам да попитам. Нали има мандатна 

комисия? 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ  БАРОВСКИ: Точно тя докладва, да. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Докладва ли пред Общото събрание колко са 

членовете, колко са регистрирани, колко са записани – това нещо 

гласувано ли е, приет ли е докладът на Мандатната комисия или Вие си 

четете някакви листчета там. Това е важно, защото, ако ние вземем 

неправилно, нелегитимно решение, всеки един от присъстващите в залата, 

отивайки в съда, ще паднат решенията на Общото събрание като 

нелегитимно. 

Затова нека да следваме реда, Устава и протокола, за да можем да 

бъдем коректни. А не непрекъснато да ми казвате – в 11,00 ч. са били 

толкова, в 12,00 ч. – толкова, в 16,00 ч. толкова. Общото събрание се 

регистрира сутринта в 10,00 ч., както е обявено, от 9,00 до 10,00 ч. е 

регистрацията. След това в 11,00 ч. се прекратява регистрацията, отчита се 

колко са записани и мачът приключва. Не може да ги записваме 

непрекъснато. В 6,00 ч. дошъл някой си с автобус, с влак, със самолет – да 

го записваме, че е делегат на Общото събрание. Това е несериозно. 
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ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. Триста 

тридесет и седем са се регистрирали, плюс трима стават 340. При 340 

регистрирани към момента за легитимно решение по Устава кворумът 

трябва да е 226 „за“. В залата има 286 делегати, така че 260 човека могат да 

гласуват „против“. 

Тъй като вече гласувахме временно прекъсване и то го 

формулирахме, за да минем към измененията в Устава, мисля, че вече 

можем да преминем към представяне на предложенията по Устава. 

Каня арх. Йотов и адв. Казармов тук горе, за да представят поне 

техните предложения за промени, тъй като има още няколко, за да може да 

изпълним точно това, за което прекъснахме предишните дебати. 

Давам думата на адв. Казармов. 

АДВ. ХРИСТО КАЗАРМОВ: Уважаеми колеги, аз понеже дълго 

време слушах дебати, които нищо полезно не доведоха персонално за вас, 

вие сте хора заети. Така че максимално ценя времето. В телеграфен стил да 

ви кажа само важните неща. 

В Комисия по дисциплинарно производство, като обсъждахме, 

решихме, че ще изберем  и при всяко Общо събрание ще представяме 

промени във вътрешната нормативна база и то само една или две, за да 

бъдат по-лесно възприемани, като конкретните проблеми, които избираме, 

са такива, които на практика пречат да си свършваме работата добре, 

разбирайте, да доведат до конкретни дисциплинарни нарушения. Тоест, 

имаме проблем, но нямаме решение. 

В конкретния случай сме избрали чл. 7, ал. 3 от Устава, която в 

сегашната си редакция повелява, че архитектите, които членуват в 

Камарата и чиято пълна проектантска правоспособност е редуцирана при 

условията на чл. 230, не могат да бъдат избирани в органите на 

управление. 

Това е постановка, която е още от 2007 г. Тоест, тогава Общото 

събрание е казало „а“, но не е довършило изречението. Тоест, загатнали 

сте, че искате да се създаде някакво ограничение, но то на практика е 
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направено неефективно. Какво имам предвид? Нямат право да бъдат 

избирани. Реално, органът, който избира, това сте вие, Общото събрание. 

Когато дойде сигнал, а такива имаше поне четири, за главни архитекти, 

които са членове на Управителния съвет, ние нищо не можем да направим. 

Няма как да накажем Общото събрание, че е избрало хора с такова 

ограничение. Тоест, имаме норма от 2007 г., която не работи. Има най-

много сигнали, прекратени на това основание. Нищо лично към главни 

архитекти или нещо подобно. Аз, както и в предното изказване, което имах 

на предишното Общо събрание през месец март, ако не се лъжа, точно това 

казах – трябва да се обедините. Затова не трябва да има някакво 

разделение. 

Има проблем. Вие трябва да знаете – има този проблем. Ако някой 

очаква от нас да наказваме главни архитекти, няма как да го правим. Ако 

очаквате да наказваме главни архитекти, просто тази норма трябва да я 

отмените.  

Затова ние предлагаме работещ вариант, който може да приемете, 

може да не приемете, но с ясното съзнание, че като не го приемете, ние 

няма как да ви бъдем полезни, ако смятате, че по някакъв начин участието 

на такива ваши колеги в органите е проблем. 

Редакцията няма да ви я чета, всички я виждате. Ще ви спестя 

времето. Най-добре можете да възприемате визуално, всеки да си я тълкува 

както иска. Мога да кажа че чух, и аз не знам откъде, съответно, че има 

различни тълкувания на въпроса. Не отричам. Други мои колеги-юристи са 

приели, че това в крайна сметка е неприложимо. Но самият тълкуващ 

орган, говоря за Общото събрание, тук вече ще го прочета, понеже аз 

разполагам с един документ, който е от 2019 г. Самото Народно събрание,  

Комисията по регионална политика  ясно е заявила следното: „Съгласно   

чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове задължително тълкуване на 

нормативен акт дава органът, който е издал акта.“ Дотук всичко е ясно, 1:1 

е законовият текст. Съгласно практиката на Конституционния съд 

Народното събрание може да дава задължително тълкуване на закон или 
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законови разпоредби, но това трябва да стане в законовата форма – чрез 

приемането на тълкувателен закон, изясняващ, поясняващ или допълващ 

тълкувания закон. Такова нещо нямаме, аз не съм видял да има 

тълкувателен закон за Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране.  

Така че не виждам проблем с това.  

Другата основна критика, която се гравитира в пространството, е, 

че по този начин приемаме норма, която противоречи на Устава. По-точно 

нормата на Устава, която ще приемете, противоречи на закона. 

Тук искам да кажа, че има две решения – на Върховния 

административен съд, като за мен съдебната власт е тази, която на 

практика тълкува законите и създава задължителна практика, където ясно 

се казва, че включването на допълнителни изисквания, което вие правите в 

момента – вие въвеждате нови, допълнителни изисквания, на които трябва 

да отговарят съответните членове на органите. Така че включването на 

допълнителни изисквания към членове на Камарата е в прерогатива на 

Общото събрание, с които Управителният съвет или без значение кой 

орган, и съдът включително е длъжен да се съобрази. 

И тук е важният момент в едно друго решение. Обстоятелството, че 

в Устава са включени ограничения, които не са регламентирани в закона, 

не води до противоречието му със закона. Такова би било налице, ако 

разпоредбите на Устава съдържат разрешителни условия, които са 

забранени със закона.  

Тоест, като заключение, което искам да ви дам, понеже това е доста 

сериозна промяна, може би наистина е добре утре да я гласувате, да я 

дискутирате, тъй като е тежка за смилане тази юридическа материя, най-

общо казано, няма никаква пречка тази норма да бъде приета. Добра или 

лоша – времето ще каже. 

Това, което исках да ви кажа в момента, е че всъщност имаме нещо, 

което не работи и аз като юрист на Комисия по дисциплинарно 

производство и колегите ми сме длъжни да ви го кажем, защото в противен 
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случай на практика сме, как да го кажа, в някаква форма на съучастие. 

Тоест, не отговаряме на вашите очаквания, а правим максималното, за да 

отговорим на тях и да постигаме някакви резултати. 

Това е, което исках да ви кажа. Благодаря за вниманието. 

(Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, предполагам, че 

повечето имате пред вас разпечатан текста, в сиво са. Аз все пак ще го 

прочета за протокола. 

„В чл. 7, ал. 3 се предлага да придобие следната редакция: 

„Ал. 3. Архитектите по ал. 2, които членуват в Камарата, както и 

архитектите, на които пълната проектантска правоспособност е 

редуцирана при условията на чл. 230 от ЗУТ, не могат да се кандидатират, 

да бъдат избирани и да участват в състава на Управителния съвет, 

Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство. В случай 

че, въпреки тези ограничения, те бъдат избрани в някои от тези органи, са 

длъжни незабавно, в деня на избора, да подадат оставка.“ 

Това е предложението, което мотивира адв. Казармов.  

Има и още едно предложение. Тоест, има още две предложения. ако 

искате, ще караме поред. Първо предлагам дебат по тази точка. Има ли 

колеги, които да се изкажат по въпроса? 

Арх. Живко Велев, заповядайте. 

АРХ. ЖИВКО ВЕЛЕВ: Колеги, аз искам да попитам дали в 

Управителен съвет е правена някаква статистика колко главни архитекти 

са били избирани в управителните органи на Камарата, които се цитират в 

така направеното предложение. Колко колеги главни архитекти са били 

избирани в управителните органи на Камарата – Управителен съвет, 

Контролен съвет и Комисия по дисциплинарно производство. Има ли 

някаква такава статистика? Някой знае ли? 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Те не са само главни 

архитекти, а всички по чл. 230. Тоест, това включва доста по-широк кръг 

от колеги, които работят в общинската администрация, в държавната и т.н. 
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Факт е, че досега във всички мандати, на всички нива е имало такива хора 

– в Контролен съвет – предполагам, че в доклада им ще бъде споменато, 

тъй като още в началото на мандата те повтарят тази тема и факт е, че КДП 

наистина поставя въпроса, защото в един момент ние си прехвърляме 

точката. Контролният съвет иска ние да ги изхвърлим или да не гласуват. 

Ние нямаме право да изхвърлим някой избран. Общото събрание на 

регионалната колегия го е избрала, няма кой да задължи Общото събрание 

да избере друг. И наистина изпадаме в една такава ситуация, в която или 

трябва да отменим това ограничение, или трябва да направим някакъв 

режим, който наистина да се прилага. 

АРХ. ЖИВКО ВЕЛЕВ: Добре, само секунда още. По самия текст. 

Това малко смешно ми звучи – той да си подаде оставката веднага след 

избора. Тогава за какво го правим това нещо? Когато се предлагат колеги в 

органите за управление на Камарата, предварително всички тези неща би 

трябвало да бъдат съгласувани. Ако има такива колеги, те трябват да 

отпаднат още в началото. А не ние на финала да се занимаваме с това 

нещо. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз, понеже беше зададен конкретен 

въпрос, ще отговоря конкретно. В момента в Управителния съвет има 

двама представители, които са главни архитекти на общини. Бяха трима, 

арх. Стодева си подаде оставка в момента, в който стана член на 

Управителния съвет, включително има и още един член, който  присъства 

като упълномощен на събранието на Управителния съвет, който също е 

главен архитект. Мотивът е, че по малките регионални колегии има най-

много общини и когато една регионална колегия е от 20 – 30 члена, почти 

всеки един от тях е главен архитект в някоя от общините. Няма как да 

изберат кой да е председател, който да не е главен архитект. Това е 

коментарът. Просто го казвам. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. Сачкова. 
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АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Благодаря. Имам питане към адв. 

Казармов. Питането ми е, защото искам да си изясня нещо, което ми е 

много трудно. Тъй като съм съгласна с мотивите за многото области, в 

които имаме много общини, които трябва да бъдат обслужени по закон, и 

това са единствените архитекти, които могат да бъдат главни архитекти, а 

колегите там са малко.  

По тази причина задавам въпрос към адв. Казармов. Аз не мога да 

тълкувам закона, но чета малко особено, като всеки архитект, разбира се.  

В закона е написано, че Управителният съвет се състои – говоря за 

Управителния съвет, а за другите контролни органи нямам никакви 

съмнения, че не трябва да има главен архитект, с какъвто и ранг да е. 

Понеже те са по седем човека, няма как. Все ще намерят седмина. Но тъй 

като Управителният съвет е малко по-особена формация и тя се състои от 

председател, 10 избрани от Общото събрание и 28 председатели на 

регионални колегии. Проблемът е, че когато чета закона, казвам пак, че го 

чета като архитект, както ми харесва, аз разбирам, че не трябва да бъдат 

членове тези, които са избрани от Общото събрание, от нас. Тоест, това 

може би не ми важало за това, че регионалната колегия си е избрала за 

председател главния архитект на еди-кое си, където е тази община. 

Затова питам: това  правило за всички ли е, защото текстът, който 

сте предложили, може да бъде в скоба „избраните от Общото събрание“. 

Затова питам, защото това е моето разбиране. Ние трябва да 

помагаме и на колегите, които са много малко в райони, които са с много 

общини. Няма кой да ни свърши работата. Дипломата ни е дала това право 

и задължение. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Давам думата за отговор 

на адв. Казармов. Заповядайте, адв. Казармов. 

АДВ. ХРИСТО  КАЗАРМОВ: Изберете работещия вариант, 

ефективния. Наистина аз знам, че един от изследваните случаи беше, ако 

не се лъжа, в Ловеч, където наистина са малко хората. Изберете някакъв 

работещ за вас вариант. Ние не искаме да въвеждаме някакви груби 
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санкции, които да налагаме. Въпросът е гилдията да изрази под някаква 

форма как възприема тази ситуация да разреши проблема. 

Имаме предвид включително и председателите на регионални 

колегии в тази му редакция. Ако Общото събрание реши, разбира се, може 

да посочи, че има предвид единствено пряко избраните. Но това изрично 

трябва да се посочи. Общото събрание може да реши това нещо. Няма 

дискриминация. Това казах, вие не въвеждате разрешителни норми, 

забранени от закона. Имате свободата да творите нормата по начин, по 

който искате, така че да я възприемете. Но, каквото и ограничение да 

въведете, то ще е работещо спрямо това, което има в момента. В момента 

нямате нищо. Това е, което искам да кажа. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

По ред: Стрясков, Дечев, Бойчев. 

Заповядайте, арх. Стрясков. 

АРХ.  ПЕТЪР  СТРЯСКОВ: Колеги, времето тече. Въпросът е 

изключително сериозен. Ще се опитам да се вмъкна в трите минути.  

Първо, искам да разберете, че правя изказването си на база това, че 

аз съм бил главен архитект и тогава коректно си бях замразил членството в 

Камарата. Сега не съм главен архитект и не съм адвокат на главните 

архитекти. Нека да бъда разбран. 

Първо, чл. 230 е рестриктивен. Рестрикцията на главните архитекти 

е една-единствена. Те нямат право да упражняват професионална 

проектантска дейност на територията на общината, на която са 

одобряващи органи. Това е единствената рестрикция. Аз мога да съм 

главен архитект, примерно, в Банкя, но никой не може да ми попречи да 

проектирам в Созопол хотели и т.н. 

Член 230 в този смисъл е рестриктивен. Той принудително отнема 

пълния лиценз на главните архитекти и ги принуждава да са с ограничена 

проектантска правоспособност, която ги вкарва в друго. 

Трето, това е динамичен процес. Членове на национално ниво са за 

един мандат. Длъжността „главен архитект“ е много разтегливо понятие 
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във времето. Той може днес да постъпи, утре да го уволнят по други, ясни 

причини. Може да изкара и 20 години, защото е рутиниран в тази област. 

Така че ние трябва да намерим модела, в който, първо, не 

допускаме разцепление в колегията. Защото, разберете, това вкарва 

разцепление у нашата колегия. Ние не трябва да го допускаме. 

Второ, прочета на адв. Казармов аз го превеждам на един по-познат 

термин. То е същото. Ние имаме право да забраним нещо, което е наше 

право, и нямаме право да разрешаваме нещо, което е забранено. Това е 

ясно. Това е наше съждение, на наша мисъл и на наша цел на обединение 

на колегията, не на разединение.  

Искам да се съобразим с тези неща и да подготвим премахване на 

този рестриктивен чл. 230 от нашия Устав, а да дадем възможност на 

главните архитекти да си участват там, където им е разрешено но всички 

нива като пълноправни архитекти, носещи пълна проектантска 

правоспособност. Останалото е въпрос на съвест и прокуратура. Благодаря 

за вниманието. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на арх. 

Стрясков. 

Има думата арх. Емил Дечев. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Искам само да попитам аз ли нещо не 

разбирам или някой друг не ме е разбрал. Адв. Казармов е тук. Въпросът 

ми е лично към него. Главните архитекти имат ограничения по чл. 230 да 

одобряват проекти в общината, в която са главни архитекти. Тоест, за да не 

си одобряват сами своите проекти – това е смисълът. Той има пълна 

проектантска правоспособност, може да проектира навсякъде в България. 

Той няма ограничена проектантска правоспособност в общината, в която 

той проектира и работи като главен архитект. Целта на това е да не си 

одобряват собствените проекти. Това е рестрикцията, което не го 

ограничава да участва в контролните и управителни органи на Камарата на 

архитектите в България. Той е пълноправен архитект – нищо по-малко от 

останалите архитекти. Нали смисълът е просто да не си одобрява сам 
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собствени проект? Това е. Защо непрекъснато ги вкарваме в някаква група 

на престъпници, на някакви хора, които са извънземни, на някакви, които 

са много лоши. Те имат административен опит, с което могат да ни бъдат 

полезни във всяко едно отношение. Защо да не използваме това нещо? 

Или аз бъркам нещо? Ако можете, отговорете ми сега. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, адв. 

Казармов. 

АДВ. ХРИСТО КАЗАРМОВ: Ние не тълкуваме чл. 230. Вие имате 

едно ограничение, което сте си въвели, което ви казах, че е неработещо. Не 

съм аз човекът, който го предлага това. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Да го отменим това ограничение. Защо 

въвеждаме нови ограничения? 

 АДВ. ХРИСТО КАЗАРМОВ: Аз го казах това първи, преди Вас. 

Така че вие преценявате какво да правите. Ние ви сигнализираме, че има 

нещо, което не е както трябва. Естествено, че правоспособността по чл. 230 

не е ограничена. Това мога да го кажа на всички. Едва ли някой си мисли, 

че това е ограничена проектантска правоспособност. Точният термин е 

„редуцирана“. В случая Общото събрание е направило паралела между чл. 

230 и участието в тези органи, а не аз. В крайна сметка, ако Общото 

събрание държи това нещо да се спазва, трябва да си го преведе в 

съответния вид. Това е, което искам аз да кажа. 

Оттук нататък наистина ви го казвам, диалогът не може да бъде 

между пряко засегнатите от тази норма и мен. Смятам, че диалогът трябва 

да е в Общото събрание, да се стигне до някакъв консенсус. Или, ако не е 

консенсусът, нека мнозинството да реши какво да се случи. Не смятам, че 

има нещо неясно. Просто имаме един казус, който трябва да намери своето 

решение. А органът е Общото събрание. Това е, което исках да ви кажа. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Тогава не би ли трябвало с изменението в 

Устава – обръщам се и към водещия – просто да отпадне това ограничение 

и главните архитекти да бъдат пълноправни членове на контролните и 

управителни органи на Камарата на архитектите в България? 
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ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, това може също 

да бъде подложено на гласуване като предложение, влязло от зала. 

Арх. Дечев, предложението, което излиза от КДП, е да бъде 

допълнена редакцията и да бъде по-работеща. В обосновката си адв. 

Казармов каза или да бъде допълнена, или да бъде отменена. Ако правите 

предложение да бъде отменена, то ще влезе като официално предложение, 

ще бъде гласувано и то заедно с двата варианта – или допълваме докрай, 

или го отменяме. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Добре, приемете го като предложение – да 

отпаднат ограниченията главните архитекти да заемат контролни и 

ръководни длъжности в Камарата на архитектите в България. Тоест, да 

членуват в Управителния съвет, в Контролния съвет, Комисия по 

дисциплинарно производство и където и да било.  

Това е моето предложение. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ако е официално 

предложение, молбата ми е при техническите сътрудници просто да 

копирате един текст като вариант, за да може да бъде гласувана конкретна 

формулировка, тоест, да се задраска съответния текст. 

Има думата арх. Мирослав Бойчев, след него – Мирослав Иванов и 

после арх. Генов. 

Заповядайте, арх. Бойчева. 

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ:  Колеги, като бивш член на 

Комисията по дисциплинарно производство искам да ви обърна внимание 

на следното. Всеки, който участва в Управителния съвет, трябва да 

отговаря на условията за член на Управителния съвет. Да, прави сте. Няма 

ограничение регионалните колегии да изберат главни архитекти. Обаче те 

също като членове на Експертния съвет, независимо дали са избрани от 

Общото събрание, те са в национален орган и трябва да отговарят на 

условията за член на Управителен съвет. Законът не забранява да бъдат 

избрани за председатели на регионални колегии, но законът указва, че 

председателят на регионалната колегия може да упълномощи друг колега 
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да участва в заседанията, който да отговаря на условията на Управителния 

съвет. Това не се прави.  

Тълкувателното писмо на Комисията за регионално развитие и 

благоустройство към Народното събрание указва реда – че, ако въпросът 

не се реши в Устава, редът е председател на Управителен съвет по съдебен 

ред да отмени избора на главен архитект за председател на регионална 

колегия. Това е тълкуване на Комисията по регионално развитие и 

благоустройство в Народното събрание по действащия в момента наш 

Устав. Благодаря.  

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Мирослав Иванов 

има думата. Заповядайте, арх. Иванов. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Моите притеснения са други.  Да 

приемем, че отпаднат тези ограничения някак си. Питането ми е съвсем 

конкретно. При положение, че хората, които сме избрали и изпълняват 

функцията на главен архитект, те имат някакво работно време, имат 

приемен ден. Може ли някой да ми гарантира, че всички членове на 

Управителния съвет ще могат да се съберат по едно и също време, така че 

да няма приемно време за главните архитекти и да е удобно? Защото в 

един момент според мен съвместяването на двете длъжности и желанието 

на всички да бъде по едно и също време по желание, при положение, че 

човекът е със свободна професия и сам може да си определя работното 

време. Но, когато си на държавна работа, да претендираш, че ще я 

напуснеш, за да отидеш на заседание на Управителния съвет, как ще стане 

на практика това нещо и как става сега в момента. Това на мен не ми е 

ясно. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Генов има думата. 

Заповядайте, арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Колеги, тук започнаха пак някакви 

интерпретации на тема чл. 230 от ЗУТ. Обръщам внимание, че това не е от 

нашия Устав, а от ЗУТ. Начинът на промяна на закон е малко по-друг. Ние 

нямаме право да променяме закона. Това, първо. 
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Второ, арх. Баровски обърна внимание, че ние нямаме отношение 

към главните архитекти. Ние имаме отношение към наши членове, които 

по ред причини са наши членове, но са на държавна или общинска работа. 

Не са само главни архитекти. Стотици са по разни администрации, 

министерства, агенции, областни управи и т.н. Не са само главните 

архитекти. 

Другото, на което искам да обърна внимание – че тази промяна е 

приета 2007 г. от Общото събрание. Дванадесет години нашият 

Управителен съвет е бил в закононарушение. Аз съм втори мандат член на 

Комисията по дисциплинарно производство, която е вносител на това 

предложение за изменение, имаме „N“ на брой – забранено ми е да казвам 

колко – жалби до комисията и не можем да вземем никакво отношение. 

Това адв. Казармов го каза – че това е основната причина. Ние нямаме 

инструмент, взаимоотношения, жалби срещу своеволията на главни 

архитекти, членове на Камарата. Ние можем да наказваме само членове на 

Камарата.  

Някой сигурно си спомня, че моето отношение е малко особено. 

Тези, които са в регистъра по чл. 230 нямат място в нашата Камара. Те 

трябва да бъдат или със замразено членство, или …. Те доброволно са 

избрали да бъдат държавни служители. Никой не им е сложил пищова на 

челото. В нашата камара презумпцията, едно време, когато я създавахме – 

2003 г. и предната – 1995 г. и още по-предната – аз и в трите съм участвал 

в конструирането им, беше, че ние сме организация на свободните 

архитекти. Държавните служители си имат КТ „Подкрепа“, КНСБ, 

организацията на общините. Имат си десетки организации, които 

защитават техните права. Нашите права ги защитава само Камарата и ние 

самите. Остап Бендер го е казал.  Всеки сам се оправя.  

Така че се обръщам към вас да прочетете по малко по-друг начин 

нашите предложения за промяна. Ние искаме да конкретизираме приетата 

поправка в нашия Устав от 2007 г., която, както виждате в ляво, е четири 
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реда, в дясно е 12 реда. С четири реда няма как да взимаме отношения по 

жалби срещу така наречените наши членове по чл. 230. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. Калина 

Павлова. 

АРХ. КАЛИНА ПАВЛОВА: Присъединявам се към предното 

изказване, преди мен с конкретен случай от община Варна, където сме си 

обжалвали Общия устройствен план на Варна и в Административен съд  

всички вещи лица от Варна си направиха отвод и в някои от мотивите за 

отвод беше страх от професионален натиск, който ще им бъде указан. 

Така че главните архитекти имат доста по-голямо влияние от 

просто така на пръв поглед – формалното, което си мислим. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Сачкова има 

думата. 

АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Благодаря. Аз внасям предложение за нов 

текст към това, което е внесено. Моето предложение е текстът да бъде 

следният: 

„Да участват в състава на Управителния съвет, избран от Общото 

събрание“ и следва „Контролния съвет, Комисията по дисциплинарно 

производство ….“ И цялата останала част. Тоест, след „състава на 

Управителния съвет“ се допълва „избран от Общото събрание.“ 

Това е за десетте, които се избират заедно с председател. Това е 

моето предложение. Вие ще гласувате. Ваша воля. Никога не съм била 

главен архитект, но не ги мразя. Връщат ме поголовно по десет- 

петнадесет пъти минавам. Не ги мразя. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Григоров. 

АРХ. РУМЕН ГРИГОРОВ: Аз съм привърженик на така 

предложения текст. Мисля, че е време да спрем с компромисите. Приемем 

ли тази поправка в чл. 7, оттам нататък нещата ще си дойдат автоматично. 

Главните архитекти са частни случаи в системата. Хайде да не ги слагаме 

на първо място. Да започнем да оправяме системата, ще намерим решение 
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за главните архитекти. Но тук генерално да решим въпроса още сега. Бил 

съм главен архитект и знам какво е, но мисля, че образно, все едно, че на 

Закона за адвокатите да им кажем, че могат да бъдат и съдии. 

Това е тънкият момент. Затова ви предлагам да прекратим 

дискусиите и да преминем към гласуване. По-различно нищо няма да 

кажем от това, което казахме. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Още един човек само 

чака за изказване. Заповядайте, арх. Пенчева. 

АРХ. ЛЮДМИЛА  ПЕНЧЕВА: Един въпрос към всички. Знаете 

ли разликата между дефиницията за държавен служител и общински 

служител по чл. 230? Всички говорите. Когато си  редови служител в която 

и да е общинска администрация, ти си общински служител. Държавен 

служител е само и единствено главният архитект и евентуално шеф-отдел, 

ако има такъв по структура. Това е огромна разлика, колеги. Огромна 

разлика е. Замислете се върху това. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата Арх. 

Валентина Василева. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Веднага искам да отговоря на 

въпроса. Затова говорихме и на предишното Общо събрание, когато 

коментирахме избори, гласувания, четох следния текст. Чл. 230 . 

Проектанти, които работят като служители по трудово или служебно 

правоотношение в администрацията на териториалните органи на 

изпълнителната власт. Тези колеги са избрали да си получават заплатата от 

другаде. Те са служебно зависими от своите ръководители – началници, 

кметове , директори и всякакви друг. Имаме дори и архитекти-кметове. Те 

не могат да бъдат членове на Камарата на архитектите в България на равно 

основание с всички нас. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Бузев чака и арх.  

Иванов. 

Заповядайте, арх. Иванов.  
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АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Тъй като тази дискусия малко отива 

в един културен спор, аз предлагам едно конструктивно решение – да не се 

ограничават главните архитекти да членуват или пък да си депозират 

оставките и т.н., но просто да ходят между нас по време на общите 

събрания с жълти жилетки. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Сардарев, имате 

думата. 

АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: Колеги, само една кратка информация. 

Преди малко чухте „по трудово или служебно правоотношение“. Съгласно 

Кодекса на труда по трудово правоотношение не назначават в общини до 

50 хиляди жители, а по Закона за  държавния служител – в общини над 50 

хиляди жители, като лицата по едното или другото правоотношение могат 

заедно с основното си назначение да изпълняват и допълнителни функции, 

в това число проектиране, общо до 37 часа седмично. С други думи, бихме 

могли един компромисен вариант да потърсим. Всички лица, които 

изпълняват длъжността до два дни седмично като главни архитекти, 

очевидно те имат поне още три дни за работа по проекти, което означава, 

че са много близки до проектантите и може да се допълни нова точка към 

предложението за главни архитекти, които са на трудово правоотношение 

или служебно правоотношение до два пъти седмично, да могат да бъдат 

избирани за председатели на регионални колегии, съответно – на 

управителни съвети. 

По този начин ще решим въпроса за малките общини. 

Има и второ решение, ако това не се приеме. По закон всички малки 

общини могат да се обединяват в по-големи или да се присъединят към 

някоя по-голяма. Благодаря ви. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Сардарев, само 

молбата ми е, тъй като това вече е трето предложение, моля, дайте го 

писмено. 
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АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: То е едно изречение. Аз ще го напише. 

То е след предложението на Комисията по дисциплинарно производство, 

което е първо. Ако то се приеме, няма какво да гласуваме. 

 ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Но поне е с опции. Аз, 

като гледам, вероятно може би ще имаме няколко гласувания с 

разновидности. Молбата ми е просто да го имаме, за да можем да го 

прожектираме и да поставим всичко на гласуване. 

Арх. Бузев, имате думата. 

АРХ. ВИКТОР БУЗЕВ: Благодаря. Аз съм от кастата на 

прокажените. На колегите с жълти жилетки ще предложа да ходим голи до 

кръста, по възможност не и голи под кръста, за да няма комплексирани. 

Защото главните архитекти в голяма степен имат топки – с извинение на 

дамите – а тук голяма част от присъстващите не ги видях. 

Иначе, на Калина Павлова – и аз те обичам, но няма да те натискам, 

колкото и да го желаеш. Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Малко разведряване на 

обстановката. 

Арх. Червеняшки има думата. 

АРХ. ПЕТЪР ЧЕРВЕНЯШКИ: И аз съм от гилдията на 

прокажените. Но искам да ви кажа някои неща. Примерно нашата 

регионална колегия има действащи около 15 архитекта. Имаме десет 

общини. Какво правим с тях, като в повечето от тези общини главните 

архитекти са на по един или по два дни. Аз кого да си избера за регионален 

председател и кой да идва в Управителния съвет от регионалната колегия. 

Друго, тук се говори за чл. 230.  Внасянето в КДП на сигнали за 

това, че сме имали печати по чл. 230 и не знам още какво. Това значи, че те 

не познават нашата си материя, пък какво остана за друго. Доколкото си 

спомням, на един Управителен съвет ние взехме решение, че тези, които са 

главни архитекти на два дни в една община, нямат никакви ограничения, 

които да произтичат от нашия Устав. Ако това не работи в момента, по-

добре е да го махнем. Аз съм избран през 1999 г. с конкурс, като този 
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конкурс е съгласуван с тогавашното МРРБ. Този договор продължава да си 

важи и той е граждански договор. Тук някой правилно се изказа за 

държавни, общински и административни служители. Защо предния 

председател, който беше един вид държавен служител – преподавател – 

можа да стане председател? 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Само да вметна. Имаше 

текст, който касаеше до два дни седмично по Устава. Всъщност това 

ограничение по чл. 230 го има на три места в Устава, не само в този член. 

Последно, преди около пет – шест години променихме и този член, който 

касаеше до два дни седмично – не си спомням точно коя година беше, 

нямам пред мен Устава в пълния му вид. 

 За процедурно изказване има думата арх. Григоров. 

АРХ. РУМЕН ГРИГОРОВ: Тъй като е хубаво да излезем с 

решение по този казус, предлагам най-напред с просто гласуване да решим 

кое как да бъде и тогава да го предложим като промяна на Устава. Тоест, 

да гласуваме двуразово, но да знаем, че вървим напред.  

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, имате 

думата. 

АРХ. ХРИСТИНА ПЕТРОВА: Искам само да напомня, че пълната 

проектантска правоспособност не се ползва само в границите на България. 

Тя се предоставя и при участие на международни конкурси, където 

основното изискване е пълна проектантска правоспособност. Така че един 

главен архитект, притежаващ редуцирана пълна проектантска 

правоспособност, би могъл да участва чисто теоретично и в международен 

конкурс. Не можем да ограничаваме свободната ни професия и 

практикуването й. 

Не съм адвокат на главните архитекти, не съм била, не съм главен 

архитект и няма и да бъда главен архитект, но, ако трябва да изчистваме 

всички теоретични постановки, трябва да се обмисли всичко. 
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Освен това и свързаността на лицата, специално за България, където 

сме една шепа хора с още една друга шепа архитекти, може да се окажем 

всички ние пети братовчеди. Нали? 

Благодаря. 

И само две думи. Една техническа подробност – моля да се махне 

удивителният знак накрая. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Василева има 

думата. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Имам въпрос. След като е 

толкова незначително двудневното правоотношение в някоя община, ами 

колегата може да се откаже. Това е нещо много дребно. Да не бъде главен 

архитект, а да си остане пълноправен проектант без никакви ограничения. 

И второ. Преподавателите не са държавни, нито общински 

служители, нито в правоотношения с администрацията. Висшите учебни 

заведения в България са автономни. Те нямат нищо общо нито с 

общинската, нито с държавната администрация. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ:  Заповядайте, арх. 

Проданов. 

АРХ. ЕМИЛ ПРОДАНОВ: Аз съм арх. Емил Проданов от 

Регионална колегия – Разград, главен архитект към община. Не в Разград, в 

малка селска община. 

Искам първо да ви кажа някои дребни подробности. Първо, като 

главен архитект по време на краткото министерство на проектирането с 

министър Данов, по мое предложение като главен архитект на сбирка на 

главните архитекти с арх. Данов отпадна изискването за проект „Пожарна 

безопасност“ за обекти под 200 кв. м. и одобряването на проекти за 

остъкляване на тераси.  

Второ, като главен архитект и председател на регионална колегия 

трети мандат – първите два последователни и след това пропуснах един, 

сега съм за трети мандат, тоест, петнадесет години – и като единствен в 

България изискващ регистрацията на проекти от І до ІІІ категория, съм 
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вкарал в Камарата между 25 и 30 хиляди лева чисти пари. Не някой да 

спонсорира някакво предприятие, а така, чисти пари, внесени в Камарата. 

Ако някой друг човек в залата е вкарал толкова пари, нека да стане. 

Аз ще му ръкопляскам три минути. 

Много колеги преди мен казаха, че това нещо води до ред 

трудности за малките общини, води до разделение на колегията, а не знам 

какво пречи на Комисията по дисциплинарно производство да си върши 

работата, след като в Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране ограничението е за министри, депутати и 

членове на политическите кабинети. Няма главни архитекти, няма 

държавни служители, няма трудови договори, няма граждански договори и 

т.н. Не знам какво им пречи да си вършат работата. Това е въпрос към тях. 

Да отговорят. Благодаря за вниманието. Гласувайте по съвест, колеги. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ  БАРОВСКИ: Имате думата, колеги, 

последно. 

АРХ. ПЕНЧО ДИМОВ: Ние май си противоречим с изискванията 

за главните архитекти. Веднъж искаме главният архитект да има пълна 

проектантска правоспособност, а в същото време не му даваме възможност 

той да израсне професионално. Не смятате ли, че по този начин ние го 

ограничаваме, а за мен главният архитект би трябвало да бъде един от 

водещите архитекти в една община. 

Така че аз съм за това, без да има ограничения, те да могат да 

участват и в управлението на Камарата. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Йотов, имате 

думата като вносител от КДП. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ:  Уважаеми колеги, адв. Казармов 

специално каза, че ние не сме измислили този член. Такова ограничение 

има на три места в Устава, които са приети в различни години, като 

последният чл. 13 е приет 2015 г. Въпросът юридически стои така. Има 

ограничение да не бъдат избирани. Но понеже не е прецизен юридически 

текстът, неспазването му не води до никакви последствия. И въпреки че не 
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трябва да бъдат избирани, те са избирани и участват засега в Управителния 

съвет и участват във взимане на решения.  

Това, което касае Комисията по дисциплинарно производство, че 

нашите решения за наказания за дисциплинарни нарушения се гласуват от 

Управителния съвет и те участват в това гласуване. Само е въпрос на 

време адвокатите на някой наказан колега да се хванат за този текст и при 

обжалване на решения за наказания, те да отпаднат в съда по формален 

признак. Затова прецизираме този текст. Отговарям защо го правим. 

АРХ. ……: Това за отпадането е само хипотетично. Досега нямате 

такъв отпаднал. За отпадането за гласуването в Управителен съвет – имате 

ли такъв случай? Нямате. Тогава, какво? 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ:  Арх. Стрясков има 

думата. 

АРХ. ПЕТЪР СТРЯСКОВ: Колеги, аз си ползвах правото на 

изказване. Сега правя процедурно предложение. 

Оформиха се двете основни становища. Ние ги знаем, тази 

полемика не е от един ден. Затова предлагам хората, които са направили 

принципни предложения, да помогнат една комисия да състави прецизни 

текстове, да ги видим и да гласуваме. Иначе си подхвърляме хипотези, а не 

виждаме какво трябва да гласуваме. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Това е трето 

предложение. 

Арх. Христов иска думата за изказване. Заповядайте, арх. Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Понеже дебатът се обърна по 

отношение на това дали главните архитекти могат да бъдат председатели 

на регионални колегии или не могат, говорим за малките регионални 

колегии предимно, аз само искам да припомня. Ние искаме Камарата да 

преглежда и да утвърждава и да прави корекции за конкурси, които 

примерно общината организира. Ами, ако главният архитект е и 

председател на регионалната колегия, това значи сам да си одобрява или да 

не си одобрява конкурса, който сам прави. Отделно Камарата трябва да 
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избира членове, които са независими представители в Експертните съвети. 

Това значи, че той пак сам трябва да си избере член, който да е в неговия 

Експертен съвет. 

Затова просто помислете малко. Въпреки че са малки колегиите, е 

редно поне председателят да бъде независим. 

ПРЕДС.   АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. Бойчев. 

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Понеже има внесено официално 

предложение, аз предлагам да се гласува предложението на Комисията по 

дисциплинарно производство, след което правя предложение да се гласува 

предложението на арх. Стрясков за комисия. Ако не бъде прието 

решението на КДП, наистина да се сформира някакъв по-широк дебат и да 

се излезе с друго предложение. 

По този начин, аз ви казах, в момента, ако се следват препоръките 

на Комисията по регионално развитие и благоустройство от Народното 

събрание, трябва да започнем да се съдим. Аз също нямам никакво 

отношение към администрацията и към главните архитекти, просто към 

момента с действащия Устав Комисията по регионално развитие и 

благоустройство от Народното събрание казва, че председателят на 

Управителния съвет трябва по съдебен път да отмени протокола за избор 

на председател на регионална колегия. Това е тълкуването.  

Наистина проблемът е сериозен. Затова предлагам – първото 

предложение – да гласуваме предложението на КДП и после наистина, ако 

трябва да се прави дебат, да се направи дебат и да се излезе от това 

положение. Мисля, че Камарата няма да спечели нищо, ако накрая се 

стигне до дела. Благодаря на ръководството досега, че наистина не е 

прибягнало до този начин на търсене на решение – да се завеждат дела, да 

се отменят решения за избор на председатели на регионални колегии. 

Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, колега. 

АРХ. ……..: Аз имам буквално реплика от главен архитект на 

община Оряхово и община Вършец. В община Оряхово аз ходя и моля 
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колегите си да дойдат на Експертен съвет. Знаете ли, те не идват, отказват. 

При 16 човека действащи архитекти никой не иска да дойде. Някой да ми 

каже какво да правя. В колегията във Враца, както колегата Червеняшки 

каза, ние сме 15 човека, 11 са общините. Нали все пак трябва да имам 

някаква подкрепя отнякъде? Аз не мога да разбера защо главните 

архитекти са враговете в обществото? Защо са врагове за колегията си? 

ПРЕДС.   АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Има думата арх. Дюлгерова.  

АРХ. ДАНИЕЛА ДЮЛГЕРОВА: Колеги, изместихме 

обсъждането. Идеята беше, че главни архитекти не могат да участват в 

Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по дисциплинарно 

производство. Никъде няма забрана главни архитекти да бъдат 

председатели на регионални колегии. Това не се обсъжда в момента. 

Никой не забранява на колегите – главни архитекти, да са председатели на 

регионалните колегии. 

ПРЕДС. АРХ.НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Но те са членове на 

Управителния съвет. 

АРХ. ДАНИЕЛА ДЮЛГЕРОВА: Но не могат да бъдат. Ето, това е 

текстът, който обсъждаме. Те могат да бъдат председатели на регионални 

колегии, но не могат да участват в Управителния съвет. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, ще дам думата 

за последни две изказвания – на арх. Милков и ландш. арх. Недев – и аз 

имам предложение и накрая ще трябва да гласуваме осем различни 

предложения. 

Нека – първо ландш. арх. Недев. Заповядайте. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ:  Колеги, ограничението 

по чл. 230 е въведено за всички членове на управителните органи на 

Камарата. Единственият проблем е именно с тези, които са избрани пряко 

от регионалните колегии. Те не са избор на Общото събрание, те са избор 

на регионалната колегия. Там е колизията и за тези хора говорим – дали ще 

ги приемем за ОК, или ще кажем, че едни конкретни колеги, примерно, 
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трябва да намерят някакъв начин да намерят отнякъде архитекти, защото 

има такива. Всички са главни архитекти. Тук е вече вашата воля. Но става 

въпрос на практика само за председателите на регионални колегии, които 

са в Управителния съвет по правило.  

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: И арх. Милков последно. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, къде е заровено кучето. 

Всички сме настръхнали срещу главните архитекти. Защо? Защото по 

презумпция считаме, че всички те злоупотребяват с положението си на 

главен архитект и прибират голяма част от проектирането. Не всички са 

такива. Има много честни, много почтени главни архитекти, които си 

вършат съвестно работата. Не виждам заради някои от тези, които са 

недобросъвестни, да изключваме от участие в председателство на 

регионални колегии  колеги особено в малките общини, които ходят за по 

един или два дни да упражняват длъжността главен архитект. 

Струва ми се, че е по-редно да включим в нашия Устав, че главен 

архитект, предоставил архитектурни услуги в община, където има 

ограничения по чл. 230 или предоставил проектантски услуги под чуждо 

име, тоест, някой от нас му е сложил печата, да носи дисциплинарна 

отговорност.Примерно, ако един главен архитект бъде лишен за една 

година от правоспособност, какво се случва? Той трябва да напусне 

работата си. 

ПРЕДС.   АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

След целия дебат мисля, че чухме всички мнения. Генерално 

смятам, че много голяма разлика и хора, които да си променят мнението, 

няма да се случи. Има една група хора, които категорично искат да 

отпадне, друга, която категорично иска да са в сила решенията. 

В този ред на мисли предлагам следната процедура. Първо да 

гласуваме  - и без това имаме конкретно предложение на арх. Дечев, който 

пристигна първо – по принцип, за да видим какъв е балансът. Вече, ако не 

се приеме предложението на арх. Дечев, което е да могат да бъдат 

избирани, минаваме вече към предложението на КДП. Ако и то не се 
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приеме, тогава вече процедурно ще решим дали да търсим вариант с 

комисия, която да доработва текстове, или просто ще отидем на  

следващата точка на Устава. 

Така че дори няма смисъл процедурата да се гласува като 

процедура. Предлагам да гласуваме по принцип вариант – тоест, това не е 

пряка промяна на Устава, а просто да видим като насока – предложението 

на арх. Дечев. То е: „Архитектите с пълна проектантска правоспособност с 

ограничение по чл. 230 от ЗУТ да могат да бъдат избирани в органите на 

управление.“ 

Това е предложението. 

Има думата арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Арх. Баровски, правите голяма 

грешка. Най-напред според мен трябва да подложите на гласуване да 

отпадне ал. 3 на чл. 7 – че те не могат да бъдат избирани. В нашия 

действащ Устав от 12 години е сложена забрана, която е оставена на 

морала на хората и досега не е спазвана. А Вие в момента ни предлагате с 

това предложение и аз не знам какво да направим. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ:  Това няма пряко 

приложение за промяна в Устава. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Защо го гласуваме тогава и си губим 

времето? 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: За да видим накъде 

върви дебатът, дали да изчистваме текст или нещо друго. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Подлагате на гласуване нашето 

предложение и следващите, които са подадени в писмен вид, ако има. 

Нашето предложение е първо. нямате право да изменяте реда на 

внасяне на предложенията. Нашето е от две седмици. А това е от преди 

десет минути. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Василева. 
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АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА:  Господин председател, много 

моля по изключение като член на Комисията по дисциплинарно 

производство да ми дадете думата за кратко. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Имате я. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря. Колеги, така 

назованото предложение на Комисия по дисциплинарно производство на 

практика не предлага никакво съществено изменение на нашия Устав. Така 

че дори да не се приеме предложението, както е внесено сега от КДП, то 

няма по никакъв начин да промени наложеното ограничение за 

архитектите с ограничена проектантска правоспособност по чл. 230 от 

ЗУТ. Моля, погледнете Устава. Това е редакция от 2007 г. Сега сме края на 

2019 г. Дванадесет години си стои това ограничение. Ако не приемете 

предложението на КДП, то пак ще си остане. Това ограничение е написано 

на две различни места в Устава. 

Това, което прави КДП, е да прецизира текста на ал. 3, защото от 

2007 г. тя стои формулирана в управителните органи на КАБ. А всички 

знаем какво пише и в ЗКАИИП – основният орган за управление на КАБ е 

Общото събрание. Просто, когато през 2007 г. е сложено това ограничение 

и стои вече 12 години, никой не се е сетил, че като не са подробно 

изброени кои са органите на управление, в които не могат да бъдат 

избирани и да участват, никой не се е усетил, че първият и най-важен 

орган е Общото събрание. Това значи, че няма да ги пуснем като делегати. 

Моля ви, не се фокусирайте върху главните архитекти. Четете: 

„Архитектите по ал. 2“ – просто един ред по-нагоре прочетете, там е 

казано в ал. 2 кои са. Това са архитектите с ограничена проектантска 

правоспособност и архитектите с ограничение по чл. 230 от ЗУТ. Освен 

това, ако прочетете чл. 230 от ЗУТ, всички тези ограничения са стари, те са 

от повече от десет години в закона и в Устава. Там пише, че това са 

архитекти, които са на трудово и служебно правоотношение като главни 

архитекти. Тези главни архитекти, които ходят един път в седмицата в 
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някаква малка община, са на граждански договор. Има такива случаи. Има 

и в залата. 

Така че дори и да се отхвърли това предложение на КДП, 

съществено нищо няма да се промени – нито в ЗУТ, нито в Устава на КАБ. 

Просто единственото последствие е, че КДП блокира действието си по 

няколко преписки и пак сме си в едно висящо положение. На всяко от 

последните събрания губим време да се занимаваме с главните архитекти, 

които са и председатели на регионални колегии и не искат да се откажат да 

бъдат председатели. И този път се случи същото. Вие решавате. Просто не 

се фокусирайте върху длъжността главен архитект. Това предложение 

прецизира съществуващия текст на чл. 7, ал. 3 от 2007 г. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз мисля, че няма 

смисъл повече да коментираме каквото и да е. Който и вариант да изберем, 

балансът на желанията на Общото събрание ще се появи с гласуване. 

Гласуваме първо предложението на КДП конкретно. Чета го още 

веднъж, за да е ясно какво точно гласуваме. 

„Архитектите по ал. 2, които членува в Камарата, както и 

архитектите, на които пълната проектантска правоспособност е 

редуцирана при условията на чл. 230 от ЗУТ, не могат да се кандидатират, 

да бъдат избирани и да участват в състава на Управителния съвет, 

Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство. В случай 

че въпреки тези ограничения те бъдат избрани в някои от тези органи, са 

длъжни незабавно, в деня на избора, да подадат оставка.“ 

Колеги, за да се приеме това предложение по най-последни данни 

от Комисията по регистрацията, имаме 355 общо регистрирани делегати, 

квалифицираното мнозинство за Устава е 236 гласа „за“ трябва да имаме.  

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Арх. Баровски, 

квалифицираното мнозинство изисква да са гласували 2/3 от 

регистрираните делегати, да са участвали в гласуването 2/3, а не 2/3 да са 

„за“ или „против“. 
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ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Василева, по 

регламента 2/3 от регистрираните делегати трябва да са гласували „за“, 

което е 236 към момента. 

Моля, гласувайте. 

АРХ. ……. : Според регламента пред мен, за да се приемат 

промените в Устава, трябва да гласуват 2/3 „за“ от гласувалите. Тоест, 

трябва да имаме „за“ 2/3 от 301 гласували в момента, за да приемем 

промяната в Устава. 

Гласували общо 301 делегати: "за"- 201, "против" – 73, "въздържали 

се" - 27.  

Като чета регламента още веднъж: „Промени, изменения и 

допълнения на Устава и на Професионалния кодекс се вземат с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на основание разпоредбата на 

чл. 20, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране.“ 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ:  Арх. Баровски, това 

означава 240 души. Ако бъркам, бъркам с няколко човека.  Добре, 236. 

Това означава, че решението не се приема. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: По правилата, по които 

сме работили в последните десет години, след няколко становища на 

всякакви юристи на КАБ, реално 2/3 от гласовете, което го тълкуват, се 

брои за 2/3 от регистрираните делегати. Няма яснота. За съжаление и в 

регламента не сме го регламентирали добре.  

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Арх. Баровски, когато се 

правеха последните промени по мое предложение от предишното КДП, 

беше уточнен този въпрос. Броят се 2/3 от гласовете, а не от гласувалите. 

Гласовете са всички регистрирани гласове от общата бройка, която е 

дадена от Комисията по регистрацията. Това е цифрата. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: От Комисията по 

регистрацията е дадена бройка 236. Тоест, в този случай не се приема 

предложението. 
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АРХ. МИРОСЛАВ  ИВАНОВ: Тогава не излизат тези 70 

липсващи колеги. Какво ги правим тях, защото от осем години винаги има 

едни от 70 до 120 делегати, които не са тук. И те продължават да не са тук 

и няма да бъдат тук. Сега в случая не знам колко са, но са едни фантоми, 

заради несериозното им отношение в един момент се оказва, че това е 

много по-голям проблем, отколкото всичко казано до момента, защото има 

колеги, не че са закъснели, защото сутринта затова се повдигна въпросът, а 

просто ги няма и не желаят да участват. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Железова има 

думата. 

АРХ. ………: Може ли да предложа, ако адв. Казармов е напуснал 

залата, по телефона да тълкува какво означава „гласовете“. 

ПРЕДС.   АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: По принцип може, знам, 

че го е тълкувал и досега, но трябва примерно някаква почивка да дам. 

Няма как, водейки, да говоря по телефона с адв. Казармов. 

Има думата арх. Железова. 

АРХ. ЮЛИЯ  ЖЕЛЕЗОВА: Уважаеми колеги, всъщност, арх. 

Баровски, имам две процедурни предложения. Първото е Вие да проверите 

колко колеги от залата притежават ограничена проектантска 

правоспособност по чл. 230. След тази проверка, която почти на всички е 

ясна каква е, нека да си дадем сметка каква е нашата представителност. 

Колко от регламентираната представителност към Общото събрание 

присъстват в момента и предлагам да направим едно допитване до всички, 

които имат пълна проектантска правоспособност и право да участват в 

Общото събрание под форма било на референдум, било на писмено 

запитване, но да отправим едно далеч по-мащабно питане към всички 

заинтересовани от този процес. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз също имам процедурно питане. 

Понеже за първи път, откакто е започнало Общото събрание, имаме такъв 
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кворум, искам да задам въпроса при 340 регистрирани делегати защо 

досега се губеха средно 60 човека? Това, първо.  

Понеже устройствата са поименни, веднага да се извади тази 

информация. Искаме да видим имената тук  на тези между 39 и 60 човека, 

които губят нашето време. Те в момента си правят кефа, грубо казано, 

някъде, а губят нашето време, усилия, за пари няма да говорим, защото те 

вече са дадени. Парите, като излязат от джоба, те вече не са пари, те са 

пари за някой друг. 

Аз не искам да се подиграват с мен. Аз мога да стоя тук „N“ на брой 

часа, а някой даже… Аз съм сигурен, че от тези между 60 и 39 човека 

нямат една минута присъствие в залата, а са тук, регистрирани са. 

Извинявайте, но това е подигравка. Нали тук сме уж голямата работа, 

големи дипломи, големи претенции. А ние сами не се уважаваме едни 

други. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Генов, да, наистина 

могат да бъдат извадени, но не веднага, тъй като трябва от системата да се 

извадят номерата и трябва някой да ги търси. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Поименно и санкции за тях. Санкции! 

Чакат ни още гласувания. Няма да приемем нищо. А за мен основното на 

събранието не е бюджета. За бюджета няма да говоря. Устава и 

Професионалния кодекс – там са нашите проблеми. А не бюджета, 

бюджетът всяко година е един и същ. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Само една вметка по отношение на 

предложението да се извадят членовете по чл. 230 от ЗУТ. На изборното 

събрание за КДП пролетта тази година имаше компютър, от който с една 

база данни събирахме, вадихме и накрая получихме един резултат. 

Казахме кои са и, общо взето, всички се информираха и освен, че си 

загубихме времето да ги броим които са точно тези, нищо друго не 

постигнахме в интерес на истината. Освен, че ги знаем. Е, и, ще разберем 

кои са колегите-делегати, които са главни архитекти. Само за главни 

архитекти ли? За общински служители и т.н. няма как да стане. Ако някой 
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може да ми каже, аз ще се превърна в инспектор Дюдю за 15 минути или 

половин час, за да ви дам един доклад. Просто няма да стане! 

Може само това, което колегата каза: знаем кои са се регистрирали, 

знам кой как е гласувал при гласуването и да видим хората, които са се 

регистрирали, какво са направили. Но аз нямам желание тук да се 

превръщам в някакъв…. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Симеонов. 

АРХ. ПЕТКО СИМЕОНОВ: Благодаря. Колеги, както обикновено 

става при опити за промяна на Устава, започнахме много да се влияем от 

емоциите. Аз имам едно конструктивно предложение, всъщност 

процедурно – да не разглеждаме повече промени в Устава днес. Тоест, да 

прекратим дебатите и да не гледаме тези предложения, защото няма да 

постигнем нищо, само ще си загубим времето. 

Отделно исках да кажа. Ние по принцип този въпрос трябва да го 

решим веднъж за винаги. Дали главните архитекти са наши врагове и по 

този повод да ги изхвърлим тотално от Камарата, или да приемем, че те са 

пълноправни членове на Камарата и да не се занимаваме с глупости. 

Тоест, те да имат същите права като всички останали членове на 

Камарата на архитектите в България. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Това последното като 

предложение за гласуване ли го правите? 

АРХ. ПЕТКО СИМЕОНОВ: Предложението ми е да приключим с 

промените в Устава и Професионалния кодекс. Тоест, да не ги гласуваме и 

да си гледаме другата работа. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ  БАРОВСКИ: Има още два члена по 

принцип. Но има отправено процедурно предложение. Ако искате да 

гледаме и другите два члена, гласувате против. Има предложение да 

прекратим точката с Устава. 

Временно ли пак? Вече като водещ ще загубя нишката кое е 

временно и кое продължава. А вие – също. 
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Процедурното предложение на арх. Петко Симеонов е да бъде 

прекратено гледането на точката за Устава към момента. Има процедурно 

предложение да не го гледаме. Гласувате против и продължаваме да го 

гледаме. 

 Арх. Генов, заповядайте на микрофона, защото не може да се 

запише за стенограмата. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз се учудвам на новата процедура. 

Нашето процедурно предложение – на Комисията по дисциплинарно 

производство - пред  Общото събрание касае повече от един член. Вижте 

си разпечатките. На какво основание спираме и какво ще правим след 

това? Дайте да приключим с предложението на комисията – приемем или 

не приемем, няма никакво значение, и да продължаваме нататък.  

Междувременно искам да допълня, че никъде в нашите 

предложения не се говори за омраза към главни архитекти. Спрете – някои 

от колегите тук - да манипулирате Общото събрание. Тук говорим за 

десетилетия закононарушения от определени наши – така наречени – 

членове на ЗУТ, на Устав и Професионален кодекс. Поради непрецизност 

на документи, които ръководят нашата дейност до този момент, тези техни 

действия са минавали между капките. Тези предложения за промени в 

Устава и в Професионалния кодекс не са предизвикани от омраза – пак ви 

казвам. Спрете да употребявате тези думи. Ние не мразим никого. Те са 

наши колеги, наши състуденти, някои от тях са и наши роднини. Така че 

малко по-спокойно.  

 АРХ. ……: Много набързо. Ние проведохме едно гласуване, което 

не беше санкционирано от Вас като председател и като водещ. Всъщност 

какъв е резултатът от гласуването – Вие трябва да го оповестите. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не се приема според 

правилата, които се тълкуват от адвоката.  Ще направим в почивката 

консултация. Досега от практиката, която сме имали от десет години, 

практиката за промяна на Устава е да се броят 2/3 от регистрираните 

делегати, а не от присъстващите в залата.  
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АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Арх. Баровски, хайде малко по-

сериозно. Този спор за гласувалите и за гласовете на всяко Общо събрание 

го водим повече от яйцето или кокошката. Това нещо е решено сто пъти 

досега. Затова решенията по Устава се взимат с 2/3 от регистрираните, 

защото трябва да е устойчив документът. Иначе излиза, че със 170 човека и 

2/3 от 170  човека ще приемем изменение в Устава. 

Много Ви моля за някаква по-голяма оперативност. Имаше 

гласуване, не се прие. Преминаваме по-нататък. Сега половин час сме в 

някакви обяснения на вота. Моля колегите, много ги уважавам, но някои 

хора не спазват правилата, които приехме в началото. Изказват се по пет-

шест пъти, напоително, дълго и т.н. Много Ви моля. 

ПРЕДС.   АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Има думата арх. Марин Бакалов.  

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Уважаеми колеги, когато изчакахме 

първото преброяване, се оказа, че трима-четирима човека докарват 

съответно материали, които бяха доставени. Сега обаче разликата е 60 – 70 

човека. И тъй като това не е за първи път, аз задавам следния въпрос или 

по-скоро настоявам процедурно да се проверят хората, които са тук. Аз не 

вярвам, че в момента 60 – 70 човека са в басейна или някъде навън. 

Абсурд! Вариантите са два. Или това са мъртви души, или някой в момента 

е с две ей такива устройства и всичко се прави по някакъв по-странен 

начин. 

Така че мисля, че е разумно да проверим колко хора са тук, да 

видим тези, които ги няма, дали все пак са в Боровец, или не са в Боровец и 

това е много важно да се отчете сега. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Комисията по 

регистрацията отговаря за устройствата и хората. Няма как да има две 

устройства в човек. Освен това, ако има по две устройства, щеше да има 

повече гласове. Проблемът е, че то няма достатъчно гласове. Така че не е 

тази логиката. 

Кой ще представи следващите предложения за промяната в Устава? 
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Арх. Йотов, Вие ли, или аз да ги чета? 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Прочетете ги Вие. Мотивите са много 

елементарни, така че мисля, че тук…. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Григоров има 

думата. 

АРХ. РУМЕН ГРИГОРОВ: Един момент, имам процедурно 

предложение. Ние не сме изчерпали този член. Имаше едно много 

византийско предложение от колегата, което мисля, че ще събере 2/3.  

Искам да го гласуваме. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Имаше наистина, 

съгласен съм, пропуснах го в многото процедурни предложения – от арх. 

Емил Сардарев: 

„Архитектите на трудово или служебно правоотношение до два дни 

седмично, с редуцирана правоспособност при условията на чл. 230 от ЗУТ 

могат да бъдат избирани за председатели на регионални колегии.“ 

Това аз го приемам като допълнителна четвърта алинея, която дава 

изключения от горната – третата алинея. Така ли да го приемем? 

АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: Това е четвърта алинея, която се добавя 

към предложението на комисията. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, тогава, за да няма 

обаждания от зала, тъй като много колеги са внесли най-различни 

предложения, имаше принципни предложения. Това, което е на арх. Дечев, 

го подлагам на гласуване. То не е конкретно за текст по Устава и не 

променя нищо, както е формулирано. Беше въпрос на насока. 

Тук беше възразено, че първо е предложението на Комисия по 

дисциплинарно производство. Подложихме го на гласуване.  

Има постъпили писмено още две предложения – това на арх. Дечев 

– да могат, най-общо казано, а на арх. Сардарев – само тези, които са до 

два дни седмично – да могат.  

Арх. Йотов, имате думата. 
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АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Искам само да допълня или по-скоро да 

поясня. Предложението на арх. Сардарев противоречи на чл. 5, където 

пише, че не могат. Или трябва едновременно да отменим чл. 5 и да 

приемем някакъв нов член 5 или някоя буква. Чл. 5 казва същото – че тези 

главни архитекти се ползват с всички права с изключение на правото да 

бъдат избирани за член на Управителния съвет, Контролния съвет и 

Комисията по дисциплинарно производство, като тези обстоятелства се 

отразяват в регистъра на действащите архитекти с пълна проектантска 

правоспособност. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Това значи всъщност  

редуциране на текста от чл. 5, ако някой го дефинира като конкретно 

предложение. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Арх. Баровски, нали казахте, че в този чл. 7 

има още два члена в Устава. Аз не знам точно кои са те. Затова въпросът 

беше принципен, защото иначе трябва да кажа „и в чл. 28 и в чл. 39…“ А 

аз не знам кои са. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Йотов точно 

цитира единия член – чл. 5, където се споменава.  

Има думата арх. Хаджимарински. Имаме едно различно лице, ще ме 

извините, арх. Генов. 

АРХ. НИКОЛАЙ ХАДЖИМАРИНСКИ: Здравейте, колеги. Аз 

мисля, че започваме да издребняваме. Главният архитект дали е на един, 

дали е на два работни дни, дали е на седем работни дни или както искате 

го наречете, в край на краищата, документът, който издава главният 

архитект – примерно един от тях е разрешението за строеж, той се 

подписва отдолу – така че на колко работни дни е и на какъв договор е, в 

края на краищата този човек това му е работата – да гледа едни проекти и 

да ги пуска или да не ги пуска. Е, какво значение има за колко дни е 

ангажиран той? Аз така го разбирам. 

ПРЕДС.   АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. Генов. 
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АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Колега Баровски, може ли да 

прочетете отново предложението на колегата Дечев? 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Предложението на 

колегата Дечев е формулирано като изменение на чл. 7, ал. 3, но то не е 

конкретен текст, който да може да бъде формулиран. Затова го приемам 

като принцип за насока. Ако не се приеме, не се приеме. 

„Архитектите с пълна проектантска правоспособност с ограничение 

по чл. 230 от ЗУТ (главни архитекти) да могат да бъдат избирани в 

органите за управление.“ 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да, но това противоречи на ред 

членове. Говорим за теория на вероятностите – математика сме учили 

всички, някои – повече, някои  - по-малко. Теоретическа възможност 

съществува всичките 28 председатели на регионални колегии да бъдат 

главни архитекти. Представяте ли си какъв Управителен съвет ще имате! 

Той ще бъде пълен абсурд.  Единадесет човека, избрани от общото 

събрание, срещу 28 опонента. Повечето от присъстващите в залата на 

преклонна възраст като мен, сме учили марксизъм-ленинизъм и сме 

държали държавен изпит по него. Там имаше един постулат, който го 

приемат и на Запад. Там е казано: битието определя съзнанието. Не може 

ти да бъдеш от 9 до 17,00 ч. държавен или общински служител – няма 

значение вида договор, да имаш един начин на мислене, а в останалите 12 

часа да бъдеш с пазарно мислене, както мислят свободните архитекти. 

Няма начин. 

Така че според мен въобще това предложение не трябва да се 

подлага на гласуване от Общото събрание. Съжалявам. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз мисля, че няма 

абсолютно никакъв проблем чисто демократично да го прогласуваме, тъй 

като то няма пряко действие. Вероятността да събере 2/3 от гласовете „за“, 

че да променим Устава, е никаква. Но в крайна сметка има искане от арх. 

Дечев да се прогласува. Не пречи, нищо няма да се случи и да го 

гласуваме. 
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Ландш. арх. Недев има думата. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Арх. Баровски, аз имам 

обаче нещо против това да бъде гласувано. Ние в момента, колеги, не 

гласуваме принципни положения. Ние гласуваме конкретни промени в 

Устав. Ние не гласуваме някакви насоки. Онова, което се говори, това е 

доктрина. Ако някой иска, за следващото Общо събрание или когато реши, 

може да предложи конкретни промени в конкретните текстове. В момента 

ние не можем да гласуваме просто желание, защото това не е промяна в 

Устава. В Устава се гласуват конкретни текстове. 

Тоест, ако такова предложение трябва да бъде съставено, то трябва 

да значи промяна в член еди-кой си, член еди-кой си, член еди-кой си и т.н. 

Такова принципно предложение не може и не трябва да бъде гласувано, 

защото то не е конкретизирано. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. Марин 

Бакалов. После е арх. Янка Сачкова. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Извинявам се, уважаеми колега 

Баровски, но преди малко направих конкретно предложение. Тъй като и в 

момента колегата се разходи и навън повече от седем – осем човека няма. 

Тоест, 70 няма.  

Аз помолих до края на вечерта да получим списъка на реално 

регистрираните, а ние се познаваме. Ще стане ясно има ли такива, които са 

мъртви души, казано простичко, или няма. Моля ви, настоявам това да се 

случи, защото аз самият съм виждал колега с две такива устройства на 

други събрания. Настоявам да има списък на реално регистрираните към 

този момент. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Марин Бакалов, аз 

не мога да разбера въпроса Ви. Ето го списъкът. Ето го.  Има списък, има 

отбелязано кой с кой номер устройство е. Можем да проверим кой го няма, 

но не може в момента да бъде проверено веднага.  

Арх. Сачкова беше първа, после – арх. Проданов. 
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АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Уважаеми колеги, искам да ви напомня 

нещо. Забележете текста, който е записан в ал. 3. В скоби със синьо е 

написано „изменен 2007 г.“ Тоест, текстът, който там стои, е за чл. 230 от 

ЗУТ през 2007 г.  Неслучайно ви казвам това нещо. Към тази дата тогава 

главните архитекти нямаха пълна проектантска правоспособност съгласно 

този член и затова има „редуциран“. След това някъде, не помня коя 

година беше точно – 2011, 2012 г. – ако има главни архитекти, може би ще 

ми помогнат или вие с устройствата – тогава от забранителен текст чл. 230 

стана разрешителен. Тогава им забраниха да проектират само в общините, 

където са одобряващи и еди-какви си инстанции, докато преди това имаха 

забрана и да проектират инвестиционно проектиране. 

Разбирате ли ме защо текстът е в този вид и е редуциран при 

условията на чл. 230. Това не е сегашният чл. 230 от ЗУТ. Това го имайте 

предвид. 

Затова моето лично предложение е, тъй като има промяна в този 

чл. 230, ал. 3 трябва да бъде видоизменена, като отпадне изобщо това с 

чл. 230, тъй като той не е този, който е към настоящия момент. Разбирате 

ли ме за какво говоря? Във времето има два различни члена 230, а този е 

старият, който не е действащ. Разбирате ли ме за какво говоря? 

Тъй като една колежка ми помогна, оказва се, че въпросните главни 

архитекти, за които мен ме болеше, това са главни архитекти на малките 

общини, те не са по чл. 230, те са с пълна проектантска правоспособност с 

ограничение – това ще го видите в "Държавен вестник", публикувано е – 

тоест,  чл. 230 тях  не ги засяга.  Тоест, няма никакъв проблем в случая, 

който да разрешаваме и да правим от мухата слон. 

Много ви моля, ако искате, да починем една – две минути, да 

осмислите какво ви казвам за чл. 230, просто да премахнем това „както и 

архитектите, на които пълната проектантска правоспособност е 

редуцирана при условията на чл. 230“ и да остане за тези, които са по ал. 2. 

Така ще приключим с всички тези разправии. 
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Разберете, чл. 230 не е този, който беше в 2007 г. В това е 

проблемът всъщност, който ние не съобразяваме. Извинявайте, ако съм 

била малко по-дълга и нахална. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. Само че, ако 

е конкретно предложение, моля да го дадете като текст. 

Арх. Сачкова, да го има, ако ще го гласуваме, ако въобще стигнем 

до гласуване. 

Арх. Проданов има думата.  

АРХ. ПРОДАНОВ:  Господин председател, искам да обърна 

внимание, че не се спазва регламентът, който приехме в началото. По този 

въпрос, по който всеки имаше право да направи едно изказване и една 

реплика, има хора, които се изказаха по пет-шест пъти. През три минути 

едни и същи хора се изказват. Моля да спазваме регламента. Който се е 

изказал веднъж по един въпрос, престава повече. Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. Ще се 

опитам да го спазвам. 

Арх. Костадинов има думата. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Има предложение от арх. Петко 

Симеонов – да се прекрати дискусията по този въпрос. Аз като вносител на 

едно от трите предложения, поддържам неговото предложение и 

предлагам да се сложи край на тези словесни каламбури. Няма смисъл от 

тези анализи, губим време. 

Да се подложи на гласуване. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Имаме две 

предложения… 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Колега Баровски, ще ме извините, но 

току-що прегледахме и списъка. Помолих поименна справка на хората, 

които са тук и ще стане ясно които формално са тук, дали наистина 

липсват и изобщо дали са тук, в Боровец – казано по-просто. 

Така че можете да направите проверка на хората, които са тук, по 

номерата на устройствата и ще стане ясно 225, 381 няма ли го. Поглежда се 
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в списъка и става ясно за какво става въпрос. Затова помолих за поименен 

списък на хората тук, да направите поименна проверка на кворума. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Марин Бакалов, с 

каква цел, първо? Първо, не виждам целта. Колегите, които са тук, са тук и 

се виждат. Ако целта Ви е да видим дали някой е в Боровец, няма как да го 

разберем. Поименната проверка ще отнеме около 40 минути. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Не, ще протече за пет минути с 

номерата. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ако искате да загубим 

40 минути, ще го направим. 

АРХ.  ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Ако има мъртви души, тоест, 

хора, които само са се регистрирали и са си отишли, това изкривява 

числото на кворума и той е друг. Вече не е 340, а ще се окаже, че е 290.  

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: А дали някой не е положил два подписа 

за две различни лица? Затова трябва да се направи тази проверка, колега 

Баровски. Иначе ще бъде саботаж. Поне първото е безспорно – да се види 

реално кои хора са тук.  

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз мисля, че това нещо е 

абсолютно несериозно. Има си Комисия по регистрацията. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Както казах, направих процедурно 

предложение и моля да бъде поставено на гласуване – проверка на реално 

присъстващите в залата и кои реално отсъстват, все едно по какви 

причини. Арх. Баровски, би трябвало да го поставите на гласуване. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Арх. Баровски, имам едно процедурно 

предложение. Колеги, досега всеки се изказа, някой, както каза и колегата, 

и по няколко пъти. Има конкретни предложения от КДП, моля да бъдат 

подложени на гласуване. Ако не съберат съответното мнозинство, което се 

изисква по нормативния документ, просто отпада и продължаваме нататък. 

Иначе ще продължим до утре. Просто предлагам конкретно гласуване на 

предложенията. Да влезем в процедура на гласуване. Благодаря ви. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре. 
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АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Помолихме за поименна проверка на 

кворума. Направих вече процедурно предложение.  

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх.  Марин Бакалов, 

какво точно искате да постигнете? 

Добре. Има процедурно предложение на арх. Бакалов – поименна 

проверка на кворума. Да седим един час и поименно да се проверяваме. 

Моля, гласувайте. Тоест, това в момента не е поименна проверка, а е 

процедурно гласуване дали да направим поименна проверка. 

Гласували общо 281 делегати: "за"- 97, "против" – 168, "въздържали 

се" - 16.  

Предложението за поименна проверка на кворума не се приема. 

Първа поиска думата арх. Кавалджиева. Заповядайте, арх. 

Кавалджиева. 

АРХ. ВЕНЕТА КАВАЛДЖИЕВА: Нещо като реплика правя. 

Всъщност в момента направихме поименната проверка с това гласуване. 

Нищо не пречи Комисията по регистрацията да свери официално 

регистрираните номера на устройствата с тези, които сега са гласували, и 

на сутрешното заседание да ни даде тази справка. Ние направихме 

поименната проверка с това гласуване. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не, ние гласувахме да не 

се прави такава справка. 

Има думата арх. Костадинов. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Двама души направихме 

предложение да се прекрати дискусията по Устава. Няма смисъл да си 

губим времето повече. Няма хора за гласуване. Моля да се подложи на 

гласуване да спрем дискусията. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има процедурно 

предложение да се прекрати дискусията. 

Моля, гласувайте предложението да се прекрати дискусията по 

предложенията за Устава. 
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Гласували общо 285 делегати: "за"- 211, "против" – 62, "въздържали 

се" - 12.  

Предложението за прекратяване на дискусията по 

предложенията за Устава се приема. 

Прекратяваме дискусията. Процедурата изисква все пак 

направените предложения за решения да ги прогласуваме. 

Чета ги по ред на постъпването. 

Предложение за промяна в чл. 45, ал. 8 от Устава: 

„Чл. 45. (8) Правото да се използва печат по чл. 7, ал. 8 от ЗКАИИП 

за подпечатване на проекти е валидно в срока, в който лицето притежава 

проектантска правоспособност…“ 

Заповядайте, арх. Йотов. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Ще обясня. Формални са причините да 

вземем този текст от Кодекса без никаква промяна и да го сложим в 

Устава, където му е мястото. Но това нищо не променя, още повече, че 

когато е писан този текст, е имало по-различни обстоятелства от момента. 

Така че аз го оттеглям. Ако трябва да се прави, трябва да се 

прецизира и самият текст. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Следващото предложение е за чл. 27, ал.1: 

„Чл. 27. (1). Върховен орган на Камарата е Общото събрание“ – и 

допълнението е – „което работи на делегатски принцип.“ 

Няма дебати. 

Моля, гласувайте тази промяна -  в чл. 27, ал.1 да се добави текстът 

„Върховен орган на Камарата е Общото събрание, което работи на 

делегатски принцип“. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Има една техническа грешка. 

Зачертани са повече от текстовете, които трябваше да се зачертаят.  

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Говорим само за ал. 1. В 

ал. 1 няма зачертаване. 

Моля, гласувайте предложената промяна в ал. 1 на чл. 27. 
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„Върховен орган на Камарата е Общото събрание, което работи на 

делегатски принцип“. В момента текстът е: „Върховен орган на Камарата е 

Общото събрание.“ 

АРХ…….: Аз имам предложение за промяна в текста. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Късно е. 

АРХ……..: Все пак да кажа. Мисля, че то се формира на делегатски 

принцип, а не работи на делегатски принцип“. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Така е предложено. 

Колегите да си преценят дали да го подкрепят или не.  

Между другото, да ви кажа, че ако съберем още 16 гласа, ще го 

приемем. Това е предложение на РК – Пловдив. 

Гласували общо 287 делегати: "за"- 237, "против" – 31, "въздържали 

се" - 19.  

По предложение на РК – Пловдив променихме чл. 27, ал. 1. 

Заповядайте, арх. Василева. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Арх. Баровски, може ли една 

кратка проверка. В залата ли са колегите Владимир Маринов и Петко 

Любенов? За двамата колеги има положен един и същи подпис. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тогава нека да кажем 

колегата Петко Любенов и колегата Владимир Маринов да си уточнят 

подписите – дали за двамата са различни. 

АРХ. ПЕТКО ЛЮБЕНОВ: Подписът за двете устройства е мой, 

но съм го предал на колегата. Той е тук, ще го видите. Колегата Владимир 

Милков гарантира за него, защото го познава лично. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тоест, разбрахме, че не 

като регистрация, а само като устройство. 

Арх. Петко Костадинов има думата по чл. 27, ал. 2. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ:  В изписването на текста има две 

грешки. Едната е: „Регионалните управителни съвети….“ да се чете 

„Регионалните съвети“. Второто: „Делегатите трябва да притежават пълна 
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проектантска правоспособност“ – това е зачертано по погрешка. Чета 

целия текст: 

„Чл. 45. (2). Делегати на Общото събрание по право са членовете на 

националните органи на Камарата, в това число и председателите на 

регионалните съвети в качеството им на членове на Управителния съвет на 

КАБ. Останалите делегати се избират от Общото събрание на всяка от 

регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 

всеки 20 члена. Делегатите трябва да притежават пълна проектантска 

правоспособност. Когато броят на членовете в съответната регионална 

колегия не съответства на установената норма на представителство, на 

повече от 10 члена над нормата, се избира един делегат.“  

Ако са 31 члена, се избират 2 делегати. Това е смисълът на 

последното изречение. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Няма дебати. Поставяме 

го на гласуване. Единствено остава изискването за пълна проектантска 

правоспособност така, както беше изчетено. На практика само се променя 

нормата. 

АРХ. ПЕТЪР ЧЕРВЕНЯШКИ : Арх. Баровски, това миналия път 

го дискутирахме, предложи се и го отхвърлихме. Сега пак ли ще танцуваме 

един танц? 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има предложение, 

внесено е. Гласуваме. Ако се приеме, приеме. 

АРХ. ПЕТЪР ЧЕРВЕНЯШКИ: Нали прекратихме дискусията по 

Устава? 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да, затова казах, че 

дискусия няма, има гласуване, за да приключим с точката. Който не е 

съгласен, не го приема. Няма дискусия. 

АРХ. ……: Това предложение не е дискутирано. Аз редовно съм 

присъствала на всички последни събрания във Вашия мандат. На всяко 

събрание се внася това предложение, излизат сериозни мотиви от 

колегията, от делегатите и се отхвърля от Общото събрание. 
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ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Нали гласувахте да няма 

дебати? 

АРХ. ……..: То беше за предишните предложения, за това аз не съм 

гласувала. Добре, колеги, редно ли е да изменяме този отговорен документ 

– Устав – без дискусия? За конкретното предложение – дискутираме го на 

всяко събрание и то се отхвърля. Ще си позволя едно изключение. Питам 

директно, да не се счита за диалог. 

Арх. Петко Костадинов, защо, колега, за пореден път внасяте 

предложение, което на три поредни събрания се отхвърля от Общото 

събрание? Защо го внасяте четвърти път? 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Прочетете мотивите. Има три броя 

мотиви, като аз прибавям още един – четвърти мотив, че големите 

регионални колегии не могат да съберат кворума, който им се полага? Така 

ли е, колега Аврамов? Така ли е председателю на РК – Варна? Ето, вижте, 

РК – Бургас, РК – Пловдив, не можа да събере хората. Това е четвъртият 

ми мотив, който е много важен.  

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Мотивите, с които ние гласуваме против, 

са много просто аритметични. Представете си една колегия от 11 души. Тя 

ще излъчи един председател по право и един делегат – двама души, което 

представлява 20 процента от членската маса. Ако са 31 души, ще има 

съответно един делегат и още двама – трима общо. Тоест, 10 процента. РК 

– София-град, са 2 000 души. Ще имат един председател, и 5 процента.  

Тоест, София-град, ще бъде представена с 5 процента, а някоя колегия – с 

20 процента. Това означава, че делегатите, които по закон и Устав са 

равнопоставени, с това предложение не са равнопоставени. Затова 

гласуваме „против“. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Моят въпрос е друг.  Моят въпрос 

е дали покрихте квотата вие? Избрахте ли необходимите делегати? 
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ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Арх. Баровски, правя 

една забележка. Ние току-що гласувахме да няма дебат.В момента има 

дебати.  

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има мотиви. Гласували 

сте. Ако някой иска да отворим дебат, нека да го предложи. Гласували сме 

да няма дебат. 

Подлагаме на гласуване така направеното предложение от арх. 

Петко Костадинов. Ако се приеме, приеме, ако не – не. 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 291 делегати: "за"- 110, "против" – 159, 

"въздържали се" - 22.  

Предложението не се приема. 

Въпрос към арх. Дечев, към арх. Сардарев и арх. Сачкова. 

Оттегляте ли си предложенията? Арх. Сачкова го оттегля. Арх. Сардарев 

го оттегля. Арх. Дечев го няма в залата. То и без това не може да се 

гласува. 

Приключихме с тази точка. 

Очевидно за днес свършваме дотук, тъй като има вечеря, има 

ограничение. Предлагам да няма вечерно заседание. Ще се постараем 

оперативно утре да видим какво и как ще приключим в рамките на 

оставащия дневен ред. 

Утре предлагам начало на заседанието 9,30 ч.  

Мисля, че тази вечер в клуба, който е долу, в подземието, както и в 

ресторанта би трябвало да има DJ. Все пак след тежкия ден е добре малко 

да разпуснем. Приятна вечер. 

(Закрито в 20,10 ч.) 
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ВТОРА СЕСИЯ  

  14 декември 2019 г. 

 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Току-що събрахме 

кворум.  

Имате думата, арх. Петрова. 

АРХ. ХРИСТИНА ПЕТРОВА: Имам процедурно предложение и 

го давам сега, за да има време да се реагира преди гласуването във връзка с 

оставката и освобождаване от отговорност и т.н.  

Искам да помоля да бъде уточнено дали е подадена оставка, по 

какъв начин е подадено заявлението за оставка, защото, ако това е 

оставката, вие не сте я чели: до еди-къде си, оставка от еди-кой си. Нито 

дата, нито мотиви, нито „Уважаеми колеги, моля еди-какво си“ Съжалявам 

много, но аз съм най-върлият бюрократ и няма да приема такова нещо за 

заявление. Какво значи вчера?!? Днес гласуваме оставката. Ето, казват, че 

не е валидно гласуването. Значи сте гласували по някакъв фиктивен 

документ. Този лист може да е депозиран миналата година, може да е 

депозиран и по-миналата година. Нито има входящ номер, нищо. 

Абсолютно неоформен документ, ако изобщо е документ. 

Моля да бъде уточнено дали е подадено заявление за оставка. 

ПРЕДС.  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ:  Има думата арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Колега Баровски, имам процедурно 

питане. В таблица № 2 към отчета за разходите за миналата година от фонд 

„Основен“ пише, че за правни услуги са похарчени 26 228 лв. Къде е 

юристът в залата? Вчера натворихме доста – откровено казано – глупости, 

свързани с гласуването. Днес предполагам, че ще направим още повече. 

Защо в президиума няма юрист, който веднага да реагира дали ние правим 

глупости или някой друг? 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Юристът е в болнични. 

Детенцето му се разболя от скарлатина точно в деня, в който трябваше да 

дойде. 
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АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз имам процедурно предложение за 

прекратяване на това Общо събрание. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Трябва да видим и 

последствията какви ще са от това прекратяване. Все пак имаме още 

часове заседания, в които можем да вземем решение.  

Имаме кворум и можем да започнем. 

Колеги, предвид на това, че в 12,00 ч. трябва да се освободят стаите, 

тоест, в 11,45 ч. трябва да обявим почивка, имаме около час и малко. 

Трябва да вървим по дневния ред. Арх. Бакалова обаче в момента отсъства 

от залата. Така че не виждам как ще продължим с нейната точка. Можем да 

продължим примерно с Контролния съвет, с отчета по бюджета и набързо, 

докато все пак се появи арх. Бакалова, да приключим с нейната точка и с 

отчетите и да минем към точката за ГФО, за да можем наистина да се 

вместим в оставащото време. 

Арх. Аврамов, имате думата. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Арх. Баровски, правя процедурно 

предложение за промяна в приетия дневен ред, нещо, което вчера 

многократно – не многократно, а двукратно – направихме. След като 

приключим т. 1 за отчета за дейността на Управителния съвет, да 

изслушаме отчета на Контролния съвет – т. 3 – и веднага след това да 

преминем към точка 7 – избор на председателя на Управителния съвет на 

КАБ и член на Управителния съвет, ако се налага, за да можем да 

гарантираме, че това важно за цялата Камара събитие ще бъде изпълнено в 

срок. След това вече останалите точки по съответния ред. Говори се за 

Годишния финансов отчет – че може да бъде приет и на следващото Общо 

събрание. А по отношение на бюджета и рамката на бюджета също има 

някои съществени грешки и процедурни нарушения в смисъл, че във вида,  

в който е представен отчетът за бюджет 2018 г. и частичен за 2019 г., не е 

разгледан и не е приет от Комисията по бюджет и финанси и съответно не 

е приет от Управителния съвет – едно задължително условие, за да се 

представи на Общото събрание. 
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Така че имайте и това предвид, за да не губим време, а да преминем 

след отчета на Контролния съвет към избор на председател и евентуално 

на нов член на Управителния съвет. Считам, че това е разумно. Моля да го 

подложите на гласуване. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на арх. 

Аврамов. Аз все пак ще го подложа първо на коментар. 

Колеги, Комисията по бюджет и финанси разгледа отчетите. 

Формално няма гласуване, с което да ги приема, но ние, самите членове на 

Комисията по бюджет и финанси, бяхме съгласни с тях. Управителният 

съвет вчера направи две заседания, с които трябваше да съберем подписи 

неприсъствено. Не знам доколко са събрани, тъй като са разгледани 

документите и се приеха. Така че това, което арх. Аврамов изказа, не е 

съвсем точна информация. Освен това Общото събрание може да приеме и 

по принцип или да не приеме – не е задължително да има санкция на 

Управителния съвет, за да се гледа нещо на Общото събрание. 

От трета страна, самата точка за бюджета е изключително важно да 

се види като състояние каква е Камарата във връзка с избора кой ще бъде 

продължаващият председател до края на мандата. За мен не е логично да 

избираме някой, без той да знае в какво ще се втурне, най-малкото поне да 

се представи за 15 минути, да се обсъди. Може да не се приеме, ако 

решите, и т.н. 

Другото, за ГФО, както казах, задължително е да изберем одитор. 

Това можем да го направим дори и сега, в момента, веднага с едно 

гласуване, тъй като това е формално.  

За изборите съм съгласен, че ако успеем преди обедната почивка да 

направим процедурата поне с номинации, за да се подготвят бюлетини, ще 

е удобно.  

Арх. Игнатов смята, че трябва да си вървим по дневния ред. На 

практика моето предложение е същото. Просто някои от точките да ги 

минем телеграфно.  
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Има процедурно предложение от арх. Аврамов за промяна, тоест, да 

не се гледа ГФО и за одитор и да не се гледа бюджета. Аз изказах моите 

съображения защо трябва да се гледат. Тоест, Общото събрание ще 

абдикира от най-важното решение, което трябва да вземе – да избере 

одитор. 

Арх. Игнатов иска думата. Заповядайте, арх. Игнатов. 

АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ:  Колеги, има приет дневен ред. 

Нарушение е след като е приет вече, отново да се променя и променя всеки 

път, когато на някого му скимне. Арх. Аврамов непрекъснато говори за 

следване на процедурите, процедури, процедури. Имаме регламент, имаме 

и приет дневен ред. Точката по приемане на дневния ред и предложенията 

за промени в дневния ред преминаха и тя не може да бъде повдигана 

отново. Това е все едно да се върнем към доклад на ресор „Квалификация“ 

или нещо друго, да го променим и да го сменим. 

Недопустимо е това. Вчера бях точно тук, на този ред, арх. 

Сардарев ме пита къде съм бил, ето тук бях. Търпеливо ви изчаквах да си 

кажете думите. Защото проявих търпение, да видя докъде ще стигне 

работата. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Козовска. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Процедурно. Бъдете така добри 

да се обадите на арх. Бакалова, тъй като в момента тя проявява неуважение 

да седим и да я чакаме, за да довършим максимално бързо нейната точка и 

цялата тази агония да приключи. Така че този, който проявява в момента 

неуважение, това е тя. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Някой от служителите 

ще може ли да се обади на арх. Бакалова? 

След като вървим по дневния ред тогава, докато дойде арх. 

Бакалова, точката е….. 

Има думата арх. Аврамов. 
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АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Уточнение. Моля да подложите на 

гласуване моето процедурно предложение, а именно след т. 3 Отчет на 

Контролния съвет да стане разместване и т. 4 да стане настоящата т. 7. 

„Избор на председател на Управителния съвет“ и след това останалите 

точки си следват дневния ред, както е приет. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Аврамов, по т. 4 за 

ГФО – то е едно гласуване, по което няма дебати. Защо трябва да го 

пращаме в края? 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Аз имам едно предложение. 

Извинявам се, че прекъсвам председателя. Предложението ми е следното. 

Вчера прекъснахме арх. Бакалова, защото юристът трябвало да си тръгва, 

после някой се появи и даде друго предложение. Ние имаме регламент, 

приели сме списък. Арх. Игнатов каза какво трябва да се случи. Ние не го 

спазваме и после се чудим защо има хаос. 

Или правим това, което сме гласували, или нищо не правим. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: В момента чакаме да се 

появи арх. Бакалова, за да гласуваме отчета й.  

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Арх. Баровски, 270 

човека в момента чакат един. Това е супер неуважение. Нека да си вършим 

работата. Най-важният въпрос според мен е кой ще замести арх. Игнатов. 

Ние можем да изчакаме до т. 7, по която може и да не се стигне до 

гласуване. 

АРХ.  МИРОСЛАВ ИВАНОВ: А някой може ли да ми каже защо 

стигнахме до момента арх. Бакалова да не е тук. Тя беше, трябваше да се 

изкаже и накрая прекъснахме. Кой я прекъсна и кой даде това 

предложение? Защо го направихме по този начин? 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, за да запазим 

спокойствие, тъй като вчера беше й поискан отчет текст по текст какво е 

направено и защо, тя в момента го изготвя и затова закъснява. Тоест, 

очевидно има една група колеги, които искат нещо да се случи с този 

ресор, по някакъв начин да се гласува. 
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Арх. Недев, мисля, че достатъчно пъти се изказахте. 

Освен това точката по решение на Общото събрание – нейната 

точка – беше прекъсната. Така че тя не е длъжна да присъства тук, след 

като нямаме решение да продължи.  

Колеги, вчера с изрично решение временно прекратихме дебата по 

т. 1. Нямаме решение да се поднови дебата по т. 1 в момента. Това трябва 

да го подложа на гласуване. Но тъй като арх. Бакалова я няма, няма как да 

го подложа да дебатираме нейния отчет без нейното присъствие. Ако 

предложите, можем да гледаме примерно отчета на Контролния съвет или 

друга точка, но не е коректно. Трябва да си довършим т. 1. В крайна 

сметка, ако предложите, ще гледаме отчета на Контролния съвет или 

бюджет към отчетите. Но докато временно отсъства от залата арх. 

Бакалова, няма как да върнем нейната точка – т. 1 – да се обсъжда нейният 

отчет.  

Има думата арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, вместо да си губим 

времето в такива безсмислени пререкания, предлагам ударно да 

продължим приемане промените на Устава, за да ги приключим така, както 

решихме вчера. Това е. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Милков, промените 

в устава ги приехме. Ние минахме точките, които бяха подготвени. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Колега Баровски, само едно изречение 

в допълнение на арх. Милков. Не сме вземали вчера в края на заседанието 

решение да прекратим т. 6 – Приемане на промени в Устава. Спряхме до 

предложенията на Регионална колегия – Пловдив. Колегата от Сливен не 

можа да си даде предложението. Така че формално ние все още сме на тази 

точка. Трябва да забравим останалите предложения, които излязоха тук, в 

залата. Ние имаме продължение на вчерашното заседание. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Имаше предложение и на 

арх. Марин Бакалов за Устава. Така че, съгласен съм, ние минахме тогава 

точките, но това остана. 
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АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Така че или трябва сега да се гласува 

спиране на тази точка, за да продължим по Вашето предложение, или 

другите предложения, които междувременно са противоуставни. Както 

каза колегата Борислав Игнатов – нямаме право да променяме дневния ред. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. Митов. 

След него ще е арх. Рангелов. Съгласен съм със забележката на арх. Генов 

– формално сме още в т. 6, тъй като има още две предложения – на арх. 

Любенов и на арх. Марин Бакалов. 

АРХ. БОЯН МИТОВ: Предлагам да гласуваме приключване 

презентацията на арх. Бакалова и преминаване към гласуване на нейния 

отчет, тъй като смятам, че вчера придобихме достатъчна представа за 

нещата. Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Трябва да излезем от т. 6 

обаче и тогава ще продължим. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Колеги, аз присъствам 

на общи събрания от 2008 г., нямам пропуск. За първи път виждам такова 

събрание. Направо съм шокиран от това, което се случва в залата.  

Моето предложение е арх. Баровски да слезе от тази сцена и някой 

друг да продължи да води, защото очевидно нещата не се получават. 

Заседанието беше обявено за 9,30 ч., арх. Баровски се появи в залата в 

10,30 ч. Към настоящия момент все още я няма арх. Бакалова. Това, ако не 

е неуважение към цялото Общо събрание, е, здраве му кажи. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Рангелов, в 9,45 ч. 

бях пред залата и събирах хората. Така че недейте да говорите неверни 

неща. Освен това решавахме и технически проблеми. 

 

 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Може ли да подложим 

на гласуване предложението ми? 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, арх. 

Тонева. 
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АРХ. ИРИНА ТОНЕВА: Преди малко арх. Игнатов каза, че имаме 

регламент, по който трябва да се движи събранието. Този регламент, по 

неговите думи, е факт, по който трябва да се движим. Показваше в 9,30 ч. 

начало на сесията на събранието. След като в 9,30 ч. по-голямата част сме 

тук, а тези от ръководството, които ги няма – в случая арх. Бакалова – 

предлагам да се снеме доверието от нея. Много се извинявам, обаче това е 

абсолютно демонстративно неуважение към събралата се колегия в 

момента и не за първи път.  

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз имам предложение да поканим 

арх. Игнатов да води предвид това колко оперативно водеше предишните 

Общи събрания. Ако сте съгласни, да го гласуваме. 

ПРЕДС. АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Поставям на гласуване. 

Моля, гласувайте предложението арх. Игнатов да води заседанието като 

председател в оставка в момента. 

Гласували общо 233 делегати: "за"- 121, "против" – 96, "въздържали 

се" - 16.  

Предложението се приема. 

АРХ…… : Защо не бяха допуснати и други предложения, ами 

директно пристъпихме към гласуване? Не е задължително да е 

председателят, има и Управителен съвет, всеки от Управителния съвет 

може да го води. 

ПРЕДС.  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Очевидно има решение.  

Арх. Игнатов, заповядайте (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, да продължим 

тогава експедитивно. В залата виждам, че има предостатъчно хора, за да 

действаме нататък. Говорих по телефона с арх. Бакалова. Тя дори сутринта 

рано ми звъня. Помоли за моя лаптоп, за да работи по тези изисквания от 

хора, които ги няма в залата или поне не ги виждам в момента – да се 

представи текст по текст какво е правено. И това бяха искания от членове 
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на Управителния съвет, които много добре знаят какво е правено. На мен 

ми омръзна като редови делегат да гледам как едни хора цялата година 

заседават в Управителния съвет и после тук вдигат ръчичка и питат като 

неразбрали какво е това, какво е онова. Това нормално ли е? Не е 

нормално.  

Затова имам процедурно предложение. Ще го подложа на 

гласуване. То гласи: „Общото събрание забранява на членовете на 

Управителния съвет да вземат думата, ако няма към тях конкретно питане 

или не докладват по точка.“  

В Управителния съвет имаше много хора, които не направиха нищо 

през тези четири години. Затова ще го подложа и на гласуване. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Арх. Игнатов, може ли да слезете от 

трибуната, защото Вие не можете да ръководите това събрание. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Не съм Ви дал думата. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Подал си е от два месеца оставката, 

Управителният съвет я е приел, Общото събрание го е приела. Така че Вие 

не можете да ръководите това събрание. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Мога да го водя. 

 АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Току-що Общото събрание реши 

арх. Игнатов да вози заседанието. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Аз като член на Управителния съвет …. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Думата не Ви е дадена. 

Ако продължавате да говорите, няма да Ви дам думата повече. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Аз напускам това Общо събрание в знак на 

протест на Вашето поведение. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Думата не Ви е дадена. 

Колеги, моля с аплодисменти да кажем на арх. Дечев, че думата не 

му е дадена.  

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Предлагам членовете на Управителния съвет 

да напуснем тази зала. Това е гавра и дискриминация. Предлагам 

членовете на Управителния съвет да напуснем тази зала. 
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ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Добре, всеки има право 

да напусне. 

Арх. Динев, по процедурното изказване ли? 

АРХ. АТАНАС ДИНЕВ: Едно нещо ще ви кажа. Три години и 

половина, без началото, когато всички бяхме ентусиасти, това, което го 

виждате тук, умножете го по десет и ще разберете какви управителни 

съвети сме имали. И вие ще видите, по държанието ще ги познаете – какъв 

бойкот, с какво отвращение ходехме в последните месеци на заседания. 

Всички тези обструкции бяха ужасни. Нищо да не се прави, всичко 

да се саботира. Това нещо сега се повтаря и потретва. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Точно така. 

Затова поставям на гласуване процедурното предложение. 

Това събрание е на делегати, на пратеници на хората, които са по 

места. Всеки от вас представлява 10 човека. Всеки от вас има отговорност 

да им каже какво е свършил тук, какво е чул, как е успял да вземе думата. 

Гласували общо 272 делегати: "за"- 110, "против" – 136, 

"въздържали се" - 26.  

Предложението не се приема. 

Продължаваме по дневния ред. 

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Имам процедурно предложение. 

След като Вие като водещ на събранието оспорихте възможността на 

членовете на Управителния съвет да се изказват, да бъдете сменен като 

водещ на събранието. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: С кого? Аз предлагам 

арх. Мирослав Бойчев да води, след като той направи предложението. 

Правя процедурно предложение. 

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Аз предлагам  господин Баровски да 

продължи да си води събранието като временно изпълняващ длъжността 

председател. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз си правя отвод. 
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АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА-СТОЕВА: Извинявайте, но за да е 

легитимно това Общо събрание, трябва да се води или от председателя, 

или от неговия заместник. Иначе нямате легитимност на Общото събрание. 

ПРЕДС. АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Тоест, недопустимо е 

това предложение. 

АРХ. МАРТИН  МИКЛУШ: Имам ли три минути, извинявайте! За 

процедурата. Както виждате, всички трябва да си свалим енергията в 

момента. Може би трябва да говоря и по-мистично. Според мен в момента 

това, което се случва, трябва да намерим много спешно решение, защото 

все още имаме кворум. Трябва да вървим по дневния ред. В Противен 

случай ние създаваме прецедент, който може да продължи да се 

мултиплицира и следващото събрание да е в същия вид. Почти всички в 

тази зала трябва да си зададат въпроса кои сме, какво значи да си архитект, 

какво значи да си отговорен човек. 

Затова ви предлагам да помислите за следното нещо. Ако арх. 

Борислав Игнатов наистина предизвиква някакви емоции заради това, 

което той беше предприел, начина, по който си е подал оставката, защото 

аз също не съм съгласен, че по този начин се процедира относно начина му 

на напускане на ръководната длъжност.  

Обаче в момента ние трябва да продължим по дневния си ред, за да 

можем да започнем да надграждаме това, което сме успели да постигнем.  

Затова ви предлагам следното нещо. Нека слязат и арх. Баровски, и 

арх. Борислав Игнатов, да изберем един човек, който има някакви умения 

за медиатор, който е доказал досега, че може да държи залата спокойна. А 

тези, които напуснаха емоционално в момента, нека се намери по един 

техен познат, приятел, да ги върне обратно в залата. Моля ви. Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Бакалова е тук вече. 

Моля да се качи.  

Мартине, какво беше конкретното предложение? Кой да бъде този 

човек? 
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АРХ. МАРТИН МИКЛУШ: Първата ми молба към вас всички е да 

проверим отново кворума. След това тези, които са напуснали, да ги 

помолим да влязат. Това можем да го проверим на екрана. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Кворумът беше проверен 

току-що – 272 души има в залата. 

АРХ. МАРТИН  МИКЛУШ: Защото видях някои хора да 

напускат. Но това си е тяхна отговорност как се държат. 

Следващото нещо, ако наистина твоето поведение или появата ти, 

защото аз също разбирам, че процедурно ти все още си председател. 

Момент, не процедурно, а юридически да кажем. Защото, ако е истина, че 

ние трябва да направим тайно гласуване и това е записано, утре може да се 

стигне до някакъв казус. Не разбирам. Ако обаче в момента рискуваме 

хората, които напуснаха от твоята поява, рискуваме да  провалим 

събранието.  

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Никой не е напуснал. Аз 

виждам визуално. 

АРХ. МАРТИН  МИКЛУШ: Добре, значи можем да продължим.  

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Нека продължим. 

Продължаваме с т. 1 – Доклада на арх. Бакалова. Имаше заявени 

изказвания. Моля да се заявят изказванията, за да направим ред. Трябва да 

следим графика, трябва да следим времето, за да можем да продължим с 

другите точки. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Подложете на гласуване 

предложението на арх. Бойчев.  

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Аз казах, че е 

недопустимо. Юрист Йоцова ясно каза, че Уставът гласи: или председател, 

или изпълняващ длъжността председател. Арх. Баровски си направи отвод 

на това предложение. Оставам аз. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Има още двама заместник-

председатели, ако е толкова важно. 
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ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Но не са изпълняващи 

длъжността председател. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: И какво, като не са? 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Това, че трябва да имаме 

легитимно събрание. 

Давам думата за изказвания. Арх. Банов беше заявил вчера искане 

за изказване. Кой друг иска да се изкаже по доклада на арх. Бакалова? 

Моля, вдигнете ръце тези, които искат да се изкажат по доклада на арх. 

Бакалова. Арх. Аврамов, арх. Недев – но арх. Недев се изказа вече. По 

регламент няма право на второ изказване.  Тоест, има двама желаещи. 

Давам думата на арх. Банов. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Уважаеми колеги, искам най-напред преди 

да пристъпя към изказването по доклада, да помоля всички за охлаждане 

на страстите и всички да се постараем да работим много експедитивно. 

Това, че аз ставам да се изказвам в момента по доклада на арх. Бакалова, не 

се дължи на факта, че просто искам да се направя на човек, който обича да 

говори и да ви губи времето. Искам просто да кажа какво мисля и какво 

трябва да се направи. 

По раздела „Нормативи“ наистина са направени най-различни неща. 

Но това, което на нас ни се представи вчера, все пак показва, че много от 

тези неща не са завършени. А това, което виждаме, е, че сумите са 

изхарчени.  

В тази връзка забележките бяха в този дух, че в крайна сметка тези, 

които са взели пари, а не са си представили изпълнената работа, нека бъдат 

така добри да ги върнат. Ако са взети пари за изготвянето на една 

концепция и тя към днешния момент не е представена, значи работата не е 

свършена и парите трябва да бъдат върнати. Аз така го виждам. Може и да 

не съм прав.  

Но, така или иначе, приемайки една работа, нека да видим в крайна 

сметка това, което е направено, дали на нас ни харесва и дали по този 

начин трябва да продължим напред. Аз лично мисля, че по отношение на 
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новото законодателство ние нямаме ясна представа и някакви примерни 

текстове какъв да бъде новият закон и какво да бъде новото 

законодателство. А наистина на нас ни се показа, че е свършена прекалено 

много работа. Не оспорвам наистина работата. Има свършена, но ние в 

момента не можем да преценим колко е тя.  

Другото, което искам да кажа, е за пиара. Направи ми 

изключително лошо впечатление факта, че ни се представиха нещата по 

този начин. Ето, виждате ли, колегите са използвали собствени контакти и 

собствени позиции, за да презентират Камарата и видите ли, в тази връзка 

тези 8 000 лв., предвидени за пиар акции, за презентация на нашето 

законодателство, просто трябва да бъдат оправдани. Аз това не го 

приемам, защото в крайна сметка какъв пиар правим, на какво? Аз не 

разбрах кое е законодателството, което нас ни устройва. Ако в момента 

имаме един работещ ЗУТ, имаме нещо, което е като химера, че ще стане 

един нов закон.  

И последното, което искам да кажа, е за обществените поръчки. 

Това, че се обжалват обществените поръчки е наистина едно постижение 

за Камарата. Но в крайна сметка мога да ви дам и един такъв пример. По т. 

7, която вчера ни беше показана – за Стара Загора – три позиции там – две 

детски градини и едно училище…. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Изтече Ви времето. 

Благодаря за изказването. 

Има думата арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Уважаема арх. Бакалова, по Вашия 

подробен доклад имам някои конкретни бележки, а също и едно послание, 

базирано на Вашето развитие през годините. Припомням на всички 

делегати на Общото събрание, че през 2017 г. арх. Бакалова за нейния 

ресор беше поискала една сума в размер на около 300 000 лв. с много 

амбициозната цел да се изготви нова концепция, нов Кодекс за 

строителството и проектирането като цяло. Много амбициозна цел. 

Колкото повече минаваха годините, толкова нещата в дейността на ресора 
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на арх. Бакалова ставаха по-реалистични и съответно се постигнаха някои 

резултати. Колкото по-бързо се откажем от тази илюзия, че ние можем да 

творим закони, уважаеми колеги, за това си има парламент, има си ред, по 

който се творят законите. Нашият закон в чл. 5, т. 6 казва, че Камарата 

изготвя и представя становища по нормативни актове. Това е нашата роля, 

това е нашата функция.  

По отношение на последните развития искам да поздравя арх. 

Бакалова с някои постигнати резултати в областта на обжалване на 

обществени конкурси, отстояване интересите в конкурсното дело. Но 

въпреки някои успехи, това е крайно недостатъчно.  

Искам да обърна внимание на колегите, че в тази дейност 

съвършено не се използва ресурса на най-голямата колегия на София – 

град. Тук с изненада установявам, че има някакви работни групи, които 

дават становища по устройство на територията. Арх. Петко Любенов и арх. 

Атанаска Стодева получават възнаграждения като членове на тази група в 

размер на 500 лв. При наличието на експертния персонал да се дава 

становище за територия на София от Силистра считам, че е недопустимо. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря за изказването. 

Арх. Аврамов и на предното събрание казахте, че с изненада 

установявате за работни групи. Вие сте член на Управителния съвет. Знам, 

че въобще не сте изненадан и знаете, че те съществуват отдавна. 

А що се отнася до обжалванията на обществените поръчки, особено 

за обществени конкурси, обявени от Столична община, там се изисква 

много голяма смелост някой да застане срещу тях. И когато имаше такива 

случаи, Вас Ви нямаше. Съжалявам. 

За следващи изказвания, арх. Василев. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Аз искам да кажа, че аз бях инициатор за 

обжалване на процедурата за площад „Св. Неделя“. Базирано на мое 

писмо, Вие направихте след това от това политическа акция. Но аз съм 

професионалист, и когато се нарушават ….. 
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ПРЕДС  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Но Вас Ви нямаше на 

фронта. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Напротив, винаги съм участвал в това. 

ПРЕДС. АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Василев, 

заповядайте. 

АРХ. ВАСИЛЕВ: Уважаеми колеги, в опит за отговор на 

изказването на арх. Банов и арх. Аврамов бих казал само едно. Сигурно в 

залата няма човек, който да не знае, че едно бебе се ражда за девет месеца. 

Е, има изключения – за седем. Но за четири не съм чул. Вероятно и никой 

от вас. Не вярвам да си въобразява някой от нас, че в рамките на един 

мандат, още повече за една година, може да се постигне промяна на 

закона. Още повече, че той не зависи пряко от нас. Но ние можем да 

инициираме, както и арх. Бакалова го е направила многократно, за това да 

се постигне промяна в нашето законодателство на много нива. 

Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря много. 

Арх. Пеев има думата. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Много благодаря, арх. Игнатов. 

Колеги, чудя ви се какво правите тук? Все едно Тодор Живков на 10-ти е 

свален и на 11-ти да дойде, да се качи на трибуната и да каже: Петър 

Младенов си вдигна половината пръст и аз не съм сигурен, че съм свален.  

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Колега, в 9,45 ч. излизахте по 

хавлия от СПА-центъра. Моля Ви. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Тишина, моля. Не е 

дадена думата. Изказването не е по точката. Отнемам Ви думата. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колегата Игнатов да обясни как 

даде системата за гласуване на Висшия съдебен съвет за 60 000 лв. и къде 

отидоха те? 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Пеев, чуйте ме. 

Изказването Ви не е по точката. 
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АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колега Игнатов, Вашето място е в 

Общинския съвет на столицата. Ние тук сме едни прости архитекти, които 

искаме да си гледаме нашата работа, а не да оправяме света с Вас. 

Разбрахте ли? Моля, Ви, слезте от трибуната. Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: По регламент се 

допускат изказвания само по точката. Една минута на това събрание струва 

120 лв. Не го забравяйте. 

Следващи изказвания? Арх. Милков искаше думата, след това – 

арх. Рангелов. Арх. Рангелов се изказва, да. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Аз искам да попитам 

арх. Иванов защо непрекъснато прекъсва. Когато нещо не му харесва…. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Аз следя за това. Правя 

му забележка. Правя забележка и на арх. Иванов, и на арх. Рангелов. 

Колеги, напомням още веднъж. Има официално видеозаснемане. 

Има и неофициално видеозаснемане, което е разрешено и допуснато. 

Всякакъв вид обиди, пререкания – това може да доведе до съдебни 

спорове. За клевета и обида няма давност. Това искам да ви кажа. Бъдете 

отговорни хора. 

Правя забележка на арх. Иванов, че преди малко се изказа, без да му 

е дадена думата. Правя също забележка на ландш. арх. Рангелов. 

Първо дадох думата на арх. Милков, след това ще ви дам думата за 

процедура. 

Заповядайте, арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, ще бъда максимално 

кратък. Ресор „Нормативи“ е най-неблагодарната дейност в работата на 

Управителния съвет поради простата причина, че непрекъснато се правят 

промени в закони, искат се становища, пишат се тези становища, изпращат 

се в срок и много често по независещи от нас причини те не влизат в 

действие, тоест, не ги уважават. 

Мога да ви уверя само, че арх. Бакалова като заместник-

председател и отговорник по този ресор, употреби страшно много време, 
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за да си върши дейността. И, ако тук някой спекулира, че е изхарчила 300 

или 500 000 лв., това беше заложено в мандатната програма за целия 

мандат. А тя мисля, че ви даде отчет колко пари са похарчени.  

За резултатите. В някои отношения са постигнати резултати, в 

други – не.  

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Милков, извинявам 

се. Има тук забележка към Вас. Вие се изказахте по тази точка вчера? 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Не, аз по тази точка се опитах да 

дам информация. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Не, извинявам се. 

Отнемам Ви думата. Благодаря за подкрепата. Нека да вървим нататък. 

Ландш. арх. Рангелов беше прав. Аз му отнех думата преди малко, 

защото никой няма право на две изказвания по една и съща точка. 

Благодаря. 

Арх. Бойчев иска думата. Заповядайте, арх. Бойчев. 

Извинявам се, имаше искане за процедурно изказване. Имате 

думата. 

АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: Обръщам се към Вас, арх. Игнатов, и 

към юристите. Тъй като рискуваме това Общо събрание да бъде обявено за 

нелегитимно, ще прочета мотивите. „Мандатът на член на Управителен 

съвет се прекратява предсрочно при подаване на оставка.“ Има и т. 3 

„Системно неизпълнение на служебните задължения, както и при 

извършване на действия, които накърняват престижа.“ 

Ние не искаме от Вас оставка поради системно неизпълнение, Вие 

сам подадохте оставка. Никъде не пише, че тази оставка се приема. 

С други думи, аз призовавам арх. Баровски да продължи 

независимо от всички трудности, защото според мен, ако Вие продължите  

да водите, ще нарушим всички законови норми и това не може да 

продължи. Ние не можем да променяме нито закон, нито Устав. 
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ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря. Разбрах. Това 

вече го минахме преди малко. Но въпросът беше към юристите. Юрист 

Стоева, юристът на Комисията по регистъра, заповядайте. 

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА-СТОЕВА: Здравейте, аз не съм 

единственият юрист в залата. Тук е и колежката. По принцип действително 

Общото събрание може да бъде водено само от председателя или неговия 

заместник. Моето становище се консолидира с това на предходния 

архитект. Вие сте в оставка,  господин Игнатов, някой от заместниците, ако 

искате, можете да изберете и някой от другите заместници. Това също би 

вършило работа. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Има решение на Общото 

събрание. 

Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, практиката, която е имало 

в общи събрания в момента до избор на нов председател винаги си води 

старият. Аз в случая си дадох отвод като водещ, тъй като имаше желание 

да не водя. А след като има желание, нямам намерение да се натрисам. 

Така че до избора на нов председател и както и съобразно 

решението на Общото събрание, не е нарушено абсолютно нищо с това, че 

арх. Игнатов води. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря. 

Арх. Бойчев, давам Ви думата.  

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Колеги, може да не е работа на 

Камарата да инициира промяна в закон, но в крайна сметка някой 

трябваше да проведе този разговор в обществото – как е устроен процесът 

на инвестиране, проектиране и строителство нормално в Европейския 

съюз. Камарата в това отношение направи много, положи усилия. 

Създадоха се концепции и така наречената „пътна карта“. Но тя според 

мен стигна до предела на възможностите да реализира тези свои 

намерения. 
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Имам едно обръщение и към присъстващите в залата, и към 

присъстващите горе на подиума. Нека всеки да си помисли дали това, 

което е създал с много труд, лични качества и наистина е положил усилия, 

той, заемайки позицията, която заема в момента, ще бъде полезен да 

реализира собствената си рожба. Личното ми мнение е, че при така 

създалата се политическа и професионална ситуация смятам, че 

продължаването на тези хубави неща да бъдат представяни, да бъдат 

борени и наложени в обществото под някаква форма и вид, ще бъде 

невъзможно. Най-лошото е, че Камарата стигна до там, че да си нямаме 

абсолютно никакво доверие. Няма значение дали някой говори истината 

или някой не говори. Аз като член на регионалната колегия на Камарата в 

Бургас съм се интересувал за отчетите. Извинявайте, но ние не получихме 

никакви конкретни и ясни числа. Постоянно имаше промени. Не може да 

се забрани на Управителния съвет да….. Моля ви всички да се замислите 

дали, заемайки постове, не говоря да се отказвате от длъжност, но като 

преговарящи и водещи някакъв диалог с властимащите, защото те са 

инициаторите на промени в закона, вие, в сегашното положение, в което 

сте поставени като доверие от професионална организация, като 

политическа ситуация можете да бъдете полезни да реализирате 

собственото си създадено дете. 

Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря за този 

призив. Мисля, че на всеки е ясно, че такава мащабна промяна не може да 

бъде реализирана от един или от пет, или от петнайсет или от петдесет 

души. Затова е този форум, затова е нашата Камара. Да се обединим и да 

го направим. И друг път, и в началото на мандата го чувах това как нищо 

не може да се направи, как няма при тази ситуация, при онази ситуация, че 

е невъзможно. Но наш дълг е да пробваме. Наше дълг е да се борим и аз 

смятам, че има резултати. 

Има ли други изказвания по тази точка? Няма. 
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Понеже нямаше конкретни въпроси от днешните изказвания, 

предлагам да преминем към приемане на отчета на ресор „Нормативи“. 

Гласували общо 301 делегати: "за"- 165, "против" – 108, 

"въздържали се" - 28.  

Приема се отчетът на ресор „Нормативи“. 

Благодаря на арх. Бакалова. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Игнатов, искам обяснение на 

отрицателен вот. 

Току-що, колеги, гласувахте един отчет, в който имаше липси от 23 

500 лв. и за което нямаше обяснение. Честито! 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Секунда, арх. Сачкова. В 

момента гласуваме отчета и гласуваме остатъчният бюджет да продължи 

до края на мандата, както за другите ресори. 

АРХ. ЯНКА САЧКОВА: Не, преди това искам да обясня 

отрицателния си вот. Имам право. 

Обяснявам вота си. Не съм гласувала, няма да гласувам от този 

момент нататък и свалям доверието си от Вас. Благодаря ви, не искам 

нищо. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Сачкова, по-рано 

обещахте да не вземате повече думата. Всяко предпоследно ли е или? 

По аналогия с другите два ресора Общото събрание приема 

бюджета, който е остатъчен от ресор „Норматив“, да бъде пренасочен до 

края на мандата – 2020 г. Това значи, че отново в новата година, както и за 

другите ресори няма да се харчат абсолютно никакви нови средства. 

Замразява се новото финансиране до провеждане на Общото събрание. 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 271 делегати: "за"- 193, "против" – 57, "въздържали 

се" - 21.  

Приема се предложението. 

Искам изключително много да благодаря лично на тримата 

заместник-председатели по ресори, които извършиха страхотна дейност – 
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по мое мнение – и наистина им благодаря за цялото усилие, за цялата 

отдаденост и на всички хора в работните групи към тях, които свършиха 

наистина невероятна работа. Смятам, че за непредубедените хора това е 

очевидно и тези хора наистина заслужават сериозно уважение и 

благодарност. 

Сега трябва да направим процедурно едно гласуване: 

„Общото събрание приема отчет за дейността на Управителния 

съвет, който беше представен чрез трите ресора. 

Гласували общо 263 делегати: "за"- 174, "против" – 58, "въздържали 

се" - 31.  

 Общото събрание на КАБ приема отчета за дейността на 

Управителния съвет на КАБ за 2018 г. и частичния отчет за дейността 

на Управителния съвет за 2019 г.  

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2018 г. и 

частичен отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2019 г. 

Давам думата на арх. Чепилев да представи отчета по тази точка. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ:Здравейте, колеги!  Ще се опитам 

оттук да изчета доклада. 

Настоящият доклад на Контролния съвет е изготвен за периода на 

административно управление от 30.11.2018 г. до 12.12.2019 г. и периода на 

финансово управление от 01.01.2017 г. до 12.12.2019 г. на основание чл. 

24, ал. 1 от Закона. 

Отчет за дейността на Контролния съвет. 

Съгласно чл. 24 Контролният съвет следи за законосъобразността 

на решенията на Управителния съвет, на Комисията по дисциплинарно 

производство, на регионалните управителни съвети, както и на тяхното 

изпълнение. За съответствието на тези решения с Устава, 

законосъобразното и целесъобразно изразходване на средства Контролният 

съвет съгласно чл. 36, ал. 1, т. 2 от Устава на КАБ прави предложения за 
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отмяна, незаконосъобразните или противоуставни решения на 

Управителния съвет на Камарата.  

За отчетния период са направени шест заседания на Контролния 

съвет. Направени са четири проверки на документация по договорите на 

КАБ и разходите по регионални колегии. Контролният съвет е отговорил и 

е дал становище по три запитвания на колеги.  

Проверки и констатации. Контролният съвет констатира, че 

Управителният съвет на КАБ продължава да извършва пропуските и 

нарушенията, които бяха характерни за дейността през предходните два 

отчетни периода. И през този отчетен период Управителният съвет 

системно нарушава Устава на КАБ, Правилника за работа на Управителния 

съвет, Правилника за работа на Комисията по бюджет и финанси към 

Управителния съвет. Проектът за бюджет през 2019 г. не беше приет от 

Управителния съвет един месец преди годишно общо събрание на КАБ. На 

практика през отчетния период КАБ работи без приет от Общото събрание 

на КАБ бюджет. За съжаление тези лоши практики на Управителния съвет 

се пренасят и в работата на регионалните колегии. 

Във връзка с проблемите, създадени от не особено логичните смени 

на счетоводните фирми и несъвместимостта на техните софтуери, 

ръководните органи на КАБ не получаваха качествено счетоводно 

обслужване и информация. Приетият така наречен нов финансов модел,  в 

комбинацията със счетоводните неблагополучия ни доведе до финансовото 

състояние, в което Камарата се намира в момента. На практика КАБ не 

може да функционира нормално. С промяната на офиса Камара на 

архитектите в България се намира в една стая на втория етаж на така 

наречения Чешки клуб, с опаковани в кашони архив и документация. 

Обслужващият персонал работи с намален състав, намалено работно 

време, на смени и надомно. Третият етаж, който е нает за нуждите на 

Камарата второ тримесечие стои в очакване на своя ремонт.  Няма да 

коментирам характеристиките на стълбището, липсата на асансьор, 
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достъпната среда пред офиса на една организация като Камарата на 

архитектите в България.  

През 2018 г. Контролният съвет установи, че председателят на 

Управителния съвет, без да има основание и право, е подписал договор, 

който се отнася за предходен мандатен период. До този момент 

неправилно изразходваните средства не са възстановени в Камарата.  

Контролният съвет се запозна с материали, насочени към Съвета от 

членове на ръководството на регионална колегия – София.-област. Проведе 

се среща с членове на ръководството, които поставиха пред Контролния 

съвет за разглеждане въпроси, свързани с липсата на диалог и отказ на 

председателя да изпълнява решение, прието от Съвета на регионалната 

колегия. Според тях много от средствата се харчат без решение на Съвета. 

Според тези членове на Съвета е налице системно нарушаване на закона и 

Устава на КАБ от председателя на регионалната колегия. Материалите са 

насочени за разглеждане и преценка от КДП.  

Във връзка с проблемите, свързани с бюджета на КАБ, по искане на 

оперативното ръководство членове на Контролния съвет участваха в 

заседания на …. 

ПРЕДС. АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Чепилев, 

извинявайте. Може ли да кажете все пак името на председателя на 

регионалната колегия. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Арх. Козовска. 

Във връзка с проблемите, свързани с бюджета на КАБ, по искане на 

Оперативното ръководство на КАБ членове на Контролния съвет участваха 

в заседание на ръководството, на което се обсъдиха мерки за подобряване 

на финансовото състояние,  финансовата дисциплина, работата на органите 

за управление и комисиите към тях. 

Пред предходния отчетен период на заседание на Управителния 

съвет многократно е поставян въпросът за липсата на пълна информация 

на сайта на Камарата. Не се предоставят протоколи от проведените 

заседания на комисиите към Управителния съвет, от заседанията на 
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ръководствата на регионалните колегии и от техните общи събрания. И 

през този отчетен период не се създаде единна система за регистрация на 

договорите в инвестиционното проектиране, както това е залегнало като 

изискване по закона. Тази информация се съхранява частично в 

регионалните колегии. От направената проверка установихме, че в повече 

от половината регионални колегии на Камарата няма регистриран нито 

един договор.  

Все пак накрая искам да похваля Управителния съвет, че по 

настояване на контролния съвет и членове на Управителния съвет за всяко 

решение в протоколите на Управителния съвет вече се определя срок и 

отговорник. 

По въпроса за главните архитекти – сами се убедихте вчера в 

разискванията, че въпросът е прекалено комплексен, сложен, затова не сме 

го отразили в този доклад. 

Препоръки за подобряване на дейността. 

Към Управителния съвет: 

Пред Общото събрание на КАБ, което сте Вие, Контролният съвет 

отново напомня на членовете на Управителния съвет, че са длъжни да 

спазват закона, Устава, професионалния кодекс, правилника за работа на 

Управителния съвет, правилниците за работа на комисиите към 

Управителния съвет.  

Въпреки проблемите и въпросите, касаещи нормативните 

документи за дейността на КАБ Управителният съвет да изисква 

своевременно юридическо становище и тълкуване от компетентните 

органи. 

Решенията на Общото събрание и Управителния съвет да се 

подготвят за гласуване само след получаване на юридическо становище. 

Съгласно § 19 от закона Камарата на архитектите в България е длъжна да 

преведе Устава си в съответствие със закона. Това нещо от повече от 10 

години не и извършвано.  
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В края на доклада ми позволете от името на Контролния съвет да 

изкажа благодарности на адв. Казармов за неговата работа и юридическо 

обслужване на дейността на Съвета. Искам също да благодаря и на 

членовете на Контролния съвет.  

Предложение за решение на Общото събрание на КАБ: 

„Контролният съвет счита, че с нарушението на Устава, 

правилниците за работа на Управителния съвет  и комисиите към него 

Управителният съвет на КАБ отново ни поставя в ситуация, която не ни 

позволява да изпълним своите задължения към Общото събрание съгласно 

чл. 24, ал. 1, т. 3 от закона. Изхождайки от представените материали и 

времето за тяхното разглеждане Контролният съвет предлага на Общото 

събрание да не и освобождава от отговорност Управителния съвет на КАБ 

до приключване на мандата му през първото тримесечие на следващата 

година.  

Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. 

Чепилев. Преди да дам думата за изказвания, колеги, тук е урната за 

предложения за решения на Общото събрание. Арх. Венков ме помоли да 

ви напомня, че тя е тук и ще бъде тук до 11,30 ч., за да могат да обработят 

предложенията. Ако имате някакви предложения, вкарвайте ги в кутията. 

Ако не успеете, докато е тук, отвън също ще могат да се дадат на 

комисията. 

Има ли изказвания по тази точка? 

Арх. Христов иска думата за отговор. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Тъй като стана въпрос за неща, които 

засягат ресора, за който аз отговарям, като забележки и коментари, едното 

беше, че няма информация на сайта за проведените Общи събрания и 

събрания на регионалните колегии. За това нещо се взе решение на 

Управителен съвет и оттогава пускахме няколкократно искания към 

всички председатели на регионални колегии, но досега не сме получили 
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нито едно. Аз не мога да си ги измисля и да си ги кача на сайта. Нали 

разбирате?  

Другото беше, че няма единна система за регистрация на 

договорите. Тази система е разработена още в 2016 г. В края на 2016 г. я 

представихме на Общо събрание. Тя си е в сайта и работи. Ако не знаете 

как да влезете, мога да ви покажа после, за да видите. Има колеги, които си 

регистрират договорите там. Не сте ме попитали, за да ви покажа.  

Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: За реплика или за 

обяснение – една минута – има думата арх. Чепилев. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Всъщност не знам, не е необходимо и 

да се отговаря, но действително въпроса, който постави арх. Христов, е 

така. По отношение информацията на сайта имаше решение на 

Управителния съвет. Лошото е, че не е имало кой да проследи 

изпълнението на тези решения. На практика тази информация все още не е 

пълна в сайта. За това става дума. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря Ви, арх. 

Чепилев. 

Има думата арх. Бакалов и арх. Василева иска думата. 

Заповядайте, арх. Василева. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, оттеглям се като 

председател на Комисията по изборите. Благодаря ви за доверието. Това не 

е Камара, това е нещо в насипно състояние.  

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодарим за Вашата 

работа.  

Арх. Бакалов, имате думата. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Уважаеми колеги, аз като един от 

членовете на Съвета на Регионална колегия – София – област, и 

подписалия едно от общите писма, след финалното изречение по темата за 

нашата регионална колегия мислех да не вземам думата. Но единствената 

причина, която ме кара да го направя, са няколко дребни факта, а именно, 
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че в материалите, които са ви предоставени на вас, тъй като на основание 

чл. 28, ал. 8 от Устава на КАБ ние – група колеги – сме направили жалба 

срещу своего рода бездействието на Контролния съвет затова че повече от 

година сме поставили своите сигнали. Парадоксът е, че нашето писмо, 

което е основното, странно е, че в сканираните материали, ако не е имало 

място на хартия или липса на възможност, за да бъде разпечатано, е само 

първата и последна страница. Съществената част в нея я няма и затова 

само ще направя пояснение, че нашето писмо срещу съответното 

неспазване според нас на Устава и на закона спрямо нашия председател е 

подписано от 16 колеги, в това число от абсолютно всички досегашни 

председатели на колегията, членове на предишния и настоящия Съвет.  

Хубаво е все пак, че Контролният съвет е взел някакво решение и е 

прехвърлил преписката към Комисията по дисциплинарно производство. 

Но, така или иначе, и аз като член на Съвета досега нито в един месечен 

отчет не е обсъден с нас и ние не знаем за какво става въпрос за немалка 

част от нещата. Няма да коментирам темата. Надявам се поне Комисията 

по дисциплинарно производство да си свърши работата. 

Благодаря за вниманието. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря. 

Други изказвания по тази точка? 

Арх. Баровски, имате думата. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз за пореден път исках да 

попитам арх. Чепилев, тъй като пак се хвърлят от Контролния съвет едни 

заключения, малко на ан гро, така и не разбрах  конкретно кои правилници 

не са спазени, тъй като по моя ресор сме предоставили всички протоколи, 

спазвали сме си правилника. Има надлежно взети решения на 

Управителния съвет. В крайна сметка Управителният съвет е решил да 

вземе дадени решения, има или няма комисия, то  решенията са факт и те 

са валидни. Аз, честно казано, не мога да приема констатация, че едно 

решение на Управителния съвет е невалидно, защото примерно не било 

спазено нещо си много по-надолу от него.  Това надолу е само 
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консултативния орган. В крайна сметка протоколите, решенията си стоят 

на сайта на Камарата. Всичко може да се види от колегите – цялата 

дейност, която беше отчетена по ресори с надлежно взети решения.  

Ако арх. Чепилев има нещо конкретно да каже, нека да го каже. За 

мен е малко странна тази констатация. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. 

Баровски. 

Но такива изказвания „аз не приемам еди-какво си“ се решава при 

гласуването. Гласуваш против. 

За право на отговор има думата арх. Чепилев. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Само накратко да отговоря. 

Контролният съвет не е разглеждал дейността по ресори. Ние правим 

констатации за дейността на Управителния съвет като цяло. Самото 

подготвяне на това събрание и начина, по който ни се предостави 

информацията, говорят ясно дали вие спазвате нещо. 

ПРЕДС. АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: За съжаление 

Контролният съвет също не представи доклада си предварително. Няма го 

на сайта, няма го и в материалите.  

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Извинявайте, колега, ние можем да го 

направим това нещо, след като получим Вашите материали един месец 

преди това Общо събрание. Така ли е? 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Може би е така, да. 

Зависи кога сте ги получили и дали сте имали една седмица, примерно, да 

ги качите. 

Други изказвания не виждам заявени. Преминаваме към гласуване. 

Предложението за решение е: „Общото събрание приема отчета за 

дейността на Контролния съвет за 2018 г. и частичен отчет за дейността на 

Контролния съвет за 2019 г.“  

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 220 делегати: "за"- 171, "против" – 28, "въздържали 

се" - 21.  
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Общото събрание приема отчета за дейността на Контролния 

съвет за 2018 г. и частичен отчет за дейността на Контролния съвет за 

2019 г. 

С това приключи тази точка. Благодаря на арх. Чепилев и на 

Контролния съвет. 

Заповядайте, арх. Иванов, за процедурно предложение. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Колеги, след като арх. Василева си 

подаде оставката, ние оставаме с четири члена на комисията. Имаме 

проблем. Или трябва да изберем някой, което не ми е ясно как ще стане 

при положение, че броенето мина и арх. Василева не желае, нейно право е 

да бъда председател на тази комисия. Комисията трябва да е с нечетен 

брой. 

АРХ. ДОБРИНКА КАМБУРОВА: Член от тази комисия съм. 

Също си подавам оставка, защото това не е събранието, което съм 

очаквала. Аз също съм на събрания повече от десет – дванадесет години и 

това нещо никого не е било. Така че моля да ми уважите оставката. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Извинявам се, но може 

ли да кажете нещо по-конкретно. Какво значи „това не е събранието, което 

очаквах“. Никой не е очаквал, идва се на събрание, дебатира се. Никога не 

е това, което очаква човек. 

АРХ. ДОБРИНКА КАМБУРОВА: Колега, вчера загубихме цял 

ден за едни недовършени неща, днес не ги довършихме. Сутринта аз лично 

бях в 9,00 ч., както е обявен часът. В 9,30 ч., както арх. Баровски каза, но в 

10 и повече започна събранието. Също не очаквах, че днес Вие ще водите 

събранието и че имате това морално право да го направите. И много, много 

други неща. Просто не искам да говоря за това. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря. Разбрах. 

Мисълта ми е, че няма някакви нарушения при Вас с регистрация, с 

подписи, с фалшиви неща? Не! Тоест, регистрацията е валидна. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може ли само да допълня към арх. 

Камбурова. Кворумът се събра в 10,10, арх. Камбурова. Имаме минимум 
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кворум, за да започне събранието – 178 човека. В 10,10 ч. се събраха 

толкова делегати. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Баровски, наистина 

търпиш критика за това, че по-рано не започнахме. В 9,30 ч. трябваше да 

си тук. 

Арх. Иванов, сега, като сте трима души в комисията, има ли 

проблем? След като е нечетно число – това питам? 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има, има. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Въпросът е кой ще стане 

председател сега на комисията. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Предлагам арх. Иванов 

за председател на комисията. 

Подлагам го на гласуване. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Тогава имам едно питане като 

председател, защото с арх. Сачкова в Боровец миналата година, в хотел 

„Рила“, направихме една такава комисия и свършихме работата за 15 

минути, в общи линии, без такива драми. С арх. Сачкова тогава протоколът 

го направихме наистина в рамките на 15 минути. По интернет хванахме 

протокола от миналата година. За вчерашния ден и за днешния ден не е 

съставен такъв протокол. Защо арх. Василева не го е съставила и ние да го 

подпишем като членове на тази комисия, не мога да кажа. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Какво Ви трябва? Файла 

ли? 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Принтер ми трябва, за да направя 

един протокол, за да знаем в края на краищата какво правим.  

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Добре, ще имате 

принтер. 

Моля, гласувайте. Нека да легитимираме този избор с гласуване. 

Гласували общо 216 делегати: "за"- 177, "против" – 26, "въздържали 

се" - 13.  

Предложението се приема.  
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Честито на арх. Иванов като председател на мандатната комисия. 

Работата е неприятна, но затова пък неблагодарна. Така че много 

Ви благодаря, че се заемате с тази работа.  

 

Продължаваме нататък със следващата точка – точка четвърта – от 

дневния ред: 

4. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. и избор на 

одитор за 2019 г. Проект за решение: Общо събрание приема 

годишния финансов отчет на КАБ за 2018 г. и избира одитор за 2019 г. 

По избора на одитор – там няма кой знае какъв избор, тъй като има 

само един желаещ, който въобще се занимава с нашите омазани бюджети, 

сметки и т.н. Така че се предлага същияг одитор, както предния път. 

Годишния финансов отчет всички го имате в материалите. Има ли 

някакви въпроси, за да не губим тук време и да се правим на 

счетоводители. Аз лично не мога да твърдя, че счетоводно мога да 

коментирам. Има финансов отчет, ще има и одитор, който ще го прегледа 

преди да бъде подаден. 

Ако няма счетоводни изказвания, предлагам да минем към 

гласуване на тази точка. 

Първо, приема Годишния финансов отчет за 2018 г.  

Заповядайте, арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Арх. Игнатов, както и арх. Баровски 

казва, в Годишния финансов отчет – това беше потвърдено и от други 

колеги – има допуснати съществени грешки и се предложи да се приеме 

Годишният финансов отчет на следващото Общо събрание. 

Затова Ви моля да разделите гласуването, като първо да се гласува 

за приемане на одитор, а самият годишен финансов отчет, след като се 

коригира, да се приеме на следващото Общо събрание. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Разбрах предложението. 

Благодаря. 
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Искам само да уточня. В материалите е описано, че се избира 

одитор за 2019 г., а отчетът е за 2018 г. 

Арх. Баровски, заповядайте. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Само една реплика. Не съм казал, 

че има грешки. Ние не сме счетоводители. Тези числа, както каза арх. 

Игнатов, и арх. Сачкова, нито тя може да ги провери, нито ние. Молбата на 

одитора беше да го приеме само за представяне на одитора ГФО. Тоест, 

приемаме го да й го представим, тъй като те там с данъци, проценти, по не 

знам какви си закони смятат някакви процентчета и е възможно тя да 

направи някоя малка корекция на някое наименование, както каза арх. 

Сачкова, не че в сумите ще има нещо различно.  

Поради тази причина да го приемем да й го представим, а тя вече 

заедно с ГФО за 2019 г. на следващото Общо събрание ще представи и 

двата одита.  

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Предложението на арх. 

Аврамов беше да разменим двете гласувания. Мисля, че няма никакъв 

технически проблем. Има ли някой против?  

Ще ги разменя тогава. Първо ще изберем одитор.  

Проект за решение: „Приема одитор за 2018 и 2019 г. Катя 

Драгийска.“ 

Гласували общо 217 делегати: "за"- 185, "против" – 18, "въздържали 

се" - 14.  

Приема се одитор Катя Драгийска за 2018 и 2019 г. 

Моля гласувайте следния проект за решение: 

„Общото събрание приема ГФО за 2018 г. за представяне на 

одитора.“ 

Гласували общо 218 делегати: "за"- 174, "против" – 21, "въздържали 

се" - 23.  

Приема ГФО за 2018 г. за представяне на одитора. 

С това приключваме с т. 4 от дневния ред. 
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Следващата точка – точка пета – от дневния ред: 

5. Отчет на Бюджет 2018 г. и частичен отчет на Бюджет 2019 г.  

Ще дам думата на арх. Баровски да представи отчета с изричната 

уговорка, че го прекъсвам на десетата минута, защото имаме 15 минути до 

12,00 ч. Тогава трябва да се освободят стаите и ще дам обедна почивка. 

Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, започвам много накратко. 

Имахме страшно много спорове в Управителния съвет и в Комисията по 

бюджет и финанси, тъй като никой не разбира какво се случва и защо. Ето, 

тази таблица, която имате всички, в графиките е показан начинът на 

случване на бюджета на Камарата. Всъщност е елементарно.  Имаме 

остатък от 2017 г., остатък в Управителния съвет и остатък в регионалните 

колегии. От членските вноски за 2018 г., които са тук една сумичка, не 

мога да ви я цитирам, съответният процент отива да издържа фонд 

„Основен“ на Камарата, който е от порядъка на 650 000 лв. Другите 

проценти отиват тук и захранват бюджета на регионалните колегии. 

Остатъкът на регионалните колегии влиза към бюджета на регионалните 

колегии, а с остатъка на Управителния съвет се захранва целевата дейност, 

която вчера приехте и днес преди малко приехте.  

От този фонд, тук на практика от този остатък и стопанската 

дейност, която извършва Управителният съвет, от порядъка на 120 – 

130 000 лв. годишно, се захранва цялата дейност. Тоест, нещото, с което 

трябва да сме наясно всички, че цялата тази целева дейност на трите 

ресора не е захранвана от членски внос – нито един лев. Всички пари, 

които влизат от членски внос, отиват за издръжка на Камарата.  

Оттук разходите за издръжка на национално ниво и частично на 

регионално по правилата от Общото събрание са от порядъка на 675 000 

лв. Тоест, оставаме на един малък минус, а пък от регионалните колегии 

има 645 000 лв. бюджет, почти колкото издръжката на цялата Камара, от 

които са изхарчени 300 000 лв. и им остават 356 000 лв. остатък.  
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Общото събрание миналата година се взе следното решение: фонд 

„Резервен“ да се консолидира на едно място. Какво значи ето това нещо? 

На практика регионалните колегии отказаха да изпълнят това решение на 

Общото събрание. Тоест, фонд „Резервен“ не е консолидиран.  

За 2019 г. схемата е същата. Отново имаме вноски, отново имаме 

този консолидират фонд „Резервен“, с който трябваше да се върне заемът 

към регионалните колегии, и тук има една стопанска дейност. За 2019 г., за 

която също се приеха отчетите за дейността, тази дейност е 

недофинансирана, защото на практика този консолидиран фонд „Резервен“ 

не е съставен поради отказ на регионалните колегии и съответно не са 

преведени пари към него. Единствените пари, които са влезли, са от 

стопанската дейност, която е извършила Централата.  

Друго. Отново от тези дължими по правилата вноски, които се 

разпределят в съотношение 60:40 и т.н., както се приеха, регионалните 

колегии си взеха техните, тъй като те събират парите, и от тях от порядъка 

на 180 000 лв. към 30 октомври 2019 г. не са преведени към Централата 

въпреки че са дължими – отново поради отказ на регионалните колегии да 

ги издължат с мотива „вие откраднахте парите, много харчите“.  

Поради тази причина разходите, които са от порядъка на 537 000 

лв., които включват и разходите на регионалните колегии, са разплатени от 

наличните средства, които са тук, и затова в Централата в момента би 

трябвало да има от порядъка на 237 000 лв., плюс 70 000 лв., около 300 000 

лв., а няма никакви пари. Това е причината офисът да е в кашони, защото 

нямаме пари да започнем ремонта, защото парите стоят в регионалните 

колегии. 

По сметки в регионалните колегии към 31 октомври 2019 г.  би 

трябвало да има 213 000 лв., а има 572 000 лв.  

Това е ситуацията в Управителния съвет. Хубава – лоша – имаме 

решение на Общото събрание. Някой реши да не го изпълни.  

Дайте следващата таблица. Важното, което трябва да представя на 

Общото събрание, ако трябва след почивката ще довършим с конкретните 
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числа, това е таблица № 2 – Фонд „Основен“ за КАБ 2018 г. Какво казва 

тя? 

Ето този, големият фонд, който е 750 000 лв., които на всички ни се 

струват много пари, какво включва? Това включва издръжката на Общото 

събрание, Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по 

дисциплинарно производство, Комисия по регистъра, заплатите на 

националния офис, заплатите на изборните длъжности, заплатите на 

регионалните офиси на големите колегии, заплатите на изборните в 

регионалните колегии, счетоводство, правни услуги, общи, наем офис, 

общи разходи на Централата, както и наем и консумативи на големите 

регионални колегии. Цялата сума е от порядъка на 675 000 лв., от които 

505 000 лв. са издръжка на национално ниво, тоест, половината от бюджета 

на Камарата е издръжка на всички национални органи, 170 000 лв. са за 

регионалните колегии. Самите регионални колегии допълнително плащат 

за издръжка още около 100 000 лв. или цялата сума е 770 000 лв. Какво е 

това? При 900 000 лв., които събираме за членски внос годишно, Камарата 

в този си вид, в тази си структура, без единствена дейност в Комисията по 

регистъра, без нито една от целевите дейности, за които казахме, само за 

да ви събере членския внос, да ви даде картончета и да обслужи новите 

членове и структурата харчи 800 000 лв. 

Това е факт. Много моля, погледнете го. Никой тук не е отклонил, 

не е откраднал никакви средства. Това са средствата на регионалните 

колегии и много моля регионалните колегии да не казват, че ние лично, 

оперативно сме откраднали парите на регионалните колегии, защото това 

са техните заплати и техните офиси, изключая най-малките. 

Спирам дотук. Ако имате въпроси, на обяда и след обяда мога 

допълнително да дам разяснения лично. Веднага след това ще представя 

много накратко балансите, които са за 2018 и 2019 г. Те се виждат на едни 

кратки таблици, дори няма нужда да се представят. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. 

Баровски. 
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С това прекратявам сутрешната сесия. Точно един час за почивка, 

хапване и освобождаване на стаите и в 13,00 ч. ще помоля да бъдем тук, в 

залата, за да довършим точката по бюджета. 

 

(след почивката) 

 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, ще продължим с 

изказвания, обсъждане, ако има някакви коментари и предложения по 

отчета на бюджета, който показа арх. Баровски. 

Той го представи много ясно според мен в рамките на 10 минути и 

две таблици. Но с две думи, не са изпълнени две решения на Общото 

събрание от предното ни заседание - затова средствата от регионалните 

колегии да бъдат преведени в централната сметка. В Камарата има пари, но 

те не са в подходящата сметка. Така че това е основният проблем на 

Камарата. От дадени сметки могат да се правят само дадени разплащания. 

Това е доста некоректно наистина от страна на регионалните колегии, 

главно на София-град, тъй като там са основните пари. След предното 

Общо събрание, което се проведе в София, всъщност се оказа, че 140 000 

лв. от средствата на Регионална колегия София –град, са прехвърлени в 

друга сметка  - в ЦКБ, пак на РК – София-град, всъщност с цел те да се 

представят като че не са остатък. А решението на Общото събрание беше, 

че остатъците се консолидират и от тях се извършва дейността по ресори. 

Това не беше направено и всъщност беше саботаж на финансирането на 

дейността. Тя трябваше да бъде покрита от другата сметка. В краен 

резултат в тази сметка не останаха пари, то се и очакваше, разбира се, но се 

разчиташе, че тези пари ще бъдат преведени. Но след като не бяха 

преведени до октомври, дори до ноември, разбира се, те свършиха и в 

момента няма средства дори за наемане на майстори да купят боя и да 

боядисат новия офис. 

Така че това е основния проблем в бюджета – тази некоректност 

към момента. Смятам, че след това Общо събрание, така или иначе, ще се 
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наложи тези средства да бъдат изтеглени от изпълняващия длъжността 

председател, за да може да се довърши мандата и да се организира 

следващото изборно Общо събрание. 

За представянето на бюджета няма нужда от кворум.  

Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря ви, колеги. Отчет за 

изпълнението на бюджет 2018 на КАБ. Много набързо. 

Имаме планирани приходи от годишни вноски – 955 000 лв., 

събрани са реално 984 000 лв., тоест, имаме преизпълнение на приходите. 

Обикновено винаги залагаме по-консервативно бюджета като приходи, за 

да имаме възможност за малка реакция в рамките на годината. 

Приходи от стопанска дейност и дарения – заложили сме, че 

очакваме 137 500 лв., получили сме 139 500 лв. – тоест, тук почти сме 

оцелили. Реално гласуваният бюджет за 2018 г. като приходна част е бил    

1 090 000 лв., а имаме 1 123 000 лв. реално събрани от вноски и стопанска 

дейност. 

Фонд „Резервен“ към онзи момент – представих го в първата 

таблица – 378 700 лв., от които 80 000 лв. към Управителния съвет и 

300 000 лв. към регионалните колегии. 

Да минем към разходите. Бюджет 2018 г. – разходна част. Както 

знаете, по Устав и представих по другата, сложната таблица, разходите са 

разделени в два фонда – фонд „Основен“, който е за издръжка на Камарата 

и регионалните колегии с тяхната дейност, и фонд „Целеви“, където е 

бюджетът за целевата дейност, която представихме. За фонд „Основен“ е 

одобрено 1 000 000 лв. разходи, а има 977 230 лв., тоест, почти сме влезли 

в рамките. Вътре в отделните пера имаме малко частично преизпълнение 

на някои пера, тоест, не сме уцелили точно рамката като планиране – дали 

ще бъде толкова, 150 000 лв. сме очаквали, че ще излязат разходите за 

Общо събрание, Управителен съвет и другите органи. Те са излезли 

180 000 лв. Защо е така? Колеги, не винаги може да се планира колко точно 

средства ще са необходими за командировки, къде да са заседанията. 
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Общото събрание не можем да планираме – в кой хотел ще бъде и колко 

ще са разходите. Така че е нормално да има някакви малки разлики.  

Заплатите са съвсем малко надвишени – 280 000 лв. са планирани, 

293 000 са изразходвани. Това са едни допълнителни осигуровки от 

работодател, които се плащат и затова леко качват. В сметка „Общи 

административни разходи“ от 183 000 лв. 183 200 лв. са излезли. Това са за 

консумативи, канцеларски материали, наеми и т.н. И една сметка 

„Резервна“, която се преразпределя към тези. 

В крайна сметка целият този фонд е останал на един малък плюс. 

Регионалните колегии – тук е интересно – от 360 000 лв., които са им 

гласувани и са само от членски внос, те са изхарчили 300 000 лв. Тоест, те 

не са си изхарчили парите от членския внос, а по-надолу ще представя и 

като баланс за дейност какво има, защото тук не се включват остатъците.  

Фонд „Целеви“. Сметка „Практика“. От 85 000 лв.  55 000 лв. са 

изхарчили. Тоест, това са усвоени за дейност. Сметка „правно-нормативна“ 

от 133 000 лв. са изразходвали 82 000 лв. От сметка „Квалификация“ от 

86 000 лв. са изхарчили 40 000 лв. Тези числа са в червено и е записано в 

забележка долу, защото това са калкулираните, гласувани суми, но има, 

както ви представих, суми, които не са разплатени поради оперативната 

липса на средства. 

Общо разходи във фонд „Целеви“ от 1 300 000 баланс планирано, 

1 160 000 лв. са реализирани или един остатък от 343 170 лв. към 2019 г.  

Интересен е тук балансът за дейност – разполагаемият, тоест, кой с 

колко пари е разполагал за дейност през 2018 г. Управителният съвет за 

дейност е разполагал с 82 700 лв. Това е фонд „Целеви“, както казахме. 

Регионалните колегии са разполагали за дейност с 645 700 лв., от 

които, както казахме, са изхарчили 300 000 лв., тоест, само половината. 

Разходите на Управителния съвет за издръжка на Камарата, за да 

съществува, са също в този размер – около 643 000 лв. 

Това е за 2018 г. 
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ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ  ИГНАТОВ: Колеги, само да 

напомня на тези, които сега влизат, да гласуват, за да проверим кворума. В 

това време арх. Баровски ще представи бюджета за 2019 г. За 

представянето нямаме нужда от кворум. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Същата таблица. Вътре имате и 

разбивка, няма да се спирам по регионални колегии – има една разбивка – 

за да се види колко са им приходите, колко са им разходите. Има цветни 

графики. Вижда се ясно кой с какъв бюджет разполага от бюджета за 

регионални колегии, каква част от него е изразходил за дейност.  

За 2019 г. частичен отчет към 31.10.2019 г. Планирани 870 000 лв. 

приходи от годишни вноски – тук имаме значително повече приход – 

953 000 лв. имаме към 31.10.2019 г. Приходи от дейност и дарения – 

планирани 117 500 лв., към 31.10.2019 г. са били 104 000 лв. Вероятно ще 

се достигне това число предвид, че настоящото Общо събрание има и 

рекламодателите, които също плащат такса за това.  

Общо очаквани приходи 985 700 лв., планирани в проектобюджета 

за 2019 г., а 1 057 000 лв. разполагаеми към момента. Като казвам 

„разполагаеми“, това са по бюджетни сметки, не физически. 

Остатъкът от 2018 г., както казах, това е планиран по решение на 

Общото събрание. Очаквали са се 450 000 лв., от които 150 000 лв. да се 

върне заемът към регионалните колегии, 150 000 лв. за фонд „Целеви“ и с 

останалите да се създаде правилник, с който Управителният съвет да може 

да оперира също с тях. Очакванията са били 450 000 лв. Реално са 340 000 

лв., от които 150 000 лв., за да се върне заема, 150 000 лв. за финансиране 

на целевата дейност през 2019 г. и остава по-малка сума от 43 170 лв. за 

преразпределяне. Но пак казвам, тези пари поради факта, че регионалните 

колегии не са ги превели към Централата, нито е върнат заемът, нито са 

разполагаеми за дейност.  



229 
 

Тук са червените числа, няма да казвам кой колко не е превел. 

Общо не са преведени 434 000 лв. към Управителния съвет, с което 

работата на Камарата практически е блокирана от няколко месеца насам. 

Изпълнение на бюджета. Към момента фонд „Основен“ от 863 000 

лв. планирани, 652 000 лв. – голямата разлика е в първото перо, тъй като 

тук не са включени разходите на настоящото Общо събрание към 

31.10.2019 г. Вероятно с още 70 000 лв. ще надминат съвсем леко  150 000 

лв. , но пак ще са в рамките на одобрените. 

Има едно леко превишение на фонд „Работна заплата“, защото по 

настояване на регионалните колегии и специално на Регионална колегия – 

София –град, Управителният съвет взе решение извън лимитите на 

заплатите, които са гласувани да се поемат от фонд „Основен“ за 

регионални колегии, да се добави и още един служител за Регионална 

колегия – София-град. Така че към момента тук със сигурност ще има 

превишение.  

„Общи административни разходи“ от 200 000 лв. 133 000 лв. са 

усвоени към момента. Общо текущи разходи за регионални колегии от 233 

000 лв., които са разполагаеми по решение на Общото събрание, и 170 000 

лв. им е разходът до момента. Сметка „Резервна“ не е пипана. 

От фонд „Целеви“ за дейност е гласуван общ размер 240 000 лв., 

Ресор „Практика“ от 72 000 лв.– усвоени са 50 000 лв.  „Правно-

нормативна“ от 68 000 лв. са усвоени 54 000 лв. и „Квалификация“ от 100 

000 лв. бюджет – представихме ги вчера –57 400 лв. са усвоените средства. 

Или общо разходи за фонд „Целеви“ и „Основен“ от 1 100 000 лв. 

планирани към момента са 813 000 лв. реализирани като разход. 

Какъв е бил балансът за разполагаеми за дейност между 

Управителен съвет и регионални колегии? Миналата година се прие 

решение 60 процента от вноската за правоспособност да отиде към 

Управителния съвет, а да остане само 40 процента към регионалните 

колегии. Така че в този случай балансът, разполагаем за дейност към 

Управителен съвет  остават 240 000 лв. За дейност към регионалните 



230 
 

колегии са 207 000 лв. и разходи за издръжка на Управителен съвет на КАБ 

са 687 600 лв. Това са пари, както показах в голямата таблица – никой от 

нас не ги ползва. Те просто отиват ежедневно за издръжка на Камарата. 

Тук, в тези разполагаеми за дейност не са включени средствата за 

връщането на заема към регионалните колегии от 150 000 лв. В момента, 

ако се върне, тук ще стане вече на 357 000 лв., с които ще разполагат за 

2019 г. за дейност. Тя приключи. Така че във всички случаи 

предполагаемият остатък от 2019 г. към 31.10.2019 г. – пак казвам, то е 

изчислено към него, но има още два месеца, има изплащане на 

регионалните колегии за дейност към края на годината, 544 000 лв.. По-

скоро очаквам към 2020  г.да останат пак около 300 000 лв. остатък от 

неизразходени средства и то основно, пак предимно, в регионалните 

колегии. 

Ако искате, докато се събере кворумът, има още 20 минути, да 

представя и рамката за бюджет за 2020 г. 

Ето, в ръцете си държа решението на Управителния съвет – какво 

да се представи пред Общото събрание, гласувано с подписи. Чета го: 

„т. 1. Управителният съвет на КАБ приема да представи пред 

Общото събрание изготвените отчети по бюджета. 

 2. За бюджетна рамка 2020 г. да се предложи на Общото 

събрание на КАБ да се запази същият модел като 2019 г. През 2020 г. до 

края на мандата да се довърши целевият бюджет от 2019 г.“  

Това всъщност вече го гласувахме по отделните ресори. Тоест, 

предложението е поне до изборите да се запази същият модел. Идеята 

беше такава, че новото ръководство, което ще бъде избрано, то ще 

кандидатства с платформи, цялата тази информация и много по-подробна 

за бюджета ще бъде представена на следващото Общо събрание. Така че 

кандидатите за бъдещото ръководство да могат да вникнат в дълбочина на 

проблема, да се запознаят и да предложат техни варианти за решение на 

финансовите проблеми на Камарата и на базата на тези предложения да 

бъдат избрани. 
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Какво се предлага? Приходи от годишни вноски – около 900 000 

лв., 680 000 лв. за Управителен съвет, 218 000 лв. за регионални колегии. 

Очаквани приходи от стопанска дейност и дарения – 100 000 лв. или общо 

999 000 лв. или да речем, 1 000 000 лв. Предполагаем остатък, казах, около 

220 000 лв. Осемдесет хиляди за прехвърляне до края на мандата от 

резервите. 

Приключвам. Разходната рамка на бюджет 2020 г. на практика е в 

рамките на това, което беше и миналата година, но е с леко завишено и 

адаптирано перо за „работни заплати“, така че да може да поеме реалните 

нужди, каквито видяхме в отчета, че се получават, а не полкова, колкото 

сме били рестриктивни. Фонд „Целеви – остатъчен“ от 79 000 лв. се 

използва от ресорите за дейност за следващ мандат остават, тоест, пазим 

изцяло 100 000 лв., които са от стопанска дейност за 2020 г., за следващия 

мандат и чистият остатък от 220 000 лв., който е извън целевата дейност, 

също остава за следващия мандат. Тоест, 320 000 лв. остават за новото 

ръководство, за да може да си разполага и да предлага как да бъдат 

използвани за дейност. 

ПРЕДС.  АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря на арх. 

Баровски за това представяне.  

Вече имаме кворум – 189 делегати са в зала.  

Така че откривам за дискусия, изказвания по бюджета. Моля, 

заявете, ако имате такива желания. 

Арх. Аврамов, заповядайте. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Уважаеми арх. Игнатов, по процедурата 

на водене. След представяне на рамка на бюджет 2020 г. току-що 

нарушихте одобрения дневен ред.  „Приемане на бюджетна рамка“ е т. 8, а 

преди т. 8 има избор на председател на Управителния съвет. 

Така че в тази връзка отново поставям въпроса, че Вие сте 

нелегитимен да водите настоящото заседание на Общото събрание по 

причина, че сте подал оставка и оставката е акт на лична волеизява и още 

повече Общото събрание вчера с гласуване я потвърди.  
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Така че моля съгласно Устава да предоставите възможността за 

водене на изпълняващия длъжността председател на КАБ арх. Баровски. 

ПРЕДС. АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Добре, разбрах 

изказването. Отговарям. Вие, понеже закъсняхте, не бяхте тук в 13,00 ч., 

както беше обявено откриването, явно не сте разбрал. Но ние сме на точка 

пета от дневния ред, а не на девета, както казвате. Така че ние сме все още 

на пета точка  - „5. Отчет на бюджет 2018 г. и частично на 2019 г., която 

продължава от преди обедната почивка. Това беше представяне, докато 

чакаме да се събере кворумът. Знаете за разговор в зала, представяне и т.н., 

не е необходим кворум. Кворум е необходим за гласуванията. Вече имаме 

такъв. Така че можем да преминем към гласуване. 

Има ли други изказвания по тази точка –т. пета? След това ще 

минем към т. 7, т. 8 и т. 9. 

Арх. Железов има думата. 

АРХ. ЖИВКО ЖЕЛЕЗОВ: Бих искал да попитам арх. Баровски 

кои са регионалните колегии, които не са си изпълнили задълженията и 

каква е причината. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Горе-долу от 2/3 от регионалните 

колегии не са си изпълнили задълженията. По-скоро има само няколко, 

които са изрядни – Регионална колегия – Варна, Регионална колегия – 

Бургас, Регионална колеги – Стара Загора, може да пропусна някоя, но 

това са изрядните, които дори са си превели и остатъците от 2018 г. Реално 

остатъците за 2018 г. са превели само 3 – 4 към консолидиран фонд 

„Резервен“ и сме им изравнили с приспаднат заем, тоест, сме го върнали и 

това са Стара Загора със сигурност и мисля, че беше и Бургас. За Варна не 

съм убеден. Трябва да погледна в справките.  

За 2019 г. средствата от членския внос за издръжка на Камарата 

повечето колегии са се издължили в интерес на истината – около 2/3 са 

превели средствата. Но това не значи, че тези, които не са се издължили, 

пък не дължат повече пари. Към този момент, към който е съставена 

таблицата, Регионална колегия – София – град, дължеше 120 000 лв. от 
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180 000 лв. Останалите  60 000 лв. са разпределени в много колегии от по 

1000, 1500 лв. 2000 лв. в по-малките колегии. Към момента са изтеглени 60 

000 лв. от тези 120 000 лв. от София – град, но въпреки това със 120 000 лв. 

продължава да е недофинансиран фонд „Основен“ към Централата, като в 

същото време не са и компенсирани разходите за заплати на всички 

служители.  

Каква е тази компенсация, тъй като  Камарата е едно юридическо 

лице, е не 28, заплатите на всички служители, независимо от кой фонд се 

поемат, се изплащат от Централно ръководство. Тоест, с парите, които сме 

недофинансирани, ние приоритетно плащаме всички заплати и осигуровки 

към регионалните колегии, които след това те следва да възстановят в 

размера, в който не се поемат от Управителния съвет. Това също не е 

възстановено. Това е около 100 000 лв., които се дължат, за да се 

възстановят за заплати, които са разплатени. Това са предимно големи 

колегии, на които им се полагат заплати. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Други изказвания? Не 

виждам заявени.  Колеги, ако има други желаещи да се изкажат, моля да го 

заявят сега. 

Арх. Аврамов, не може два пъти по една точка да се изказвате. По 

регламент не може, съжалявам. 

Заповядайте, арх. Христов 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Ще бъда обърнат към Вас, защото 

въпросите ми са насочени към Вас. През 2017 г. отчета го заметохме под 

килима миналата година на предното събрание в Боровец. В момента се 

готвим да заметем и 2018 г. Таблиците, които ни представяте, бяха 

представени вечерта преди Общото събрание.  Не искам да коментирам 

грешките в тях, защото не е моментът да занимаваме 270 човека с грешки в 

числа. Но тези грешки са валидни.  

Аз бих говорил от гледна точка на регионалните колегии. Тук има 

разходи, които трябва да поеме Централното ръководство и не ги е поело и 

те висят в бюджета на регионалните колегии. Това е още от 2017 г. Тези 
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въпроси не са изчистени. Цяла година – 2019 г. – не можем да изчистим 

бюджета за 2018 г.  

Моето предложение е следното. Така или иначе, счетоводните 

отчети минават. Камарата е на чисто. Но вътрешните отношения не са 

изчистени. Затова е и цялата караница на всяко Общо събрание. Какво ще 

направи ръководството, за да ги изчисти. 

Аз призовавам да се вземе решение и да се направи нов финансов 

анализ на 2017 и 2018 г.  и да бъде представен поне един месец преди 

следващото Общо събрание за запознаване на цялата колегия и да се 

изчистят всичките грешки. 

Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря. Направено е 

предложение. Арх. Баровски допълва тук. Редно е наистина и ще го 

направим от 2016 г. до края на мандата, за да има всичко отчетено. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Арх. Игнатов, моля за изказване по 

същество. Аз направих изказване по процедура. 

По представените отчети за изпълнение на бюджет 2018 г. и 

частично за 2019 г. Регионална колегия – София-град, има съществени 

бележки за неточности по отчитането на реалните преводи, които 

регионалната колегия е направила към Централното управление. Всички 

решения на Общото събрание със съответните проценти по години съвсем 

акуратно са извършени с плащания към Централата. Тези плащания бяха 

потвърдени от засичане на счетоводителя на РК-София-град, и 

счетоводителя на Камарата, третия по ред, и се установява, че РК-София-

град, както писмено съм информирал арх. Баровски, няма такива 

задължения. Това, което се твърди, не е вярно. 

В хронологична последователност на писма още от 2017 г. съм 

описал преводите и картината е такава. След като се приспаднат 

дължимите от Централата наеми, които плащаме ние, и съответният заем, 

който трябваше да бъде задължен до края на 2019 г., и като добавим и 
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нашите задължения по отношение доплащане на заплати, крайната 

рекапитулация показва, че ние сме наддали 1259 лв. Халал да са ви.  

И последно искам да кажа. Арх. Баровски, Вашият ресор е 

“Квалификация“. Много хубаво представихте Вашия ресор. Приеха се 

отчетите. Тези таблички, с които ни занимавате три – четири години, би 

трябвало да ги докладва председателят на Камарата в оставка.  

ПРЕДС. АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Заповядайте, арх. 

Баровски, за отговор. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, не искам да ви занимавам 

със споровете със София-град, които вървят на практика от пет месеца или 

шест от началото на годината. Едно е безспорно. Счетоводните преводи 

кой какво е превеждал, това е потвърдено и ясно. Разликите, които арх. 

Аврамов вади спрямо тези таблици, са по отношение на различно 

тълкуване на решенията на Общото събрание, което е взело тук. Това, 

което той тълкува, е, че трябва от членския внос за 2019 г. да си приспадне 

наем за 2017 г., което е абсурдно по тези таблици и схемата, която имате 

при вас, защото това касае остатъка на Регионална колеги – София- град, за 

2018 г., който също подлежи на събиране.  

Тоест, няма как тези пари, които са за период отпреди две години, 

влизайки в остатъка, който подлежи на събиране, няма как те да влязат 

като разполагаеми средства за бюджет 2019 г. за регионалната колегия. 

Това противоречи напълно на решенията на Общото събрание. Оттам 

нататък и за заема има изричното решение на Общото събрание, че заемът 

се връща от консолидирания фонд „Резервен“, а не от членския внос за 

2019 г.  Оттам се получават тези разлики, за които арх. Аврамов каза, че не 

дължи нищо, а пък ние казваме, че РК-София-град, дължи много. В 

момента, в който се събере фонд „Резервен“, тези средства ще им бъдат 

възстановени в рамките на фонд „Резервен“, тоест, заемът. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Разбрах от колегите, че 

арх. Банов е рожденик днес. Да го поздравим. Да си жив и здрав. 

(Ръкопляскания.) 
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АРХ. БАНКО БАНОВ: Благодаря. Само една реплика имам. По 

принцип на Управителния съвет – последно това, което се гледаше – беше 

за задълженията на всички регионални колегии и беше решено всички 

средства, които се дължат от регионалните колегии, да бъдат изтеглени от 

тези сметки. Това нещо направено ли е? 

Нека арх. Баровски да отговори. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Управителният съвет в рамките на 

годината взе четири различни решения, като и четирите решения за 

изпълнение на решение на Общото събрания бурно се стопират от 

регионалните колегии. Имахме решение в началото на годината всички 

дължими средства да се преведат от регионалните колегии в определен 

срок. Не се преведоха. На следващия Управителен съвет взехме решение 

всички непреведени средства, ако в определен срок не се преведат, да 

бъдат изтеглени. Някои преведоха. Не бяха изтеглени, за да не бъдем 

лоши. На следващо заседание на Управителния съвет взехме решение по 

давление на регионалните колегии да не се теглят средства от 

регионалните колегии без решение на Управителния съвет. Тоест, ние да 

не можем да ги изтеглим. 

Така че в рамките на годината Управителният съвет взе пет 

противоречащи се и различни решения. В крайна сметка задължението е на 

самите регионални колегии, които по силата на решения на Общото 

събрание събират съответния членски внос от човек и тази част, която по 

решение на Общото събрание се пада на Управителния съвет, тя не е на 

разполагаемост на регионалните колегии. Тя е бюджет на Камарата, а те я 

задържат в сметките си неправомерно. В крайна сметка нарушителят е 

ясен кой е.  

АРХ. БАНКО БАНОВ: Единствената сума, която беше останала 

спорна, това беше сумата на РК - София-град, които казаха, че на Съвет на 

тяхната регионална колегия са внесли сумата от фонд „Резервен“ на 

някакъв депозит с цел закупуване на недвижимо имущество и придобиване 

на офис. Всички останали суми си мисля, че бяха пределно изяснени кой 
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какво дължи и трябваше да бъдат изтеглени или да бъдат преведени. Като 

не се преведат, трябва да се изтеглят. Аз не виждам какъв е проблемът това 

да се случи. Ако трябва, Общото събрание да го гласува. Но на заседание 

на Управителния съвет това нещо сме го коментирали три пъти и накрая 

дори се оказваше, че няма средства по сметките на Камарата, за да се 

проведе Общо събрание. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Банов, разбира се, е 

прав. За съжаление, както каза и арх. Баровски, последното действащо 

решение на Управителния съвет по желание на регионалните колегии беше 

да не се теглят, а те да ги преведат. Но не ги преведоха. Така че остана 

така. Затова не са изтеглени и ние не искаме да ги теглим. Много 

неприятна ситуация е, ние, оперативно ръководство и аз като единственото 

МОЛ на Камарата, разбира се, трябва да стане с моя подпис, да ме 

принуждавате да ви ги тегля на сила и после да ме разправяте колко съм 

бил лош, как съм мразел РК - София-град, и т.н. А това е колегията, в която 

и аз всъщност членувам в момента. Затова разчитахме на вашата добра 

воля да ги преведете. Но те не се превеждат, не се превеждат. 

Непрекъснато се измислят обяснения, че не били от остатък, не били от 

налични средства, пък били от членски внос, пък тези, които са ги превели 

в друга сметка, те били за друго. 

Съжалявам, но решението на Общото събрание е ясно и хората, 

които не изпълняват решение на Общото събрание, все пак трябва да 

обяснят защо не го изпълняват.  

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Имам реплика, ако обичате. По повод на 

сумата от 144 000 лв. аз съм информирал подробно с писмо в коя сметка е 

преведена, за какви цели е преведена. Тази сума се образува, арх. 

Баровски, внимавайте в картинката, тази сума в размер на 124 000 лв. е 

остатък от 2016 г. Към нея добавяме остатък от 2017 г. – 20 000 лв.  и се 

образува сумата 144 000 лв., която, арх. Баровски, решението на Общото 

събрание за остатъците не касае, защото решението на Общото събрание 

касае остатъците от 2018 г. Този остатък ние много предвидливо сме го 
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насочили за закупуване на офис, което пак става с решение на цялото 

Общо събрание.  

Това, че Вие в табл. 1 пишете, че има депозит в размер на 248 000 

лв., това е грешка. Трябва да запишете реалната сума 392 746 лв., защото 

това е факт. По отношение на другите таблички те представляват една 

художествена жонгльорска практика, която на Вас много Ви се отдава. Но 

нямат нищо общо с реалността.  

Затова призовавам делегатите да не се приема този отчет, да се 

коригира съобразно всички точни суми, превеждани, и на следващото 

Общо събрание, както и колегата каза, да гласуваме приемане на отчетите 

от 2016 г. до 2019 г. включително и да освобождаваме и избираме хора, 

които съвестно ще ни водят. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Христов искаше 

думата за реплика. След това – арх. Дечев за изказване. 

Заповядайте, арх. Христов. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Просто една реплика, за да не 

останете с впечатление, че проблемът е само в Колегия – София- град. 

Изрядната колегия Бургас иска 10 000 лв. от Централното ръководство – по 

пет хиляди лева за административни разходи, които не са поети по 

решение на Общото събрание, но трябва да бъдат поети, не са платени за 

2017 г. и за 2018 г. Предполагам, че след като при изрядна колегия Бургас 

има този проблем за минали години, какво остава за останалите колегии. 

Затова ви призоваваме да не се приема този отчет и да се представят 

нови, пълни отчети за целия период на управление. 

Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Благодаря. 

Кратък отговор на арх. Баровски и след това – арх. Дечев. 

Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, понеже знам, че този 

въпрос ще се повдигне и тази таблица е правено точно затова. Тук са по 

години, ето я 2018 г., а това е 2019 г. Това, за което РК-Бургас, и Р К- 
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София-град казват, това са ето тези приспадания за изравняване на разходи 

тук. Ето по тази черна линия. Това е, че Регионална колегия – Бургас, са си 

платили офиса, а пък трябва да го платим  ние и София, а пък ние сме им 

платили заплати, пък те трябва да ги върнат и т.н. В крайна сметка цялото 

това нещо – какво е платено, какво е възстановено – идва в остатък на 

регионалната и в остатък на Управителен съвет, който отива в ето този 

фонд. Този фонд подлежи на преразпределяне. Той не остава в 

регионалната колегия. 

Това, което искат РК-София-град, и другите колегии, ето ей тук в 

техния бюджет да влязат пари, които са оттук. А те оттук трябва да влязат 

тук. Няма как от разполагаеми средства за 2019 г. да се приспадат разходи 

за 2017 г., 2016 г. Така можем да приспадаме и за 2004, за 2008 г. и т.н.  

В крайна сметка Общото събрание е решило едно. Ако решите, че 

няма да се изпълнява, минаваме на друга схема на решение и т.н.  

ПРЕДС. АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Кратка реплика за 

доизясняване. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Ние не претендираме да ни 

върнете парите. Ние претендираме да е ясно кой носи отговорност за всяко 

действие. Както вие искате да носите отговорност само за ресорите, така 

регионалните колегии носят отговорност за техните бюджети. Но те не 

могат да носят отговорност за бюджети, които не са изчистени. Говорим за 

отговорност, а не за пари. Камарата е наясно с парите. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: За 2018 г., колеги, по принцип в 

работата на Камарата регионалните колегии си подават отчетите към 

Централата и те се отразяват в националния бюджет. За 2018 г. от 28 

регионални колегии в Централата отчита за бюджетите са си подали 10, за 

да си носят отговорност за харчените средства. В тези десет, които са 

подадени, отново има разходи, които не са коректно сметнати – дали са 

разход на регионалната колегия и на националната, независимо, че бяхме 

приели система от кодове. 



240 
 

Така че в крайна сметка това подлежи на доизясняване. Да, 

съгласен съм, може да ги доизясним, да се изчисти за регионалните 

колегии. Като минем през всички години назад, до стотинка ще ги 

изчистим. Не е проблем. Въпросът е, че принципният проблем за 

функционирането на Камарата е този, че не могат да се приспадат пари за 

много минали периоди, не, че защото това противоречи на решение. А 

вътре кой как е харчил за 2018 г., както и да ги преразпределяме, крайният 

остатък ще е този. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Всъщност е ясно само за 

теб и за арх. Христов според мен. Никой нищо не разбра и аз – също. Това, 

което аз разбрах, е следното и го знам от доста време. Но сега и арх. 

Аврамов всъщност го каза. Понеже, за да изчистим всякакви движения на 

дължими средства от Централата към регионалните колегии, което е 

справедливо, ние трябва да ги имаме тези средства. В момента ги нямаме, 

тъй като седят по сметките на регионалните колегии. За да се 

разпореждаме ние с тях, трябваше да са в централната сметка. Там ги няма, 

стоят в другите сметки. 

Арх. Аврамов, разбира се, вярва, че защитава интересите на РК-

София-град, но всъщност все едно, че РК-София-град, е нещо друго извън 

камарата, някаква друга фирма. Той смята, че остатъкът, който е гласуван 

на предното Общо събрание да се консолидира и с него да се покрият тези 

дейности, той смята, че се касае само за миналата година. А всъщност 

решението на Общото събрание въобще не беше такова. Ставаше дума за 

всички налични остатъци. Тоест, наличните остатъци, които той е превел в 

другата сметка, не е трябвало да ги превежда, а да ги преведе  в тази, с 

която да се изравнят всички други вземания. Това е цялата работа. Ако РК-

София-град, го направи, ще се развържат нещата, всичко ще си дойде на 

мястото. В момента няма как да го извършим чисто физически. В сметката, 

с която ние се разпореждаме, няма средства. Или трябва аз да бъда лошият 

председател, който влиза и изведнъж намества нещата с електронния 

достъп до банките, или най-добре е те да си го преведат, както е решило 
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Общото събрание, за да няма горчиви отношения, горчивина. Всички сме 

една Камара. В крайна сметка това е една Камара. Какво значи РК-София-

град, какво значи парите на едните, на другите. Хората си плащат членски 

внос. Този членски внос по решение на Общото събрание се ползва за 

дейности, за издръжка, за функциониране на Камарата. И това е целта. 

Нашата цел не е да спестяваме пари. Ние не сме спестовна каса, ние сме 

оперативна организация, която трябва да постига целите на гилдията, 

които се поставят от  Общото събрание. Това е цялата работа. 

Арх. Дечев, заповядайте. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Понеже непрекъснато става въпрос кой носи 

отговорността, затова искам да попитам: кой носи отговорността в 

момента? Защото с решение на Управителния съвет от 03.09.2019 г.  беше 

прекратен договорът за управление и контрол на арх. Борислав Игнатов 

във връзка с неговата предизборна кампания. След това с решение на 

08.11.2019 г. той подаде оставка и ние я приехме на заседание на 

Управителния съвет и назначихме арх. Баровски да го замества. В момента 

в Търговския регистър кое лице е вписано като лице, което може да се 

разпорежда със сметките на Камарата на архитектите в България, защото 

регионалните колегии имаме пълномощно от арх. Борислав Игнатов, което 

значи, че ако в момента има друго материално-отговорно лице на 

Камарата, тогава нашите пълномощни са нелегитимни. 

Ако в момента арх. Борислав Игнатов е председател на Камарата на 

архитектите в България – доколкото разбрахме вчера, ние гласувахме вот 

на недоверие – последно какво се случва? Кой управлява Камарата на 

архитектите в България и кой носи отговорност? Това е моят въпрос. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: В момента конкретно на 

въпроса ще отговоря, че аз съм вписан в Търговския регистър, вашите 

пълномощни са валидни, вашите имена също са  вписани там. Целият 

Управителен съвет е вписан в регистрацията – абсолютно всички. Това е 

изискването на закона.  
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Когато ме освободите от отговорност, разбира се, трябва да отидем 

с новия изпълняващ председателската длъжност до края на мандата, 

всичко това да бъде прехвърлено, да се направят спесименти във всички 

банки, всички пълномощни да бъдат преиздадени. Представяте си каква 

бумащина предстои. Докато не ме освободите от материална 

отговорност… 

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Аз няма да влизам в коментари за 

блок-схемите. Искам да задам един въпрос за бъдещото управление на 

финансите. При отчета по дейности имаше едни червени цифри, което 

значеше, че бюджетът има пари, пък физически ги няма. Въпросът ми е 

тези суми, които ще бъдат изплатени, физически ще дойдат тези пари за 

изплащане, които бюджетно ги има, от нашия внос за 2020 г.  или вие ще 

си решите първо проблемите със събиране на средства или ще платим 

бюджетно и физически парите, ще прехвърлим физическото нямане на 

парите с вноса за 2020 г. в 2019 г.  Искам много прост отговор – да или не. 

Благодаря. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Отговарям много просто 

и ще направя такова предложение: Общото събрание да упълномощи 

новия председател, когато той бъде избран днес на това събрание, по 

решение на Общото събрание да направи всички изравнителни преводи и 

това да се реши преди да започне 2020 г., за да се започне на чисто. 

Други изказвания има ли? Няма повече изказвания. 

Да преминем към гласуване. Според вашите материали, които са 

тук, предложението за решение по точка пета е: 

„Общото събрание на КАБ приема отчета за бюджет 2018 г. и 

частичен отчет на бюджет 2019 г.“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 280 делегати: "за" - 120, "против" – 121, 

"въздържали се" - 39.  
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Отчетът за бюджет 2018 г. и частичният отчет на бюджет 2019 г. 

не се приемат. 

С това приключваме тази точка от дневния ред.  

Ландш. арх. Недев иска думата. Заповядайте. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Колеги, много накратко. 

В момента не се прие отчетът и частичният бюджет. Въпросът е към Вас, 

защото Вие ще го харчите. Какво ще харчите оттук нататък и на каква 

база? 

ПРЕДС. АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Това е отчет, не е 

проектобюджет. Това е отчетът за 2018 г., който не се прие. 

Заповядайте, арх. Чепилев. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Колеги, последното гласуване беше с 

300 и колко човека? 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: С 280 човека. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Гледайки залата, според мен няма 

толкова хора.  

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Арх. Чепилев, искате ли 

да ги преброите? Пребройте ги, да. Според мен визуално има доста народ, 

колкото си беше и преди обяд. Не виждам никакъв проблем. 

Докато арх. Чепилев ги брои ръчно, можем да продължим. Ако има 

разминаване, ще направим – не знам какво трябва да направим, 

допълнителна проверка. 

 

 Преминаваме към следващата точка – точка шеста – от дневния 

ред: 

6. Освобождаване от отговорност на председателя на 

Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет 

на КАБ за дейността им през 2018 г.  

Кой ще представи тази точка? Всъщност няма нищо за представяне.  

Има ли изказвания или да преминаваме към гласуване?  
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Заповядайте, арх. Жечев. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Много се извинявам, арх. Баровски. Ако си 

спомняте, моето предложение е да бъде гласувано отделно – 

освобождаване на Управителния съвет отделно, освобождаване от 

отговорност отделно на арх. Игнатов, тъй като въпросното лице, след като 

предизвика гласуване, както се казва, вот на доверие и не получи вот на 

доверие, продължава да стои на масата и да манипулира събранието.  След 

като на този човек не му достига достойнство достойно да напусне 

аудиторията, нека да ги гласуваме поотделно, защото аз лично, у мен се 

затаи съмнение по отношение на това гласуване, което Вие 

изманипулирахте и да го сложите пак на трибуната обратно. Благодаря ви 

за вниманието. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Извинявам се, арх. 

Жечев, кой изманипулира нещата. Може ли да кажете конкретно по име 

пред камерите? Може ли? 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Арх. Игнатов, обиждате интелекта на 

хората в залата. Не ги приравнявайте с Вашия. Благодаря Ви. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Имаше решение на 

Общото събрание да седна тук и да се занимавам с воденето. Не беше по 

мое желание. Не беше по мое желание предложението, много ясно. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: В момента с поведението си поставяте под 

въпрос легитимността изобщо на избора на този човек, който ще дойде 

след Вас и се надявам да бъде поне достоен за разлика от Вас. Благодаря 

Ви. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Вашите изказвания 

наистина са обидни, граничат с директна обида. Какво значи достоен, за 

разлика от мен. Може ли да поясните за записа? Когато се хвърлят такива 

обиди, такива глупости и злонамерени неща, човек трябва да си стои с 

името и с конкретиката. Арх. Жечев знае много добре. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Не можах да разбера нещо на мен ли се 

опитахте да ми кажете или се опитахте да се държите като мъж? 
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ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Жечев, Жечев, май ти се 

опитваш да се държиш като мъж. Само че не се получава. Стига с този 

диалог. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Този цирк, който го разигравате, е толкова 

недостоен даже и за Вашия интелект. Даже и за Вашия интелект е 

недостоен. Пълна порнография – е точната дума това, което правите. 

Благодаря ви. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Колеги, спрете 

гласуването. Ще го разделим на два слайда. Тук ми подсказват, че няма как 

да стане това. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Отчетете резултата, арх. Игнатов. 

Изказването на Жечев беше извън регламента. Така че, моля Ви, отчетете 

резултата. 

ПРЕДС.  АРХ.  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Всъщност желанията на 

Жечев не могат да се изпълнят, тъй като председателят не е отделен орган, 

за да се освобождава отделно. Затова заедно се освобождава 

управляващият орган. 

Гласували общо 282 делегати: "за"- 115, "против" – 131, 

"въздържали се" - 36.  

Не се приема предложението. 

 

 Преминаваме към точка 7 от дневния ред: 

7. Избор на председател на Управителния съвет.  

И тук вече искам да поканя арх. Христов да води заседанието, както 

стана дума по-рано. 

Заповядайте, арх. Христов, да водите заседанието по тази точка. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Колеги, първо искам да 

поканя тук до мен да дойде адв. Йоцова, за да можем да съгласуваме 

решенията, които се вземат. Доколкото разбирам, тук става въпрос за 

легитимността на водене и дали председателят в оставка има право да води 
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събранието, което е въпрос, който може да бъде повдигнат дали и 

гласуванията са легитимни. 

Предлагам сега с едно първо гласуване да потвърдим гласуванията, 

които сме направили от момента, от който арх. Игнатов беше избран да 

води и започна да води заседанието, за да няма съмнение, че тези 

гласувания могат да бъдат обжалвани по някакъв начин. Има съмнения, 

които бяха изказани от колегите тук. 

Заповядайте, арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Колега Христов, вчера, когато започна 

„цирка“ късно вечерта, аз изрично от микрофона поисках на трибуната да 

има юрист от Камарата. Госпожата беше на предния ред. Защо не се 

показа? Аз не съм длъжен да знам, че тя е адвокат. Имаше много 

комплицирани въпроси, които висят все още. Има съмнения у колегията, 

че безброй гласувания бяха нелегитимни. 

Имаме 340 регистрирани делегати. Колко са избрани нас не ни 

интересува. От тях преди обяд статистически две последователни 

гласувания    бяха по 301 човека. Никога до този момент, не знам 20 или 30 

гласувания сме имали, ние не сме имали такава бройка.  Въпросът ми беше 

защо госпожата не излезе и да каже това, което в момента го правим, от 

юридическа гледна точка изрядно ли е или творим поредната глупост.  

И опираме до следващия проблем. Какво значи „легитимни 

гласувания“? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колега Генов, аз мога да Ви 

поканя да дойдете тук, горе, да погледнете. В момента залата е толкова 

пълна, колкото беше горе-долу вчера в началото на заседанието, когато 

започнахме.  

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Въпросът ми беше защо никога не сме 

имали гласувания от 340 човека. Триста тридесет и девет не сме имали, 

триста двадесет и осем не сме имали. Само два пъти днес имахме 301 

човека. Въпросът ми е, обръщам се към колегите, които имат повече от две 

устройства за гласуване. Използвайте ги! Моля ви! 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз не виждам връзка с това 

тук. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Връзката е тази, че проваляме 

основни точки от дневния ред – примерно промяната на Устава и 

Професионалния кодекс – а загубихме вчера четири часа в разглеждане 

на…. Това ми беше въпросът. Сега ще прегласуваме гласуванията? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Добре, ако сме съгласни, че 

тези гласувания са легитимни, аз предлагам да продължаваме напред. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Юристът да каже, правната ни 

култура е на по-ниско ниво от нейното. 

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА-СТОЕВА: Когато избрахме арх. Игнатов 

за водещ на настоящото събрание, аз изказах своето мнение по въпроса, че 

има съмнение по отношение на това дали той би могъл да го води, тъй като 

задължително председателят или негов заместник трябва да води 

събранието. 

По отношение на това с колежката, има още един юрист в залата, не 

сме на едно мнение. Има съмнение, което за мен като адвокат, за да се 

избегнат последващи обжалвания, може да се прегласува. По закон 

мандатът на член на Управителния съвет се прекратява в момента, в който 

се подаде оставката. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Трябваше да го кажете категорично, 

да не правим тези циркове. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, слайдът е готов. Ще 

ни отнеме точно две минути да потвърдим всичко, което сме гласували и 

да продължим нататък. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Може ли един въпрос? Арх. Игнатов заяви, 

че всяка една минута струва 120 лв. Сега ще бъде ли така добър всичките 

тези минути, които ни връщате назад, той да си ги плати тези пари или Вие 

да поемете тази финансова отговорност? Нали една минута струваше 120 

лв.? 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Игнатов е избран с 

гласуване също от залата. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Кой ще го плати питам аз. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Предлагам да преминем към 

гласуване и да продължаваме нататък, защото в момента е 14,10 ч. Ние 

имаме две много важни точки – да изберем нов председател. 

Така че предлагам да преминем към гласуване. 

„Общото събрание потвърждава решенията след избирането на арх. 

Игнатов за водещ.“ 

Гласували общо 271 делегати: "за"-  213, "против" – 38, 

"въздържали се" - 20.  

Решенията, гласувани след избирането на арх. Игнатов за 

водещ, са потвърдени. 

 

Следващата точка е „Избор на председател на Управителния съвет 

на КАБ до приключване на настоящия мандат“. 

За да изберем председател, първо трябва да има предложения. 

Избор на председател става с тайно гласуване. Аз, доколкото знам, с тези 

устройства може да се гласува и тайно. (Шум и неодобрителни възгласи от 

залата.) Ок, ако е с бюлетини, тогава трябва да изберем комисия, която да 

оформи бюлетини  и да организира  гласуването.  

Заповядайте, арх. Василев. 

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Уважаеми колеги, съгласно чл. 32, ал. 4 

от нашия Устав имаме две възможности. Едната възможност, която дава 

Уставът, е да препотвърдим по вишегласие следващия след оставката на 

нашия председател. Това става с обикновено мнозинство от Общото 

събрание. 

Втората възможност е да направим абсолютно нов, в пълен обем, 

избор на нов председател, чийто мандат започва от този ден и завършва 

със следващото Общо събрание. 
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Само това исках да кажа, за да направите своя информиран избор. 

Благодаря ви. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Заповядайте, арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Напълно потвърждавам това, което каза 

колегата от Контролния съвет. Текстът на чл. 32 е съвършено ясен и 

изборът може да бъде направен за следващия по вишегласие кандидат за 

председател на Управителния съвет. Това в случая е арх. Николай 

Баровски. Но в този случай, тъй като се говори за потвърждаване, може да 

бъде направен чрез електронните устройства. Но това е при положение, че 

няма други кандидати. Ако се явят други кандидати за поста за 

председател на Управителния съвет, процедурата се извършва с тайно 

гласуване и с бюлетини. 

За да не взимам втори път думата, същото се отнася и за избор на 

член на Управителния съвет, тъй като след оставката на арх. Игнатов, а той 

след избора му за председател автоматично е бил избран за член на 

Управителния съвет, едно място за член на Управителен съвет остава 

свободно, принципът на чл. 32, ал. 4 е същият. Също може да се потвърди 

и за член на Управителния съвет. 

Призовавам да минем към тази процедура, освен ако няма други 

кандидати. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря Ви, арх. Аврамов. 

Арх. Милков, има думата за уточнение. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, ако изберем за председател 

на Управителния съвет някой от неговите заместници или от членовете на 

Управителния съвет, чак тогава ще се освободи едно място от 11-те 

избрани членове на Управителния съвет, което да бъде попълнено. Но, ако 

изберем друг човек, който не е член на Управителния съвет, не е от 11-те 

избрани, тогава няма да има нужда да се попълва Управителният съвет. 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Точно така, точно това 

имаше предвид и арх. Аврамов. 

Имаме две предложения, които се допълват. Общото събрание да 

потвърди избора по вишегласие на втория в избора за председател на 

Управителния съвет арх. Баровски да бъде избран за председател, което 

можем да гласуваме и с тези устройства. 

Преди да преминем към гласуване искам да питам дали има други 

предложение за кандидат за председател. 

Има ли други предложения? Няма. Само арх. Баровски е като 

предложение. 

Заповядайте, арх…. 

АРХ…….: Нямам предложение за председател. Но искам да разбера 

легитимна ли е оставката на арх. Игнатов, след като това, което е 

публикувано, няма дата, няма аксесоари. Легитимна ли е или не е 

легитимна? След това вече да се правят предложения и т.н. Така мисля. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, оставката на арх. 

Игнатов е подадена лично от него на заседание на Управителния съвет. Тя 

е входирана в деня на заседанието. Оставката е приета, гласувана от 

Управителния съвет…. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не е гласувана от Управителния 

съвет. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Моя грешка  е. Гласувана е 

на Общо събрание днес, когато стартирахме. Вчера първото гласуване 

беше за тази оставка. Според адв. Йовкова оставката е легитимна и можем 

да преминем нататък. 

Давам думата арх. Баровски. 

АРХ……Само едно пояснение. Извинявам се, че прекъсвам. 

Върнете записа. Арх. Игнатов каза ясно за какво гласуваме – да потвърдим 

вота на недоверие, което е различна дума от „оставка“. Юристите трябва 

нещо да кажат по това. 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Докато проверим за 

гласуването, има думата арх. Баровски. Ние ще проверим какво е 

гласувано. 

АРХ. ……..: Имаме юрист тук и не знам защо не взема отношение . 

Според мен, а мисля, че така е и наистина, оставки не се гласуват. Тоест, 

подадена е оставката. Ако ние не я приемем, какво става? Караме го да 

работи насила? Оставка не се гласува, тя се приема като факт. Друг е 

въпросът, че това, което е написал арх. Игнатов в оставката си, пише, че 

подавам оставка като председател на Управителния съвет, а не като член 

на Управителния съвет. Нека юристът да се произнесе как стоят нещата. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Той е избран за председател, 

а не за член на Управителния съвет. Когато той е освободен от длъжността 

на председател, това не го прави автоматично член на Управителния съвет. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: На 8 ноември арх. Борислав Игнатов на 

заседание на Управителния съвет заяви публично, че си подава оставка 

като член на Управителния съвет и като председател на Управителния 

съвет. Аз съм бил в залата, слушал съм със собствените си уши. Имало и 

други хора, има и протокол от този Управителен съвет. Така че недейте да 

изопачавате истината. Моля ви. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  В момента имаме ли спор, 

че оставката е подадена и приета? 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: И арх. Николай Баровски беше прието да го 

замества. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз предлагам да вървим 

напред, за да можем да свършим работата докрай. 

АРХ…….: Колеги, ако няма да гласуваме оставката, моля в 

листчето, което си е написал арх. Игнатов, да се появи нещо като дата, 

защото аз не знам кога си е подал оставката. Да не се окаже, че 2017 г. в 

средата я е подал. 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Баровски имаше 

думата. Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, в тази ситуация, тъй като 

аз съм предложен по вишегласие и предвид предходните гласувания, не че 

не съм планирал как могат да се развият събитията, но моето лично мнение 

и отношение по въпроса е следното. 

Аз като член на Управителния съвет съм поел ангажимент да водя 

ресор „Квалификация“, подкрепихте ме със завидно мнозинство да водя 

дейността, за което благодаря. Искам да я довърша.  

От друга страна, осъзнавам, че най-разумният вариант, който може 

да се случи, е някой от настоящия Управителен съвет да поеме в тази 

ситуация управлението на Камарата.  

От трета страна обаче, имам едно-единствено – не условие, по-

скоро – молба. При тази процедура, ако приемете, тъй като аз бих се заел с 

отговорността да бъда председател до следващото Общо събрание при 

изрично решение на Общото събрание да се оправят финансовите 

задължения с решение на Общото събрание. 

Ако Общото събрание не вземе такова решение, аз си давам отвод и 

отиваме на избори. Защо? Защото, както видяхте, цяла година 

регионалните колегии с всякакви хватки, таблици, изчисления, тълкувания 

на решения на Общото събрание се опитват да спънат и да огънат ръцете 

на ръководството с една-единствена цел – да покажат  колко сме лоши, 

колко сме некадърни. 

Това нещо ще продължи с още по-голяма сила и през следващите 

месеци. Централата няма никакви пари, няма да се преведат дължимите 

членски вноски за следващата година. Изпълняващият длъжността 

председател, който и да е той, който да бъде избран, ще бъде принуден да 

изтегли парите от регионалните колегии, за да може да плаща заплати, 

осигуровки, наеми, телефони и всичко за следващото Общо събрание и на 

следващото Общо събрание това ще бъде най-черният колега в Камарата. 

И това е една целенасочена ситуация. 
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Така че в този случай аз казвам: аз съм съгласен при единственото 

условие – едновременно с това гласуване да бъде взето и решението да се 

изтеглят или да бъдат задължени регионалните колегии или да бъдат 

оправени всички финансови задължения към Управителния съвет от 

2018 г. насам. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Ясно е, че това не може да 

бъде гласувано едновременно. Първо ще се гласува това, което виждате 

тук, на екрана и след това вече като решение ще се гласува и другото. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Няма да стане. Защо? Защото в 

момента, в който бъда потвърден по вишегласие, аз освобождавам място в 

Управителния съвет. При следващото гласуване Общото събрание, ако 

гласува да не се преведат парите, аз ще бъда принуден да подам оставка. И 

така няма да съм нито в Управителния съвет, за да си довърша ресора, нито 

да съм председател. 

Така че предпочитам в този случай да си довърша ресора, отколкото 

да бъда председател. 

Така че нека Общото събрание да прецени. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Тогава да гласуваме 

обратното. Първо, Общото събрание да гласува да бъдат изравнени 

задълженията по сметките, както е по решение на Общото събрание, и след 

потвърждаване да гласуваме за потвърждаване на председателството. 

Има думата арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Арх. Христов, първото ви изказване беше 

много по-точно. Не може на Общото събрание предварително да му се 

налагат условия. Даже и от кандидата за председател на Управителния 

съвет на Камарата. В този смисъл, защото първо това даже не е по дневния 

ред и не може Общото събрание да избира под условие. 

Така че въпросът, който трябва да отправим към арх. Баровски, е: 

Вие ще се възползвате ли от предимството, което Ви дава Уставът, да 

потвърдим Вашия избор за председател на Управителния съвет или си 



254 
 

правите отвод?  Ако правите отвод, следващият по вишегласие ще бъде 

вписан в табелката за гласуване за председател на Управителния съвет. 

Гласуването предварително под условие е недопустимо. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това е така, съгласен съм. 

Само че това условие според мен е условие да се спазят решенията на 

Общото събрание и да се изпълнят задълженията. Това не е нещо, което 

трябва да го вземем, което ще промени коренно работата на Камарата. За 

мен е парадоксално да гласуваме да си изпълним задълженията. 

Но това е предложението на арх. Баровски. 

Заповядайте, арх. Бойчев. 

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Аз мисля, че трябва да обърнем 

внимание, че не беше приет финансовият отчет. Тоест, не се знае какво 

трябва да се тегли. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Много добре се знае какво трябва 

да се тегли.  

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: При неодобрен финансов отчет… 

Благодаря за вниманието. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Банов има думата. 

Заповядайте, арх. Банов. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Аз мисля, че трябва да пристъпим към 

избор на председател и първото, което трябва да направим според мен, е 

наистина да потвърдим избора по вишегласие. Така или иначе, дадена ни е 

тази възможност. Това е най-кратката процедура, през която може да се 

мине. Ако тя отпадне, тогава трябва да правим комисия по избора и също 

така трябва да се определи – да, може и следващият да се предложи, арх. 

Сардарев. Но ако избираме комисия по избора, правим бюлетини и т.н., 

това ще отнеме много време и трябва много бързо да действаме. 

И друго, обръщам внимание, понеже това вече ще се брои за 

мандат, трябва да е ясно кои хора, да кажем, арх. Баровски, който вече е 

втори мандат, или аз, или още няколко колеги, нямат право по принцип да 

се кандидатират за следващ мандат. 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Да, благодаря Ви, арх. 

Банов. Това е точно така и затова аз не виждам и проблем арх. Баровски, 

ако бъде избран за председател, да си изпълни задълженията и да преведем 

всички средства по сметките, за да могат да се изравнят балансите на 

Камарата. 

Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Всъщност, колеги, към вас беше 

отправено условие от една от регионалните колегии и то целенасочено, за 

да бъда представен пред същата тази Регионална колегия, че съм най-

лошият. Така че в този ред на мисли, тъй като аз съм част от тази колегия, 

винаги съм работил за интересите на тази колегия. Имаме някакви 

търкания с ръководството, може би на лична основа, казвали сме го лично. 

Затова, за да няма проблем с Регионална колегия – София-град, аз си давам 

отвод. Нека да има избори. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Добре, това значи, че 

влизаме в процедура на избор на нов председател. 

Заповядайте, арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Арх. Христов, Уставът е валиден за 

всички и следващият по вишегласие след обявения отвод е арх. Емил 

Сардарев. Той може да бъде потвърден по същата процедура, както ще ви 

каже и юристката. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Само да припомня. През 

изборното събрание 2016 г. изборът беше направен с балотаж. На балотажа 

бяха арх. Игнатов и арх. Баровски. Така че имаме първи по вишегласие 

след бившия председател и след това вече нямаме надолу листа. Така че би 

следвало да направим нова процедура по избор. 

Аз предлагам арх. Баровски все пак да приеме това предложение и 

да си изпълни задълженията по Устав. 

Заповядайте, арх. ….. 
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АРХ. …..: Аз също апелирам към арх. Баровски. Очевидно, че ще се 

вкараме в невъзможност, тъй като остава около час и нещо до края на 

събранието, няма как да стане изборът. Искам да приемеш, защото става 

въпрос за морал. Нали така? Всички правила дават възможност на 

председателя да изтегли тези пари и това да приключи. Това ти го казахме 

три пъти на последните управителни съвети. По някаква причина ти не 

искаше и искаш да имаш подкрепа от Общото събрание. 

Обръщам се към всички колеги. В момента, в който гласуваме „за“ 

арх. Баровски, това означава, че ние му даваме пълни права да разполага с 

парите, както той намери за добре, в рамките на правилата на Камарата. 

Така че, приеми, че ще получиш този вот на доверие, тъй като става 

въпрос за морал и ние ще отговорим по този начин. Затова приеми да се 

кандидатираш при това условие. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Има думата арх. Бузев. След 

това – арх. Бакалов. 

АРХ. ВИКТОР БУЗЕВ: Благодаря Ви, арх. Христов. Този път ще 

говоря пред вас като главен архитект – администратор на третия по 

големина град, където, заемайки такава длъжност, аз нося отговорност 

първо пред колегията, после пред гражданите и най-накрая пред 

инвеститорите. Аз съм пета година на тази позиция, защото мога да нося 

отговорност. Това тук „много ти се моля“, „много ти се моля“, малко 

….Целият този разговор от вчера, който водехме как главните архитекти са 

от другия полюс, те са отрицателните герои, не успяхте да ме мотивирате 

достатъчно да стана положителен герой. 

Благодаря за всичко и весели празници на всички вас. Ако съм 

обидил някого вчера с откровенията си, да ми прости. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря. 

Арх. Бакалов има думата. Заповядайте, арх. Бакалов. 

 

 



257 
 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Извинявайте, колеги, да попитам. При 

тази дилема, ако дилемата е наистина арх. Баровски, не е ли вариант тогава 

да се разберат. Евентуално аз предлагам арх. Игнатов да продължи до 

финала нещата и ще стане най-просто, най-бързо и в 15,30 ч. си тръгваме. 

Благодаря за вниманието. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Заповядайте, арх.Иванов. 

АРХ. МИРОСЛАВ  ИВАНОВ: Процедура. Първо, отчитаме, че все 

пак комисията е в намален състав. Говори се за избори. Обаче готовност за 

избори няма никой от комисията. Нито принтер, нито консумативи. Тази 

точка е записана на заседанието вчера. Както казах сутринта, понеже не си 

спазваме реда – един си тръгва, друг иска по-рано – стана един голям 

калабалък.  Сега вие може много да искате, обаче няма как да стане, 

защото нито имаме къде да нощуваме, нито това нещо ще стане за половин 

час, за 15 минути или в някакъв обозрим порядък. Това са фактите. 

Както аз се опитвам на всички колеги да кажа, това  е една 

поговорка: каквото рие волът, си го рие на гърба. Независимо кой какво 

прави, последствията са за всички нас. Дали мотивите са добри, дали 

мотивите са лоши, няма печеливш и ако не престанем по този начин да 

действаме, ето го резултатът. Да ни е честит. Не, няма предложения. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, съгласен съм, че 

няма техническо време. В момента тук сме 300 човека. Всеки е от над 100 

км разстояние. Моля да се уважаваме. Да спазим времето в 16,00 ч. да 

приключим. Нямаме време за избори. Да вървим напред. 

АРХ. ЕМИЛ ПРОДАНОВ: Колеги, така, както сме тръгнали, не ни 

трябват никакви външни врагове, за да бъде закрита Камарата, ние ще си я 

закрием сами.  

Призовавам всички към разум. Какво е положението в момента? 

Има няколко стотици хиляди лева, които стоят по регионалните колегии и 

с тях не се върши нищо. Затова, за да бъде арх. Баровски или следващият – 

няма значение кой – поемайки този пост, да бъде спокоен, че ще може да 

се върши някаква работа, предлагам всички регионални колегии до края на 
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календарната година – тази година – да приведат дължимите суми към 

Централата. Не е логично тези пари да стоят в някакви банки или в 

някакви каси и с тях да не се прави нищо. Този регионален председател, 

който не изпълни това решение на Общото събрание, да бъде наказан по 

Устав. Благодаря. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, аз съм съгласен 

това да влезе като предложение – до края на януари да се изчислят и да се 

приведат парите, които са задължение за 2020 г., а до края на месец 

декември да се изчислят задълженията за 2018 и 2019 г., които са все още 

висящи. Това не е някакъв каприз, това е задължение. Това е ясно казано. 

Има решение на Общото събрание, има ги сметнати сумите, за които става 

въпрос. Вижда се колко е прието. Не е много дискусионен въпросът. 

Трябва просто да се преведат нещата. Не виждам защо го поставяме този 

въпрос толкова на голям дебат при положение, че това няма как да не се 

свърши. 

Така че предлагам да гласуваме до края на месец декември да се 

приведат необходимите средства от регионалните колегии, да се изчистят 

балансите, за да може до края на януари да се приведат необходимите 

средства от внесения членски внос. Иначе става една бъркотия. 

Какво ще гласуваме?  

„Общото събрание приема председателите на регионални колегии 

до края на месец януари да изчислят и преведат задълженията на 

регионалните колегии за 2020 г., а до края на месец декември да се 

изчислят и преведат задълженията на регионалните колегии за 2018 и 

2019 г.“ 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да се преведат, не да се изчислят. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Добре, само да се преведат.  

АРХ. БОЙКО  СТОЛИНЧЕВ:  Имам една молба чисто 

процедурно как да се случи това. Много ви моля да изпратите по едно 

уведомително писмо до всяка регионална колегия колко точно дължи, 

защото аз ви казвам откровено защо не са получени парите от малките 
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регионални колегии. Получавате една цветна таблица в петък в 16,00 ч., 

подписана с малкото име на служител на КАБ. Е, как да приведа 9 000 лв. 

при така поискани пари. Напишете едно писмо: „Регионална колегия – 

Пазарджик, дължи толкова пари на еди-какво си основание. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това ще се изпрати до всяка 

Регионална колегия поименно. 

АРХ. БОЙКО СТОЛИНЧЕВ: Точно така. Това задължително 

трябва да стане. Поискайте си парите както трябва.  

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може ли да отговоря? Колеги, 

регионалните колегии събират членския внос. 

АРХ. ……: Това Ви е втори мандат и повече няма да сте член на 

Управителния съвет. Тоест, ще Ви мразим три месеца. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Моля, гласуваме. 

„Общото събрание приема председателите на регионални колегии 

до края на месец януари 2020 г. да преведат задълженията на регионалните 

колегии за 2020 г., а до края на месец декември 2019 г. да преведат 

задълженията на регионалните колегии за 2018 и 2019 г.“ 

Гласували общо 312 делегати: "за"- 251, "против" – 34, "въздържали 

се" - 27.  

Предложението се приема.  

В такъв случай мисля, че арх. Баровски няма да си оттегля 

кандидатурата и можем да преминем към гласуване, за да потвърдим 

избирането му за председател на КАБ до края на мандата. 

Заповядайте, арх. Баровски.  

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря за вота на доверие. Това 

гласуване беше важно, важно за мен, дотолкова, доколкото пределно ми е 

ясно, че някои регионални колегии пак няма да го направят. Но вече  

председателите да си носят отговорността пред Общото събрание и пред 

КДП за съответните решения. 
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Ако някой има претенции към това решение за вот, да кажат 

председателите. Нека да кажат сега. Ако не, наистина приемам. Добре. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз предлагам да преминем 

към гласуване. Арх. Баровски очевидно е съгласен. 

Моля, който е съгласен с решение: 

„Общото събрание потвърждава втория  по вишегласие за 

председател на Управителния съвет на КАБ - арх. Баровски да стане 

председател.“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 311 делегати: "за"- 262, "против" – 25, "въздържали 

се" - 24.  

Арх. Николай Баровски е новият председател на КАБ. 

(Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, 

предлагам да продължи да води заседанието арх. Мартин Христов. Така 

или иначе, той продължава да е заместник-председател, има право. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, трябва да изберем 

по вишегласие нов член на Управителния съвет. Да го попълним. 

Съгласно гласуването за членове – говоря за 10-те избрани, 

следващият по вишегласие е арх. Красимир Язов, който към момента е 

член на Контролния съвет.  За да стане член на Управителния съвет, трябва 

да си подаде оставка от Контролния съвет и да се гласува нов член на 

Контролния съвет. 

Заповядайте, арх. Язов. 

АРХ. КРАСИМИР ЯЗОВ: Колеги, преди това събрание имах 

известно колебание дали мога да работя в едната или в другата 

институция. Но сега, след това събрание определено оставам в Контролния 

съвет. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря на арх. Язов. 
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Следващият по вишегласие е арх. Венета Кавалджиева, която е член 

на КДП.  

Заповядайте, арх. Кавалджиева. 

АРХ. ВЕНЕТА КАВАЛДЖИЕВА: Заявявам най-отговорно, че 

оставам в Комисията по дисциплинарно производство. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря на арх. 

Кавалджиева. 

Следващият по вишегласие е арх. Емил Сардарев от Регионална 

колегия – София-град, който не е член на никоя комисия. 

  Предлагам, ако имате да ни кажете нещо, арх. Сардарев, ако не, да 

минем към гласуване за потвърждаване попълването на Управителен съвет 

с нов член. 

„Общото събрание утвърждава по вишегласие нов член на 

Управителния съвет съгласно гласуването за членове от 2016 г. – арх. Емил 

Сардарев.“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 314 делегати: "за"- 202, "против" – 80, "въздържали 

се" - 32.  

Приема се. Новият член на Управителния съвет е арх. Емил 

Сардарев. (Ръкопляскания.) 

 

Колеги, преминаваме към следващата точка – точка осма – от 

дневния ред: 

8. Приемане на бюджетна рамка на Камарата на архитектите в 

България за 2020 г.  

С програмата, с която видяхме отчета за 2018 – 2019 г., се даде едно 

предложение – бюджетната рамка да остане във вида, в който е до 

момента. А това е членският внос от 84 лв. отива в сметките на 

Централното ръководство, а тези, които са за проектантската 

правоспособност, се делят в съотношение  60 : 40, като 60 отиват за 

Централното ръководство, 40 остават за дейност на регионалните колегии. 
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Ако някой има коментари или нещо да каже, ако не, да минем към 

гласуване на бюджетната рамка за 2020 г.  

Проект на решение : „Общото събрание приема бюджетната рамка 

да остане същата спрямо 2019 г. – 84 лв. отиват за Централно управление и 

60 процента от проектантската правоспособност – за Централно 

управление, 40 процента за дейност на регионалните колегии“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 291 делегати: "за"- 194, "против" – 60, "въздържали 

се" - 37.  

Приема се бюджетната рамка за 2020 г. да бъде по същия начин, 

както за 2019 г.  

Както знаете, това, което преди това гласувахме – че ресорите ще 

продължат работа по програмите за 2019 г., ние нямаме програми за 2020 

г. Новото ръководство ще дойде с нови програми, които ще покажат по 

какъв начин тези пари ще бъдат усвоени. Всъщност от май месец ще 

започнат с цялата тази сума, която ще бъде разпределена за дейности и за 

издръжка.  

С това приключихме точка осма от дневния ред. 

АРХ. ….Може ли една реплика? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Може, да. Заповядайте. 

АРХ…….: Искам да кажа, че Комисията по бюджет и финанси 

гласува съвсем друго нещо. Трима човека от Управителния съвет казаха, 

че на заседание на Управителния съвет не се е гласувало това нещо. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има го решение, подписано е 

лично от всички членове на Управителния съвет. Аз го прочетох в зала 

точно какво е решението. 

АРХ……: Казаха, че трябва да се приеме с 2/3. Имате ли 2/3 от тях 

за това решение на Управителния съвет? 
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АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Това решение не е по правилника за 

работа и дейността на Управителния съвет. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Сивкова, Общото събрание 

въобще не е длъжно да се съобразява с решения на Комисията по бюджет и 

финанси. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Секунда, арх. Сивкова. Нещо 

процедурно да кажа. Имаме забележка от стенографа, моля, представяйте 

се преди да започнете изказвания, защото вкарваме объркване в 

документите. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Съгласно правилника за дейността 

на Управителния съвет всички материали, които касаят бюджет и финанси, 

се пращат една седмица – в срок най-малко от седем дни – преди 

заседанието. Преди последното заседание – на 02.12.2019 г. -  предния ден 

нямаше нито отчети, нито бюджети, никакви материали. Заседанието, 

което беше импровизирано, обявено тук онзи ден от 16,00 ч., също не беше 

спазен срокът за изпращане на тези материали. А съгласно Правилника за 

работа на Управителния съвет такива материали не се гледат. Това с 

подписки, на коляно, през нощта, някакви таблици, дадени да се гледат – 

просто е против всякакви правила и устави в нашите норми.  

Този бюджет не е утвърден съгласно Устава и правилника на 

Управителния съвет. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Само казвам, че това, което 

се прие от Общото събрание, е това, което е рамката от миналата година. 

Не са правени промени, не е правено предложение и тези пари ще бъдат 

преразпределени и няма да бъдат ползвани до новото ръководство. Така че 

аз не виждам нещо нередно.  

Арх. Баровски имаше думата. Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, с това и миналата година 

се спекулираше страшно много. Първо, правилникът за работа на 

Комисията по бюджет и финанси касае само Комисията по бюджет и 
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финанси и никой друг. Общото събрание въобще не е длъжно да се 

съобразява с този правилник. 

Второ, решенията на Управителния съвет и правилника за работа на 

Управителния съвет касаят единствено и само Управителния съвет. В 

момента, в който Управителният съвет е взел някакво решение, той е 

преценил, че го взима и точка. Това не прави решението невалидно. В 

момента, в който Общото събрание е взело решение да приеме каквото и 

да било, то може да не приеме предложението на Комисията по бюджет и 

финанси и да реши нещо друго. Това решение е валидно. Общото събрание 

въобще не е задължена да се съобразява с какъвто и да е правилник на 

някаква бюджетна комисия от шест човека. Триста човека не могат да се 

съобразяват с правилник на шест човека.  

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря. Аз мисля, че така 

или иначе, взехме това решение и няма какво повече да коментираме 

темата. Да продължаваме напред. 

Колеги, преминаваме към точка девета от дневния ред: 

9. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ. 

Заповядайте, арх. Венков. Заповядайте тук, горе, за да ги четем едно 

по едно предложенията и да ги гласуваме. 

Предложението е всяко решение преди да се гласува, да се обсъди с 

юристите, за да не допуснем нещо, което е в противоречие със закона. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Комисията по решенията се събра и 

разгледа постъпилите от вас предложения за решения, като пет от тях бяха 

дадени лично на мен, а седем бяха пуснати в урната. Общо има 14 

предложения. Помъчихме се да ги групираме по някакви признаци, но 

малко трудно е, защото с техниката беше по-сложна работата. 

Аз ще ги чета така, както са постъпили. Твърде вероятно е, докато е 

заседавала комисията, да сте взели някои решения и да се види, че по 

някои предложения за решения има вече решения може би, но това ще се 

установи в процеса на прочитането на предложенията. 
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Започвам четенето на предложенията по разделението, което 

направихме – първо, свързани с бюджета. 

Предложение на РК – София-град: 

„Общото събрание на КАБ приема нов финансов модел за 

дейността на КАБ, като 30 процента от приходите на РК за годината 

задължително се отделят за Централно управление и допълнително 20 

процента – след решение на Съветите на РК за решение на важни въпроси 

на КАБ. Останалите средства до 100 процента от приходите, включително 

остатъците от предходната финансова година, остават на разположение на 

РК в съответствие с чл. 4, ал. 1 от ЗКАИИП. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, това противоречи 

на решението, което току-що взехме, от една страна. От друга страна, няма 

обвързаност с някакви конкретни предложения как да се ползват тези пари. 

Така че аз мисля, че това е нелегитимно предложение и предлагам да не го 

гласуваме. Недопустимо е съгласно и юристите. 

Така че предлагам да минем към второто предложение. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Преминаваме към второто предложение 

за решение: ОС на КАБ налага мораториум върху финансови средства от 

УС, КДП и КС за 2020 г. за срок от 19-тото Общо събрание до 20-тото 

Общо събрание на КАБ през месец април 2020 г. и встъпването в длъжност 

на новоизбраното ръководство на КАБ. От мораториума се изключват  

необходимо присъщите разходи на Централното ръководство и 

регионалните колегии за наеми, поддръжка на офиси, заплати на 

служители  на изборни длъжности, организация на самото събрание, 

застраховки и абонаменти. Месечните разходи на Централното управление 

за периода 19 - 20 Общо събрание не могат да надвишават 1/12 от 

бюджетната рамка за 2020 г. за всеки месец. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това предложение в общи 

линии е същото, което и ние предложихме – да няма разходи от  новия 

бюджет за 2020 г., тъй като нямаме програми. Решението е да се довършат 

програмите, които са от 2019 г., с бюджета, който е от 2019 г.  
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АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Аз предлагам да го гласуваме. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Който го е предложил, моля 

да го коментира. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Това е предложение на Регионална 

колегия – София-град. Същото обсъдихме в Комисията по бюджет и 

финанси. Нямаше никакви различия, включихме разходите за Общото 

събрание, включихме застраховки, абонаменти. Просто ограничаваме 

разходите в рамките на 1/12 месечно от бюджета. Така че това е напълно в 

съзвучие и в Комисията по бюджет и финанси беше прието. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това е така, съгласен съм. В 

Комисията по бюджет и финанси направихме една калкулация, ако се 

приведат 50 процента от събраните вноски, дали ще стигнат за заплати, за 

издръжка на Камарата и за някои дейности, които гласувахме до 

следващото Общо събрание. 

Има неща, които пропуснахме да ги съобразим тогава, като 

например ремонта, който предстои да се прави. Преди малко взехме 

решение да се преведат необходимите суми до края на 2020 г. Така че не 

знам има ли нужда да го гласуваме това. 

Заповядайте, арх. Велев. 

АРХ. ЖИВКО ВЕЛЕВ: Аз искам да направя точно обратното 

предложение. Колеги, това означава първите четири или пет месеца от 

следващата година да не се върши никаква работа. Три или четири месеца 

– това е четвърт от годината, за която ние всички плащаме членския си 

внос. Категорично възразявам срещу такава въобще идея за мораториум 

четири месеца Камарата да не върши никаква работа. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Точно така, мораториум би 

замразил работата …. 

АРХ. ЖИВКО ВЕЛЕВ: Аз мораториум разбирам така.  

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Мораториум би замразил 

работата на Камарата за четири месеца. 
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АРХ. ЖИВКО ВЕЛЕВ: Помислете дали искаме това. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Ние гласувахме да си 

продължим програмите. Така че това противоречи на вече гласуваните 

решения.  

АРХ. ВЕНЕТА КАЛАЙКОВА: Едно разяснение. Целта на това 

предложение е парите за следващото ръководство да не бъдат изхарчени 

до месец април и то да няма с какво да работи. Това е целта на 

предложението. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, ние точно това 

гласувахме. Ние гласувахме парите от членски внос за 2020 г. да се 

разпределят така, както е бюджетната рамка, а до Общото събрание да се 

ползват само парите, които остават от 2019 г.  за доизпълнение на 

програмите по ресори от 2019 г. Така че аз не виждам повод да се харчат 

някакви пари, тъй като ние нямаме програми. Няма за какво да ги харчим. 

Така че предлагам да не гласуваме това предложение и да вървим към 

следващото предложение. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Аз като вносител настоявам да се 

гласува. Вие гласувайте „против“, ние ще гласуваме „за“. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това би отменило вече взети 

решения. Така че аз мисля, че ние гласуваме ли това, ще отменим…. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Нищо не отменя. Това е един принцип, 

който ви каза ландш. арх. Калайкова, който внася една дисциплинираност 

в рамките на 1/12 от бюджета, които пари могат да се харчат месечно. 

Допълнително се предвиждат средства за Общото събрание, за застраховки 

и всичко, което заедно изчислявахме с вас. Гласувайте го, за да не останем 

с впечатление, че не се подлагат на гласуване официални предложения на 

РК – София-град. Който иска да го подкрепи, ще го подкрепи. Няма 

никакъв конфликт с приетите вече решения. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз имам една молба към 

Вас като подател на това предложение. Тъй като, така оформено, по този 

начин то наистина ще блокира цялата работа, включително изпълнение на 
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програмите от 2019 г. Може ли, докато гледаме другите, да си го 

преформулирате така, че да стане това, което имате предвид и което ние 

също имаме предвид? 

Ако го гласуваме по този начин и ако се приеме, ще блокира 

всичко. Така че по-добре да гласуваме против. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Аврамов, представям ви 

примерна ситуация. Утре или в други ден някой завежда някакво дело 

срещу Камарата. Камарата примерно трябва да наеме адвокат. Или 

примерно КДП глобява. Трябва да влезе в съда за нещо. Вие сте блокирали 

средствата, не може и таксата за КДП примерно да се разплати.  

Разбирам основанията на регионалните колегии, но това решение в 

този му вид означава да блокирате абсолютно всичко. Мисля, че цялото 

Общо събрание разбира кой всъщност цели да блокира дейността на 

Камарата. Не знам само защо. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Заповядайте. 

АРХ. ВЕЛИЧКА ТИМЕНОВА: Така, както е формулирано 

внесеното от РК – София-град, предложение, е обсъдено много подробно 

на общото събрание на РК – София-град, и както ви уведоми и арх. 

Аврамов, и в Комисията по бюджет и финанси и е много прецизирано. 

Обръщам ви внимание. Какво е изключено от така наречения мораториум? 

Всички необходимо присъщи разходи са записани като първо изключение.  

Ако е необходимо, арх. Аврамов да го прочете още веднъж, за да няма 

недоразумения. А идеята да бъде наложен такъв мораториум, първо е, че 

това не се прави за пръв път в КАБ. Има си и прецеденти и в предишни 

години, при предишни ръководства. Но основната причина е – аз съм член 

на РК – София-град – да избегнем една ситуация, която се случи първата 

година на настоящия мандат – 2016 г., когато това ръководство, 

настоящото, встъпи в длъжност месец май, след като беше избрано, на нас 

ни беше заявено на следващото Общо събрание, че няма да ни представят 

нито отчет, нито план-програми, защото те са наследили Камарата без 
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пари, тоест, с изхарчен авансово ресурс за въпросната 2016 г. Които от вас 

са участвали, моля да си спомнят. 

Така че настоящото ръководство получи извинителна бележка на 

следващото Общо събрание защо не дава отчет, не предлага план-

програми, защото осем месеца до набирането на членския внос за 

следващата календарна година не разполага със средства. Този мораториум 

иска да избегне тази ситуация с новото ръководство, което ще изберем 

догодина месец април. Да не се наложи и то да стои „на трупчета“ без 

дейност осем месеца и тогава, арх. Мартин Христов, Камарата ще стои не 

четири месеца, а отново осем месеца без дейност. 

Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз съм абсолютно съгласен 

с Вас. Това беше точно така през 2016 г.  

Давам думата на арх. Бакалова. Заповядайте, арх. Бакалова. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Точната формулировка на това 

решение така, както е записано, означава, че от целевите дейности ще 

бъдат изпълнени само абонаментите за СИЕЛА и АПИС и застраховката 

„професионална отговорност“. Нищо друго от програмите няма да бъде 

довършено така, както е формулирано това решение. Факт е, че през 

2016 г. наследихме наистина Камарата с 84 000 лв. дефицит. Но истина е, 

че този дефицит се влачи от години наред, защото недостигът, който се е 

формирал от това, че Централата получава 30 процента, заплатите за 

ноември и декември са се плащали от следващата година. 

Това, което по отношение на финансовата дисциплина можем да 

кажем, е, че за четири години или три години и половина всеки един от нас 

– говорим за заместник-председателите – е получил 480 лв. на месец – аз 

го сметнах, че сме получавали за работата си като заместник-председатели. 

Смятате ли, че ние, след като сме се лишавали от тези 42 месеца 

около година и половина не сме взимали никакви пари, за да имаме пари за 

дейност, точно ние ще направим този преразход и ще оставим следващите 
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в тази ситуация? Това, така формулирано, блокира целевите програми. 

Само застраховките и абонаментите са извън това.  

Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Киряков има думата. 

АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Колеги, аз искам да направя следното 

предложение. С едно бързо гласуване да отхвърлим това предложение, без 

да го поставяме на гласуване. Аз предлагам да гласуваме за това. Това 

предложение е обидно, унизително и абсолютно неприемливо за Общото 

събрание, защото вменява предварителна вина на Управителния съвет, 

като че ли той ще вземе парите и ще избяга. Ако РК – София-град има 

намерение да си изхарчи парите през първите четири месеца, да го направи 

в рамките на това, с което могат да разполагат. Но, Общото събрание, 

моля, да не ме замесвате в това. Аз нямам такива съмнения. 

Затова държа да гласувате това, което предлагам. Това да отпадне 

като предложение. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Заповядайте, арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Искам думата за реплика. Арх. Бакалова, 

Вие обяснихте много подробно, че всички дейности по програмите, които 

приехме, продължават с нереализираните средства от 2019 г.  Тук ясно е 

записано, че не могат да надвишават 1/12 от необходимо присъщите 

разходи за 2020 г., за която също приехме бюджетна рамка.  

Много ви моля, арх. Христов, искам всеки един от делегатите да 

гласува „за“ или „против“ и да продължаваме с другите предложения за 

решения. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз предлагам първо да 

гласуваме процедурното предложение на арх. Киряков, дали да го 

подложим на гласуване или не, след което да мине ….. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Аз съм против това нещо. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Тогава гласувайте „против“. 
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АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Вие сте длъжен по реда на постъпването 

да поставите на гласуване предложенията за решения. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това е процедурно решение 

– дали да се гласува или да не се гласува. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Подложете това решение на гласуване. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Заповядайте, арх. Стрясков. 

АРХ. ПЕТЪР  СТРЯСКОВ: Колеги, пак влязохме в един спор, 

който не почива съвсем точно на приетите практики. Аз няма да взема 

отношение по гласуването и направеното предложение от арх. Киряков. 

Нека мине процедурата, на която арх. Аврамов държи. Но стандартната 

практика е, че за съжаление ние сме с бюджет, който е календарен, 

записано в Устава.  Така че ние имаме приета бюджетна рамка. 

Единственото ограничение, което можем да направим, осигурявайки 

хармонична дейност на Камарата, е да гласуваме процента, съответстващ 

на периода до следващото Общо събрание. Тоест, ограничението да бъде 

не повече от – примерно 4/12 от приетата бюджетна рамка. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Не може така да се сметне – 

4/12, защото имаме еднократни разходи за Общото събрание – 100 000 лв., 

имаме еднократни разходи за застраховка, имаме други еднократни 

разходи, които допускат това нещо . 

АРХ. ПЕТЪР СТРЯСКОВ: Добре, направете предложение, но да 

има някакъв лимит. Да сме сигурни, че следващото ръководство ще получи 

достатъчно средства, за да работи нормално. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Да го гласуваме по този 

начин и, който не е съгласен, може да гласува „против“ естествено. 

АРХ. ПЕТЪР СТРЯСКОВ: Това не решава въпроса. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Прочитам какво е 

предложението: 
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„Общото събрание налага мораториум на изразходване на 

средствата от Бюджет 2020 г. до края на мандата, с изключение на 

разходите за издръжка и заплати, за Общото събрание, застраховки, 

абонаменти и завършване на програмите за дейност 2019 г.“ 

Моля, гласувайте това предложение. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Христов, не можем да го 

подложим така. Има органи, които не са включени в изключенията. С 

какво ще заседава КДП? С какво ще заседава Контролен съвет? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Разходите за издръжка и 

заплати….. 

  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Те не са за издръжка. Общото 

събрание е цитирано отделно. На практика това решение, по този начин 

формулирано, е абсолютно безпредметно. Първо, Общото събрание 

решило, че ние ще харчим по план-програми за дейност, където можем да 

изхарчим само това, което е за довършване остатъка от 2019 г. Ние за 

2020 г. не сме предлагали план-програми, както предложих и в таблицата. 

От остатъка нищо няма да се харчи. 

Това, което касае мораториума, РК – София-град предлага да 

наложим мораториум върху издръжката на Камарата, което е пълен 

абсурд. Защо не става? Четири месеца болшинството от разходите на 

Камарата са големи, еднократни разходи в началото на годината. Общото 

събрание е 1/10 от бюджета на Камарата.  

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Баровски, съгласни 

сме. 

Аз предлагам ландш. арх. Недев да чуем и да преминем към 

гласуване. Който не е съгласен, гласува „против“. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Уважаеми колеги, мога 

ли само да допълня това предложение, защото вие говорите за някакви 

извънредни неща и т.н. Хайде да вкараме към това предложение и 

непредвидени, инцидентни разходи в рамките на еди колко си процента. 

Защото по този начин ние имаме два варианта. Единият вариант е вие да 
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сте много съвестни и готини, но другият вариант е да се окаже, че за 

първите четири месеца на базата на програми и т.н., се изхарчват много 

повече пари, отколкото е реално.  

Ако това не ви притеснява и програмите са за 2019 г., нека да 

добавим един процент, примерно пет процента от бюджета за 

непредвидени разходи и оттук нататък, ако не ви харесва пет, направете го 

колкото решите. Оттук нататък да приемем това предложение. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ландш. арх. Недев. Може ли да 

попитам? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Добре, добавяме пет 

процента непредвидени разходи и го пускаме за гласуване. Който не е 

съгласен, гласува „против“ ,да за може да продължим напред. 

Минаваме към гласуване. Свършихме дебатите по тази точка.  

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: В момента ще вземем 

противоуставно решение.  

Колеги, налагаме мораториум на издръжката на Камарата, от която 

се опитваме да извадим всичко от мораториума. Каква глупост правим? 

Какво точно според вас ще харчи централното ръководство по издръжката 

на Камарата, че да изхарчи парите? Ще платим за пет години напред наеми 

ли, ще платим за две години напред заплати ли? Какво точно ще изхарчим 

от фонд „Основен“, че да трябва да му правим мораториум? В момента, в 

който ние сме изписали пет неща, а утре ще изскочи разход, който 

изведнъж не сме го предвидили. Какво правим  тогава? Е, какво ще 

изхарчим? Не сме се сетили тук, на място и изведнъж ще изскочи един 

разход. Ето, тук веднага ви казвам, примерно, разход за картите за 

правоспособност. Това не е издръжка. Какво правим? Карти за 

правоспособност – мораториум, не можем да ги плащаме, не правим карти 

за правоспособност. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Арх. Христов, имам 

процедура. Искам да приключим с дебата и да гласуваме точката. Това е 

процедурното ми предложение. 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  И добавяме „5 процента 

непредвидени разходи“. 

Моля да го гласуваме това. „Общото събрание налага мораториум 

на изразходване на средства от бюджет 2020 г. до края на мандата с 

изключение на разходите за издръжка и заплати, Общото събрание, 

застраховки, абонаменти и завършване на програмите за дейност 2019 г. и 

5 процента непредвидени разходи. 

Моля, гласувайте това предложение. 

Гласували общо 267 делегати: "за"- 191, "против" – 53, "въздържали 

се" - 23.  

Предложението не се приема. 

АРХ. ВЕЛИЧКА ТИМЕНОВА:  Господин председател, на какво 

основание редактирахте внесено проекто-решение? Процедурен въпрос 

задавам. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  На база на дебатите. 

АРХ. ВЕЛИЧКА ТИМАНОВА: Нямате правомощия! Отговорете 

ми в чисто правен аспект. Има си практика. Проекто-решения, внесени, 

още повече не от физическо лице, а от Регионална колегия, се гласуват 

задължително във вида, в който са формулирани. Вие можете да дадете 

допълнителни предложения, нови, отделни и те да се гласуват. Вие сега 

подложихте на гласуване официално внесено от РК – София-град 

предложение, но с Ваш текст. Текст на арх. Мартин Христов. Аз Ви питам 

на какво основание го направихте. Вие в момента злоупотребихте със 

служебното си положение. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това не е мой текст. Това е 

текст, който се консолидира от дебатите на Общото събрание. 

АРХ. ВЕЛИЧКА ТИМЕНОВА: Изменихте го. В резултат на каква 

процедура се консолидира? Аз не съм се консолидирала. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Ако искате, тогава да не 

правим дебати и да гласуваме текстовете, както са. Нали това е смисълът 

на дебатите, за да се доуточнят предложенията. 
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Моля за следващите предложения. 

Заповядайте, арх. Венков. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Колеги, продължаваме нататък. 

АРХ. ВЕЛИЧКА ТИМЕНОВА: Колегата, дето не му знам името, 

ме обиди лично. Преди малко гласувахме да не се прави това нещо. Моля 

да се представи. От София- град е. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Моля, следващото 

предложение. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Колеги, продължаваме нататък. 

Предложение на РК – София-област: 

„Парите, които се дължат от Централата към РК – София-област, да 

се прехвърлят в целевата сметка за Венецианското биенале.“ 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, това е във връзка с 

решение на РК – София – област, което е в синхрон с решение по бюджета 

от програмата на ресор „Практика“ – неизползваните средства, които са 

заделени за Венецианското биенале, да се заделят в специална целева 

сметка, която да се ползва само за организация за Венецианското биенале и 

да се ползват, когато му дойде времето за това, естествено. 

Така че предлагам да го гласуваме. Ако някой има коментари, да 

заповяда. 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 258 делегати: "за"- 180, "против" – 49, "въздържали 

се" - 29.   

Предложението се приема. 

Моля за следващото предложение. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Преминаваме към следващото 

предложение, свързано с офиса на КАБ. Тук има две предложения. Чета 

предложението на арх. Милков, но имайте предвид и следващото – на арх. 

Митов – когато правите коментари по въпроса. 
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„ХІХ Общо събрание на КАБ задължава УС да отправи писмено 

искане за наемане на помещения в сградата на САБ като резултат от 

любезната покана на УС на САБ – проф. арх. Тодор Булев“. 

Това е предложението. Изказвайки се или коментирайки, гледайте и 

предложение 6.5, разбира се, което отделно ще го гласуваме.  Това е: 

„Офисът на КАБ да бъде преместен временно в споделено работно 

пространство на „Бетахаус“, адрес  ул. „Шипка“ № 6“. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, арх. Баровски има 

думата по това предложение. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: По второто предложение, колеги, 

е невъзможно да се случи, тъй като Камарата работи с изключително 

поверителна информация, Джи Ви Пи Ар и не може да работи в споделено 

пространство. Имаме архиви. Така че то просто е невъзможно да се случи.  

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Защото личните данни на всеки от 

вас се съхраняват там. Много е ясно. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Едно уточнение. Като вносител на 

предложението уточнявам, че под „споделено работно място“ се разбира, 

че се споделят конферентните зали, а има възможност за наемане на 

офисна клетка, офисно помещение – самостоятелно, което да е с четири до 

шест работни места. Може да се провери като възможност. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Защо го правим при положение, че 

в момента имаме сключен договор с Чешкия клуб. Тече ремонт. 

Междувременно ще отправим искане до Съюза на архитектите в България. 

Ако оттам получим нещо удовлетворително, така или иначе, ще го 

обсъдим и можем да се преместим – дай, Боже – в САБ.  

Тоест, това временно преместване в „Бетахаус“ няма особен смисъл 

в рамките на тези три месеца – всичко да местим. До следващото Общо 

събрание или ще имаме решение за офис – да го местим в САБ – или няма 

да имаме решение. Плюс това споделеното пространство наистина не е 

удобно. Реално на нас не ни трябват зали в момента, трябват ни работни 

помещения и то доста големи – от порядъка на 200 квадрата.  
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, аз мисля, че 

предложението, което отправи арх. Булев, е една стъпка напред в 

отношенията между двете организации и мисля, че това предложение на 

арх. Милков е много полезно. 

Заповядайте, арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Управителният съвет на Камарата 

на архитектите в България да отправи писмо-искане за наемане на 

помещение, но да няма срок „15 януари“.  

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Ами то няма!  

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Няма срок, да. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Аз бях написал срок. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, предлагам да 

гласуваме това предложение на арх. Милков: 

„Общото събрание задължава Управителния съвет да отправи…. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Преди гласуването може ли едно уточнение? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Извинявам се много, арх. 

Дечев. Заповядайте. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Навсякъде в цялата страна дружествата на 

Съюза на архитектите и регионалните колегии на КАБ ползват едни и 

същи помещения. Навсякъде ни припознават местните архитектурни 

колегии. Така че идеята да се сподели офис в сградата на Централния дом 

на архитекта да бъде дом на българския архитект на САБ и на КАБ, 

независимо каква организация е едната и другата, без да искаме, разбира 

се, едната да изкупува другата или двете организации да станат една, което 

е невъзможно. Но все пак и сега в момента за заседанията на Управителния 

съвет ползваме помещение в сградата на Съюза на архитектите. 

Така че това е една добра идея. Вчера разговарях с арх. Булев – да 

не ставам негов адвокат, ако не е в залата – той подкрепи идеята, ако има 

такова предложение, да бъде разгледано на Управителен съвет на Съюза на 

архитектите в България, още повече, че в момента Съюзът на архитектите 
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в България има нужда от средства, защото довършва делото за „Св. 

Кирики“ и там са необходими пари. 

Така че много по-добре е една организация, която има имоти като 

САБ, да бъде подкрепена от друга като КАБ, която има някакви парични 

средства и двете заедно да вървят напред. Това е идеята навсякъде по 

места. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря Ви, арх. Дечев. 

Абсолютно съм съгласен. Бургас, Варна, Пловдив – всички тези 

регионални колегии ползват помещения в домовете на Съюза на 

архитектите. Хората ни приемат, така или  иначе, като едно – архитектите 

в България – и е редно Централата на САБ да пробва да се възползва от 

това предложение на арх. Булев и да изпратим писмено искане за наемане 

на помещение. 

Така че, който е съгласен с направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували общо 273 делегати: "за"- 261, "против" – 10, "въздържали 

се" - 2.  

Предложението се приема.  

Благодаря ви. 

Моля да преминем към следващото предложение. 

Да го гласуваме ли? Аз също съм на мнение, че Камарата не може 

да ползва споделено пространство, защото сме архив на много лична 

информация и това нещо не може да бъде споделено пространство – 

всички тези папки с регистъра. Така че предлагам да не го гласуваме, а да 

преминем към следващото предложение. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Следващото пак е предложение на арх. 

Милков: 

„ХІХ Общо събрание на КАБ приветства решението на АСЕ да 

започне работа за промяна на европейската директива за обществените 

поръчки и желае професионалните организации на страните – членки, да 
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започнат консултации със своите евродепутати, за необходимостта, целта, 

смисъла и ползата в обществения интерес на предлаганата промяна.“ 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Ако някой иска някакви 

коментари по това предложение? 

Арх. Бакалова казва, че това на всяка цена трябва да стане. 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 260 делегати: "за"- 229, "против" – 18,  

"въздържали се" - 13.   

Предложението се приема. 

Моля за следващото предложение. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Следващите предложения са свързани с 

провеждането на ХХ-то Общо събрание на КАБ. Предложение на РК-

София-град: 

„ХХ-то Общо събрание на КАБ да се проведе в гр. София в 

съответствие с местонахождението на централните органи на управление и 

доказаната най-ниска цена за провеждането му.“ 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, коментари по това 

предложение? 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Все още не е доказано, между 

другото, че е най-ниска цената. Досега от всички години, най-ниска беше, 

когато беше еднодневно събрание и нямаше нощувки. Имайте предвид, че 

изборно събрание с две нощувки няма как да стане, а с Управителния съвет 

и други органи ставаха три нощувки. В крайна сметка Управителният 

съвет винаги избира най-ниската цена от наличните за съответните дати. 

Така че може да се окаже, че София има наистина най-ниска цена и тогава 

ще бъде избрана София. Но, ако има друга, по-ниска цена, винаги ги 

калкулираме и с командировъчните. Тогава няма някаква логика да 

избираме София сега при положение, че няма никакво доказателство, че 

най-ниската цена е в София. 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря Ви, арх. 

Баровски. 

Някой друг?  

Аз само да добавя. Когато започна нашият мандат през 2016 г., аз 

бях твърдо убеден, че в София ще са най-евтините общи събрания, защото 

половината членска маса е там. Няма да има нужда да пътуват, няма да има 

нужда от нощувки, командировъчни и т.н. Но, когато започнахме да 

събираме оферти още за първото Общо събрание, се оказа, че хотелите са 

по-скъпи, залите са по-скъпи и въпреки пътя на цялата Регионална колегия 

– София – град, и София-област, които са също в София, с нощувките, с 

транспорта и с изхранването е по-евтино да сме на такова място. Но това е 

въпрос на оферта. Аз просто го казвам като факт, защото аз също бях 

убеден, че в София ще е най-евтиното. 

Заповядайте, арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Направете справка с протокола от ХVІІІ 

Общо събрание, където председателят тогава – арх. Игнатов – каза, че това 

е най-евтиното събрание и в този смисъл това е доказано заедно с другите 

аргументи – че няма да има командировъчни и транспортни разходи.  

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз само да добавя. То беше 

еднодневно и с безплатна зала, която арх. Игнатов беше уговорил. Така че 

доста разходи се бяха съкратили при това мероприятие. 

Има думата арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз същото исках да кажа. Точно 

така е – еднодневно събрание и заради архитектурното изложение. Нямаме 

никаква гаранция, че ще имаме безплатна зала за бъдещото общо събрание 

и ще има архитектурно изложение точно тогава, когато се реши да бъде 

събранието, а и нощувките ще бъдат по-евтини. 

Тоест, абсолютно несъизмерими са офертите. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря на арх. Баровски. 
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Заповядайте, арх. Хаджимарински. 

АРХ. НИКОЛАЙ ХАДЖИМАРИНСКИ: Колеги, аз лично не 

смятам, че ние трябва да избираме офертата за най-ниска цена на събрание, 

къде ще ни излезе най-евтино събранието. Ако искаме да имаме някакъв 

имидж в обществото, според мен ние трябва да залагаме на добре 

организирано събрание, добра леглова база и съпътстващи събранието 

функции и елементи. Тоест, моето мнение е, че не е правилно да избираме 

къде да си направим събранието с аргумента, че трябва да е най-ниска 

цената. 

Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря Ви, арх. 

Хаджимарински. 

Арх. Бакалова иска думата. Заповядайте, арх. Бакалова. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Уважаеми колеги, съгласна съм, че 

би било добре да бъдем в едно чудесно, представително луксозно място, 

отговарящо на престижа на професията ни. Само че едно Общо събрание – 

миналогодишното примерно – струваше 130 000 лв., колкото отделихме 

първата година за трите ресора за цяла година. За 2017 г. трите ресора за 

целева дейност похарчиха по-малко, отколкото едно Общо събрание в едно 

по-хубаво място като миналата година. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: И аз да добавя, тъй като, ако пък 

отхвърлим това предложение, тогава Общото събрание ще ни забрани да е 

в София.  

Аз призовавам вносителите просто да го оттеглят и да оставят 

Управителният съвет да си реши къде да бъде. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Вносителите имат ли нещо 

да кажат или да минаваме към гласуване?  

Арх. Аврамов има думата. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: И аз ще поставя едно условие, както Вие, 

арх. Баровски. Нека арх. Добромир Генов да оттегли последващите две 

предложения, защото те изземват функциите на Управителния съвет – 
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„Общите събрания на Камарата се свикват от Управителния съвет.“ В този 

смисъл ако арх. Генов оттегли предложението си, и аз ще оттегля моето 

предложение. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Генов, има отправена 

покана към Вас да оттеглите следващите предложения, за да се оттегли 

предишното? 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Уважаемата Комисия по решенията е 

преформулирала моето предложение така, че то въобще не съответства на 

това, което съм дал в писмен вид. Нали разбирате, че аз съм относително 

грамотен и няма как да формулирам такова изречение.  

Моето предложение беше комисия от членове на Управителния 

съвет с юрист да намерят правното основание във връзка с мандатността 

на органите за управление на нашата камара, да направят така, че да 

избегнем провеждането на две събрания годишно, защото това са излишни 

разходи, безумни от счетоводна гледна точка. Това беше моето 

предложение. Това се случва веднъж на три години, веднъж на четири 

години, но се случва. Това са стотици  хиляди левове, хвърлени – за мен – 

в канализацията. Така че моето предложение не беше така формулирано. 

Съжалявам. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Вие имате няколко предложения? 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Говоря за едно от двете. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Вие имахте няколко предложения.  Ще 

прочета директно. 

„Относно предложение за приемане на решение на това Общо 

събрание за избор на комисия за изискване на аргументирано предложение 

за решение на следващо Общо събрание на КАБ  съгласно чл. 61, ал. 4 от 

Устава на КАБ за избор на локация.“ 

Какво значи „локация“.? 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Това, което го четете, няма нищо 

общо. Вие четете моето второ предложение – за избор на комисия. За какво 

става въпрос? Уважавам колегите от САБ, но не е приемливо, ние вече 16 
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години – това го казах и вчера – да бъдем под наем. Крайно време е вече да  

имаме офис.   Ние не знаем кой ще бъде следващият. Мандатът на арх. 

Булев, ще изтече. Не знаем следващият дали ще бъде отворен към нас. Е, 

какво, след три години пак ли ще се местим? Плюс това не знам договорът 

с чешкия клуб кога ще изтече. Ще плащаме ли неустойки там, ако се 

изпълни  това безумно решения, което приехме преди малко, защото имаме 

подписан договор.  

Моето предложение беше: „Комисия от Управителен съвет, пак с 

юрист “да изготвят технически  изисквания  за оферти към продавачи на 

недвижими имоти. Да се изберат една – две – три оферти, които на 

следващото Общо събрание месец май да се приемат за гласуване, понеже 

разходите за дълготрайни материални активи се одобряват от Общото 

събрание. Те се предлагат от Управителен съвет, но ние трябва да ги 

одобрим. Ние трябва да изберем локацията. Но тя няма нищо общо с този 

ред, който е показан горе. Горният ред касаеше комисията за избор на 

начин да излезем от …. 

             АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Това е включено в т. 11. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Това са две отделни предложения на 

два отделни листа. Как сте ги събрали заедно? 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Следващата точка е т. 8: „КАБ да избере 

комисия, която да направи аргументирано предложение до ХХ-то Общо 

събрание на КАБ като приеме технически параметри, необходимите 

средства от бюджета на КАБ за закупуване на недвижим имот, необходим 

за…... условия на Централата на КАБ.“ 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Така, да. Нали виждате, че това няма 

нищо общо с изход от правния абсурд да правим по две събрания на 

година. Няма нищо общо с това, както горе е формулирано. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Да, да. Това е съвсем 

различно предложение. Това, което Вие сте предложили и това, което 

виждаме на екрана, са съвсем различни неща.  
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Аз предлагам с член на комисията да уточните нещата. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Извинете, колега. Предлагам да 

гласуваме това, което аз съм предложил, а не това, което е изписано на 

екрана. 

  АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може ли една корекция? Аз 

мисля, че проблемът на арх. Аврамов и нашия – дори, като гледам – не е по 

смисъла на предложенията, защото във всяко едно има смисъл. Проблемът 

е в това, че формулировката Общото събрание на КАБ да избере комисия, 

тоест, цитираме тук, е при положение, че това е в прерогативите на 

дейността на Управителния съвет.  

АРХ.  ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз това предлагам. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да, но като кажете „Общото 

събрание да…“ и Управителният съвет да създаде комисия, тогава мисля, 

че и арх. Аврамов няма да има проблем с тези решения. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Моето предложение е, че ние сега 

решаваме да ви задължим да направите тази комисия и до май месец да 

имаме решение на въпроса. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да, това го говорих с Вас лично и 

аз съм ОК. Въпросът е, че формулировката Общото събрание да направи 

комисия….... 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: А, не, не. Дайте да прочета 

предложението. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Комисията е за избор не на 

локация, а…. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Тя е за избор на технически 

параметри. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Комисията трябва да каже 

как да станат общите събрания по едно на година, а не да се дублират. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да, как да се излезе от правния 

абсурд. 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това е съвсем различно. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Извънредните събрания са за 

извънредни ситуации. Приемане на бюджет всяка година не е извънредна 

ситуация. Нали така? Прав ли съм? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз ще помоля да гласуваме 

това,което сте предложили, което е съвсем различно. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Само че с друга формулировка. 

 Госпожо, моето предложение е, че някой трябва да излезе с 

мотивирано предложение, а не ние тук да го формулираме в залата – как да 

се излезе от този казус – да не правим по две събрания на година на всеки 

три и четири години. Догодина няма да има две събрания. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Понеже предложението на 

арх. Аврамов беше така, както е формулирано на екрана Вашето 

предложение, Вие да го оттеглите, за да може и той да си оттегли неговото, 

защото двете си противоречат.   

А тъй като Вашето е съвсем различно като смисъл – сега разбирам – 

аз предлагам да гласуваме предложението на арх. Аврамов и да минаваме 

нататък, да гласуваме Вашите предложения по начина, по който сте ги 

дали. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз си оттеглям това предложение, 

понеже аз не съм го направил. Поддържам моето – Общото събрание да 

задължи Управителния съвет да избере такава комисия, която да намери 

начин да се излезе от ситуацията.  

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Аврамов, при това 

положение Вие оттегляте ли Вашето предложение? 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Чета дословно предложението на 

колегата. „Относно предложение за приемане решение на Общото 

събрание за избор на комисия за изготвяне на аргументирано предложение 

за решение на това Общо събрание за време на провеждане на редовните 

отчетни и отчетно-изборни Общи събрания на Камарата.“ 
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АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Смисълът беше, че тази комисия 

трябваше вчера да влезе като точка първа от дневния ред. Колега Баровски, 

нали така Ви казах? Обаче оттеглих това искане понеже не исках да 

затормозявам дневния ред. То се видя до какво се стигна. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Но при нас в този вид идва и ние в този 

вид го предлагаме. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Нали видяхте, че съм драскал с 

химикал, защото аз го бях разпечатал в къщи това. Тук нямах принтер. 

Вече новата редакция е „Общото събрание да задължи Управителния съвет 

да състави такава комисия, която до май месец догодина да имаме резултат 

във вид на оферти за локация и във вид на предложения за спиране на 

двете събрание на годината.  

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Разбирам, че има смислово 

разминаване в нещата. Затова ще помоля после да се конкретизират 

нещата. 

Има думата арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Поддържам си решението. Който иска да 

дойде в София, да заповяда. Ще бъде много приятно и интересно. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз предлагам да подложим 

на гласуване предложението на арх. Аврамов. 

АРХ. ……: Колеги, много ви моля, процедурно. Вносителите на 

предложения за решения …. те са все пак решения на Общото събрание. 

След малко ще останете без Общо събрание. Малко по-оперативно. 

Програмата на събранието беше до 15,30 ч. Някои от колегите трябва да си 

тръгват, става тъмно, мъгливо и т.н. Моля ви! 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, в момента е 15,37 ч.  

Официално сме след времето за приключване. Не знам колко предложения 

има до края. 
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АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Седем. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Да ги прегледаме, докато 

все още имаме кворум. А който си е планирал да тръгва, естествено вече не 

можем да го задържим. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: До 16,00 ч. е обявено събранието. 

Така че имаме още почти 25 минути. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Моля, гласувайте 

предложението на арх. Аврамов – следващото Общо събрание да се 

проведе в София. 

Гласували общо 216 делегати: "за"- 61, "против" – 115, "въздържали 

се" - 40.  

Предложението не се приема. 

Моля да минем към следващото предложение. 

Кворумът е 178 делегати. Това е минимумът, под който, ако паднем, 

трябва да приключим Общото събрание. Така че моля към следващото 

предложение за решение. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Това са предложенията на арх. Генов. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  По-добре да преминем към 

следващите, за да могат тези да се доуточнят като текст. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Добре. Преминаваме тогава към 

предложения на арх. Железов. 

„Общото събрание на КАБ задължава Управителния съвет на КАБ 

да отдели времеви, финансови и други ресурси с цел въвеждане 

техническо-законово-нормативно на системи за електронно предаване и 

процедиране на инвестиционни проекти.“ Той го внесе със съответните 

мотиви и обосновки. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Само да кажа, че това е 

може би дейност, която би трябвало да се стартира след следващото Общо 

събрание. Ако някой иска да се изкаже, ако не, да преминем към гласуване. 
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АРХ. …….: Само един въпрос. Вносителят има предвид това да 

става задължително за в бъдеще или просто опция за предаване.  

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Би трябвало да е опция. 

АРХ. ЖИВКО ЖЕЛЕЗОВ: Това предложение № 12 е свързано и 

със следващото предложение - № 13. 

АРХ. ТАНЯ ВЪЛКАНОВА: Електронно предаване! Имаме ли 

идея какво значи това? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Точно тази комисия може 

би ще определи какво значи електронно предаване. Аз, доколкото 

разбирам, предложението е в това. 

АРХ. ТАНЯ ВЪЛКАНОВА: Кой на кого какво предава и т.н.? 

АРХ. …….: Колеги, това предложение е доста конкретно. А 

следващият въпрос поставя същата или подобна тема, но в един много по-

широк контекст, който мисля, че първо той трябва да бъде решен и тогава 

може да се коментира другото предложение. 

Така че, ако им размените местата, аз не знам комисията как ги  

подреждала, но ще бъде много по-логично. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Моля, гласувайте 

предложението на арх. Железов. 

Гласували общо 193 делегати: "за"- 77, "против" – 95, "въздържали 

се" - 21.    

 Предложението очевидно не се приема. 

Моля, следващото предложение. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Следващото е пак от същия колега и е 

сходно: „Общото събрание на КАБ задължава Управителния съвет на КАБ 

да отдели професионален, технически и друг вид ресурс с цел разработване 

и предлагане на законови нормативни промени за случайни разпределения 

на електронно подадени инвестиционни проекти за гледане и процедиране 

между ЕСУТ и на националната територия.“ 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Вносителят дали е тук да го 

разясни? 

АРХ. ЖИВКО ЖЕЛЕЗОВ: Щях да разясня. Предното 

предложение всъщност беше свързано с № 13. Ако бяхме приели да се 

създаде и да бъдат променени законите в бъдеще да има електронна 

система, примерно както има КАИ – подобна, която да има целия набор с 

изходяща информация и целия инвестиционен проект, който да се 

съгласува, тогава можем, както се разпределят дела, както работи НАП – 

на случаен принцип – така да се гледат тези проекти на случаен принцип и 

администрацията да няма форма за влияние над никого. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Бакалова има думата. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Уважаеми колеги, в тази посока 

беше проведен разговор с вицепремиера Томислав Дончев още, когато 

представяхме нашата идея за нова концепция за ……законодателство. 

Факт е, че идеята за електронна система се приветства много добре. Има 

възможност да я създадем, без да отделяме средства от Камарата на 

архитектите в България и тя въпреки всичко да се управлява от Камарата 

на архитектите в България, аз съм провела разговори с Банка ДСК и те са 

съгласни да отделят 400 000 лв. за създаване на такава система и имаме 

оферта, че ще струва даже по-малко при запазени ексклузивни права за 

ползване на информация за вътре за две години. Тоест, да знаем кой кога 

ще строи, за да могат да оперират техните кредити. 

Така че не е необходимо в момента това да се разработва. Няма и 

нормативна основа, за да го правим, в интерес на истината. Добре е да се 

върви към нормативна промяна. Системата не можем да я създадем, без да 

инвестираме лични средства. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Нищо не пречи да се 

стартира работата. 

Аз предлагам да преминем към гласуване. 
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„Общото събрание на КАБ задължава Управителния съвет на КАБ 

да определи професионален технически и друг ресурс с цел разработване и 

предлагане на законови нормативни промени за случайно разпределение 

на електронно подадени инвестиционни проекти за гледане, процедиране 

между ЕСУТ-и на националната територия.“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 213 делегати: "за"- 52, "против" – 124, "въздържали 

се" - 37.  

Предложението не се приема. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Следващото предложение, което дава 

малко повече яснота за предишните две предложения. То е на арх. 

Тодоров: 

„Общото събрание на КАБ решава да сформира работна група към 

ресор „Нормативи“, която да изработи изброените документи: проучване 

на добри международни практики, Концепция на КАБ за дигитализация на 

процесите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и 

строителството, Стратегия за реализиране на конкретни политики за 

управление на процесите на дигитализацията, пътна карта за реализация в 

краткосрочен и средносрочен план. Като първа конкретна стъпка в пътната 

карта да се опишат алгоритмите и да се изработи проект за задание за 

изработване на електронна система, обхващаща целия жизнен цикъл на 

строежите и по-специално фазата на тяхното разрешаване. Срок на 

изпълнение на тази точка: 30.03.2020 г.“ 

Съответно тук е дадено предложение за работна група в шестчленен 

състав: Петкана Бакалова, Борислав Игнатов, Стоян Тодоров, Петко 

Любенов, Николай Баровски, Мартин Христов. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Доста конкретно 

предложение. 

Моля за изказвания? Вносителят има думата. 
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АРХ. СТОЯН ТОДОРОВ: Колеги, аз реших да отправя този 

въпрос към Общото събрание, защото той е съвсем принципен въпрос. 

Така или иначе, дигитализацията върви, тя се случва около нас. Въпросът е 

ние как виждаме нашето място в дигитализацията. Искаме ли да бъдем 

част от нея или искаме да се противопоставяме на нея. Но, така или иначе, 

тя върви. В България с малко по-забавени темпове. В другите страни – с 

малко по-бързи. Ако чуете новините в Германия например, където аз 

повечето време живея, всеки ден се говори за дигитализация. Тук този 

въпрос някак си се отминава, а той всъщност е много важен въпрос. 

Според  мен е много важно Камарата да има виждане по този 

въпрос. Затова и аз поставих въпроса така общо, а не с конкретни 

предложения за отпускане на бюджети и т.н. Защото, първо, ние трябва да 

видим къде сме, къде е нашето място в процеса на устройствено планиране 

и проектиране и строителство, какво искаме до постигнем. Аз съм убеден, 

че дигитализацията съвсем скоро ще даде възможност да се пренареждат 

картите и ако ние не сме наясно какво искаме и какво е нашето виждане, 

просто ще пропуснем този шанс. 

Затова моля да подкрепите това предложение. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря Ви, арх. Тодоров. 

Арх. Костадинов има думата. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Колеги, това са чудесни 

предложения, но мисля, че са или много общи, или много абстрактно 

зададени. Исках да ви кажа, че към големите общини – София, Пловдив и 

други – вече общината финансира разработването на такива програми, 

които струват стотици хиляди лева. В Пловдив е възложено на БУЛПЛАН 

например да работят, те показват такава дигитализация, което е нещо 

чудесно. По-скоро нашето участие да бъде като съдружници, като 

консултанти и т.н., защото това са неща, които струват много пари. Да 

знаете!  Ние ще го приемем като предложение. 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Има думата арх. Игнатов. 

АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Аз смятам предложението за много 

добро и съвременно. Но, понеже беше споменато моето име, си правя 

отвод, за да не попреча пък на приемането на общото решение по принцип. 

Заповядайте, арх. Вълканова. 

АРХ. ТАНЯ ВЪЛКАНОВА: И аз искам да изразя подкрепата си за 

това предложение – вече по-конкретно от предишните. Само че в момента 

ние не можем да сме просто консултанти на различни предложения, трябва 

да има обща стратегия. Както може би знаете, и МРРБ изработва такава 

национална стратегия за пътна карта и дигитализация. Така че е хубаво, че 

искаме и ние да имаме собствена инициатива, но затова трябва да 

съгласуваме тези неща заедно. Но това е нещо, което от догодина, от 2020 

г. ще бъде задължително за обществени поръчки в Германия. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Точно така, да. Благодаря. 

Арх. Бакалова има думата. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: В подкрепа на това предложение 

бих искала да кажа, че ние получихме покана за подписване на 

меморандум между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството и Камарата на архитектите в България, Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на строителите в 

България и меморандумът е точно за дигитализация. С решение на 

Управителния съвет потвърдихме нашето съгласие. Така че този процес не 

само е стартирал, той върви сравнително бързо и, ако не искаме да останем 

отстрани да поставим нашите условия, как ще участваме в този процес, за 

да не останем изиграни накрая, е добре наистина да обърнем внимание. 

Така че аз гласувам и призовавам да подкрепим това предложение. 

Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря на арх. Бакалова. 

Аз предлагам да преминем към гласуване.  
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Ако мога и аз да кажа нещо, защото съм в групата. Единственото, 

което ме притеснява, е този срок 30.03.2020 г. А работата не е никак малка.  

Така че моля да преминем към гласуване. 

Арх. Тодоров оттегля срока. Тоест, ще гласуваме с корекция – без 

срока 30.03.2020 г. 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 214 делегати: "за"- 134, "против" – 54, "въздържали 

се" - 26.  

Предложението се приема. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз бих поканил колежката, която 

се изказа, да я включим и нея в групата. Може да стане и с решение на 

Управителния съвет. Да се чувства поканена, ако желае да участва в тази 

група. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Моля да преминем към 

следващото предложение. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Продължаваме нататък. Сега ще 

прочета едно предложение, което техниката не ни позволи да го качим 

горе, където му е мястото. Това е на арх. Марин Бакалов. Това е 

последното в списъка: 

„Член на КАБ, който е бил два последователни мандата в които и да 

е от органите на национално ниво на КАБ – Управителен съвет, Контролен 

съвет, Комисия по дисциплинарно производство – не може да бъде 

избиран за следващ мандат в тях.“ 

Аргументите са в писмо с вх. № 1120411/2019 г. и четири 

приложения. 

Писмото и приложенията са качени в сайта на КАБ. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз давам думата на адв. 

Йоцова. 

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА-СТОЕВА: Считам, че това предложение, 

ако бъде прието, ще измени със своята същност Устава на КАБ, което е 

недопустимо да се направи по такъв начин, гласувано от Общото събрание. 



294 
 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Бакалов има думата. 

АРХ. МАРИН  БАКАЛОВ: Категорично заставам зад тази теза. 

Случайно в аргументите, които имате в ръцете си, аз съм архитект, не съм 

юрист. Но чл. 51 изрично казва кой може да прави тълкувание и 

вследствие на всички тези неща, които съм предоставил на вашето 

внимание, в това число и решението на Върховния касационен съд и второ 

решение – черно на бяло това е казано, че е така. Неслучайно и вчера адв. 

Казармов в част от изказването си и в това, което цитира, цитира нещата в 

същата посока. Няма как колега, който е бил два мандата в който и да било 

от органите на КАБ, да продължава да бъде и в следващ мандат.  

Ако погледнем и закона, законът е казал, че органите на 

национално ниво са: Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по 

дисциплинарно производство. Ограничения има, но никъде в закона не е 

казано, че то е разделно за всеки един от мандатите. 

Така че в този смисъл считам, че ние можем да приемем това нещо, 

за да вървим напред. Освен законово, то е и – меко казано – неморално 

според мен. Благодаря за вниманието. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Има думата ландш. арх. 

Недев. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Колеги, предлагам да не 

се гласува това предложение, защото то противоречи на Устава на 

Камарата.  

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: И на кой точно член противоречи, че не 

мога да се сетя? Не противоречи на Устава въобще. Чл. 25 на Устава 

съвпада с чл. 15 на закона. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Тъй като имаме процедурно 

предложение да не се гласува, предлагам първо да гласуваме процедурно 

дали да го гласуваме това. Ето, и юристите потвърждават, че е процедурно 

решение. 
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АРХ. …….: Арх. Христов, преди малко имаше същия казус с 

предложението на арх. Аврамов. Ние гласувахме предложението на РК – 

София-град, и след това тази процедура „да не се гласува“ отпадна.  

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: И все пак като вносител ще ви прочета 

това, което е пред вас. „Чл. 51 от Закона за нормативните актове казва, че 

„задължително тълкуване на нормативен акт дава органът, който е създал 

акта.“ В нашия случай това е Общото събрание – при цялото ми уважение 

към колежката. 

Второто нещо, в момента който и да било, каквото и становище да 

изрази, то е точно толкова меродавно, колкото моето, колкото и на дамата, 

която стои отсреща. Така че при цялото ми уважение, няма причина да не 

бъде гласувано това решение, още повече, както казах, за мен е 

противозаконно друго решение в този смисъл. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Арх. Баровски има думата. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, ние нямаме проблем да го 

гласуваме това решение, както иска арх. Марин Бакалов, но то няма да има 

никаква стойност. Защо? Първо, защото такъв регламент би трябвало да се 

гласува като част от Устава с конкретен член или не. Тоест, това е 

формалната част на нещата. Ако е тип морално предложение, може би, да. 

Но колкото и да е морално, ако един човек има право да се кандидатира 

някъде, няма как Общото събрание да му отнеме това право, ако той има 

това право по закон. Реално това, което арх. Марин Бакалов представя, да, 

наистина още през 2016 г. двамата с него търсихме становища, аз тогава 

бях председател на Регионална колегия-София-град. Има четири 

становища, в които се казва нещо различно. Към момента имаме и 

становище от Комисията по правни въпроси към парламента, която също 

казва нещо различно. 

Тоест, формално към момента правен спор по въпроса има. Реално 

моето предложение е следното. Така или иначе, сега избори няма и не е 

нещо изключително фатално, за да го вземем сега като решение. Нека 

юристите на Камарата и с арх. Бакалов ще прегледаме още веднъж 
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становищата, ако трябва, ще се гледат още становища, но за изборното 

събрание ще бъде ясно да имаме юридическо, крайно становище – могат 

или не могат. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това е към Вас, арх. 

Бакалов. Ако сте съгласен, да оттеглите предложението и да се изгледа с 

юристите и да се предложи по-късно. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР  НЕДЕВ: Аз мисля, че това трябва 

да се гласува. Това, че Марин Бакалов замълча, когато в Контролния съвет 

– ето, гледам арх. Чепилев – се направи анализ на едно странно становище, 

ако забелязвате, казахме, че трябва да употребяваме такива думички, при 

което се каза, че някой по някакъв странен, не съвсем прецизен начин е 

взел – един написал, друг изфабрикувал – засега и аз ще замълча по този 

въпрос. Но това подсказва, че това, което аз предлагам, в момента е 

безспорно, вярно – поне това е според мен – и моето становище, както 

вашето или вашето, има абсолютно еднаква тежест. Защото органът, ако е 

закон – е парламентът и чл. 51а, ал. 2 казва, че то се обнародва по същия 

начин. Такова становище аз не съм виждал досега. 

И второто нещо е, че в момента, що се отнася до Устава, меродавно 

е решението на Общото събрание – нито на арх. Бакалов, нито на 

колежката-юристка. Така че при цялото ми уважение, настоявам да бъде 

гласувано. Каквото и да възприемете, това ще остане. Можем и да го 

отложим за след събранието, за другото събрание, но това няма да реши 

въпроса. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз предлагам да прекратим 

дебатите и да гласуваме първо процедурното решение на ландш. арх.Недев 

– ето това, което виждате. 

Арх. Сардарев има думата. 

АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: Само едно допълнение. Ако ние 

приемем това решение, сме в хипотезата да обезсилим много решения, 

които са взети от лица, които едновременно са били в Контролен съвет, 

след това са станали членове на Управителния съвет. Така че това ще бъде 
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доста голяма колизия. То трябва да се обсъди внимателно, да се види от 

кога ще влезе в сила в този смисъл, защото може и в момента да има 

такива лица. 

Така че вашето предложение ви предлагам да го подготвите за 

промени в Устава, когато само след три – четири месеца ще гледаме ново 

предложение. Благодаря. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Очевидно предложението не 

се оттегля.  

Арх. Николов има думата. 

АРХ. НИКОЛОВ: Аз имам един въпрос към юриста. Когато едно 

решение не е част от дневния ред, каквото и да решим, нали в търговския 

регистър то няма да бъде признато? Ние можем да гласуваме само точки, 

които са залегнали в дневния ред. Това не ми е ясно. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това са предложенията, 

които са дошли като предложения за решения.  

АРХ. НИКОЛОВ: Това не е записано в дневния ред. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  То не е записано, но ние ги 

събирахме и всички тези предложения, които четем сега, това са 

предложения, постъпили по време на Общото събрание и би трябвало да са 

за дейност,…. 

АРХ. НИКОЛОВ: Аз, доколкото знам, трябва да е в дневния ред, 

който се прави преди Общото събрание, а не самото Общо събрание да 

прави дневен ред. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това е точка „Решения на 

Общото събрание“. 

Аз предлагам да преминем към гласуване на процедурното 

решение. 

АРХ…….: Само искам да подсетя арх. Сардарев, че той също е 

подписал това становище – държа в ръцете си документа. Ето го, тук. Арх. 

Сардарев е подписал това свое становище. 
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АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: Не изразявам в момента нито „за“, нито 

„против“. Само изказах едно мнение, че може да предизвикаме много 

главоболия. Затова ви помолих да го адресирате. 

 АРХ………: Можем да го отложим, можем да го редактираме. 

АРХ. ЕМИЛ САРДАРЕВ: Аз не съм против. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Моля ви да спрем дебатите 

по време на гласуване. Предложението на арх. Марин Бакалов да не се 

подлага на гласуване. Тоест, ако гласувате „за“, няма да се гласува. 

Гласували общо 202 делегати: "за"- 145, "против" – 44, "въздържали 

се" - 13.  

Предложението да не се подлага на гласуване предложението на 

арх. Бакалов се приема. 

Може да се доработи и да се вкара като следващо предложение. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Тогава молбата ми е да се отложи, да се 

доработи и прецизира. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Следващото предложение! 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Колеги, останаха още три предложения. 

Не си тръгвайте. Разбрахте всички, че това е извънредно, просто го 

дръпнахме напред. Останалите точки си остават, тъй като технически беше 

невъзможно да го вкараме там, където му беше мястото в началото. 

Предложение от арх. Христина Петрова: 

„ХІХ Общо събрание на КАБ приема решение за отстояване на 

позицията съвместно със САБ, че конкурси за сгради, устройствени 

планове, паркове и ландшафтно устройство следва да бъдат обявявани 

първо на национално ниво, а при незадоволителни резултати – да се търси 

международно участие. Тази позиция да бъде представена пред всички 

държавни, общински и други институции в България, които оферират 

обществените поръчки, както и до големи частни инвеститори.“ 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря. Аз ще дам 

думата на адв. Йоцова за правно тълкувание. 

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА-СТОЕВА: Такова условие е 

дискриминационно и противоречи на Закона за обществените поръчки. Не 

може да се ограничава на никакво ниво участието в една обществена 

поръчка, било то национално, верско или както искате го разбирайте. Но 

това е ограничително условие и няма как да приемете такова предложение. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това предложение 

противоречи на закона. 

Моля да минем към следващото. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Отпада. 

Следващото предложение е от ландш. арх. Десислав Евлогиев и 

ландш. арх. Перчиклийски: „Общото събрание на КАБ да освободи от 

поста заместник-председателя на Управителния съвет и отговорник на 

ресор „Нормативи“ арх. Петкана Бакалова. Мотиви. Несправяне със 

задълженията, целенасочено разделение на колегията, липса на отчетност.“ 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Давам думата на арх. Петко 

Костадинов. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Уважаеми колеги, в моя 

осемгодишен стаж в заседанията на управителните съвети мога да кажа, че 

не познавам човек, който по-целенасочено, упорито и всеотдайно да е 

защитавал интересите на колегите. Това предложение се основава на 

личностната неприязън на ландшафтните архитекти към арх. Бакалова 

поради обстоятелството, че тя воюва за правото на архитектите да правят 

благоустройство. Дали е правилно или не, аз не мога да кажа. Но просто 

няма никакво основание в тези аргументи, които са изписани и гарантирам, 

че думите ми са прави, откровени и много добре познавам работата и на 

двата управителни съвета, които минаха. 

Благодаря ви. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря, арх. Костадинов. 
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Заповядайте, имате думата. 

АРХ. ГЕОРГИЕВ: Искам да подкрепите арх. Бакалова и ще ви дам 

аргументи в обратната посока. Аз като вносител и автор на …… в нейно 

лице видях човек, който да ги придвижи до входа на министерството. 

Чакаме само да ни отворят до 3 януари. Моля да я подкрепите. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря, арх. Георгиев. 

Има думата арх. Емил Попов. Заповядайте. 

АРХ. ЕМИЛ ПОПОВ: Във връзка с това, което казахте и Вие – 

смяна на заместник-председател не е в дневния ред и не може да бъде 

обсъждано. Това не е в дневния ред. Точка! 

Но тъй като имаше и редица атаки срещу арх. Петкана Бакалова, аз 

като един маргинален член на КАБ за първи път идвам и тази година за 

пръв път се сблъсках с Камарата и то по мой личен въпрос – за едни 

конкурс, за Медицинска академия, който беше проведен по безобразен 

начин и аз се обърнах към Камарата. Аз считам, че е консервативна 

организация и много често ръководството е било конформистки настроено 

към властта. И за пръв път в моята практика виждам как хора от Камарата 

откликнаха на този сигнал и когато сами установиха истината на това, 

което твърдя, те излязоха със становище. Тоест, Камарата показа „зъби“ за 

пръв път и считам, че това се дължи и на арх. Бакалова, и на арх. Мартин 

Христов, и на останалите членове от ръководството, а също така и на 

юрист Ушакова. Това никога не се е случвало досега – Камарата да покаже 

„зъби“. 

Ако има стратегическа цел да повдигнем нивото на колегията, 

авторитета й, по този начин, чрез правните механизми, това ръководство 

това прави. Не ме интересува ландшафтните архитекти какво си мислят. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз искам само да добавя 

мнението на юристите – че това предложение, ако се подложи на гласуване 

и евентуално се приеме, би довело до структурни промени в ръководството 

на Камарата и след това би трябвало да има и други точки в дневния ред. 

Според тях не е законосъобразно. 
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АРХ. ЕМИЛ ПОПОВ: И още нещо. Гледам млади хора. Буквално 

получих старческо умиление от енергични млади хора. Но за себе си от 

отчетох, че лично аз нямам тези качества, които те имат. Тоест, аз не мога 

да върша тази работа и няма кой да я свърши друг по-добре. Предполагам, 

че и повечето хора нямат тези качества. Когато се появят такива хора с 

желание, те трябва да бъдат подкрепени, защото те вършат работа. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря за подкрепата. 

Има думата ландш. арх. Рангелов. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Не знам за конкурса за 

Медицинска академия дали ще имам възможност да разкажа накратко. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Понеже свършва времето, 

хората вече искат да тръгват. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Колеги, ние сме наясно в 

каква ситуация е Камарата и аз в този контекст бих искал да призова 

колегите, които са отправили това предложение, да го оттеглят. Аз също 

съм на мнение, че арх. Бакалова върши работа. Това, което се случи вчера 

и днес, нека да бъде една обеца на ухото й. Не може да не сте забелязали, 

че събранието вървеше доста мирно, кротко до момента, в който арх. 

Бакалова взе думата, за да представи нейния ресор. Тогава настана пълен 

хаос. Наистина в Камарата започва да цари едно разделение на най-

различни принципи – София срещу провинцията, млади срещу стари, 

архитекти срещу ландшафтни архитекти, по-силни архитекти срещу по-

слаби архитекти. Нека да не допускаме това нещо. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря на ландш. арх. 

Рангелов. 

Последно имате думата и да прекратим дебатите и да гласуваме. 

АРХ. ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА: Съвсем накратко искам да 

напомня на колегите, които имат малко по-дълга памет, а не къса, каква 

беше Камарата преди да дойде това ръководство. Имали ли сме тогава ние 

инициативи за промяна на наредби, за промяна на закони, имали ли сме 
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такъв авторитет, какъвто вече започваме да отстояваме? Преди не сме 

имали. 

И още нещо, експедитивността, с която се правят сега събранията, 

няма нищо общо с онова, което беше преди.  

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря. Между другото, 

сме на път да изпълним абсолютно всички точки и да гласуваме всички 

предложения за решения. 

Заповядайте, последно, и да вървим нататък. 

АРХ. ДЕСИСЛАВ ЕВЛОГИЕВ: Всъщност по начина, по който се 

водят тези политики, че всъщност с голяма агресия се подхожда. Ако ни 

скарат ландшафтни архитекти и архитекти, с геодезисти, с КИИП да се 

скараме, с всички да се скараме, госпожата с нейната агресивна политика 

изгори всички мостове. Всъщност с кого ще работим след това? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Аз предлагам да преминем 

към следващото предложение. Това да не го гласуваме, защото според 

юристите е противозаконно. 

АРХ. ХРИСТО ВЕНКОВ: Минаваме към следващото 

предложение – от арх. Десислава Йовчева: „Регистрираните делегати, 

които са гласували не по-малко от 70 процента от предложените въпроси, 

до 9/10 астрономически часа по-късно, да се водят служебно неявили се, 

като също така да заплатят пълната сума на престоя.“ 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Това е доста репресивно. 

Някой нещо да коментира по това? 

Арх. Велев има думата. 

АРХ. ЕВГЕНИ ВЕЛЕВ: Делегатите са се регистрирали. Дали те ще 

гласуват или не, това е въпрос на техен морален избор. Никой не може да 

ги накара насила да натискат бутончетата. Няма смисъл от такова нещо, от 

тази репресия. 
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ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Така е.  Благодаря. 

Заповядайте. 

АРХ….. … : Аз искам да изложа един друг аргумент, не в този вид. 

Да ви предложа, ако нито веднъж не са гласували, като аргументът е 

следният. Нашата работа тук е да свършим нещо и с гласуване да го 

свършим това нещо. Щом нито веднъж не са гласували, значи те не са си 

свършили работата, за която са дошли. Ако нито веднъж не са гласували, 

тогава да възстановят разходите. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Да го преработим ли това 

предложение или първо да го гласуваме  и после да предложим Вашето 

предложение за гласуване? Между другото, тези, които не са нито един 

път гласували, сигурно ще са около 30, защото предния път имахме 310 

гласували.  

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз искам да опонирам на колегата 

Велев. Законодателят е дал три възможности  и според мен дори не може 

да се говори за морално задължение на делегат, изпратен от някъде – 

предполагам, че няма живущи в района на хотела – без да вземат 

становище по въпроса, който се гласува в даден момент. Трите опции 

според мен задължават всеки от нас да натисне по неговото вътрешно 

убеждение определения бутон – 1,2 или 3. Тези, които не са натиснали 

нито един път някой от трите бутона, според мен трябва да се приложи 

това, което е написано на дъската за тях. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Тук има само един коментар 

от юристите, че това предложение не можем да го приложим за това Общо 

събрание. Ние можем да го предложим да бъде като правило за следващото 

Общо събрание, защото сега е малко свършен факт и не е законосъобразно. 

Така че аз предлагам да го подложим на гласуване и да бъде в сила 

от следващото Общо събрание. 

Заповядайте, арх. Иванов. 
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АРХ. МАРТИН ИВАНОВ: Само накратко. Този софтуер за 

гласуването, доколкото знам, може да извади някаква статистика – не 

веднага, но примерно на следващото Общо събрание можем да видим кой 

колко пъти е гласувал. Мисля, че не е трудно. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Имаше и някакви 

технически проблеми, между другото. 

АРХ. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Искам да попитам следното. Дори 

това да се гласува и дори да се видят тези хора, има ли сценарий, при който 

някой връща някакви пари? 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Ето сега арх. Игнатов ми 

обърна внимание чисто технически, когато се прекрати гласуването, някой 

може да не е натиснал още, но да е в залата.  

Предложението е това да влезе в сила от следващото Общо 

събрание. 

Арх. Христов последно. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Една реплика. Понеже аз съм един 

от хората, който държи…..Имаме решено в момента, че ако до 16,00 ч., 

когато ще бъде закрито заседанието, тези, които не присъстват, трябва да 

си поемат някаква отговорност. Тоест, така или иначе, ние имаме някакъв 

регламент за присъствие. Но не можем да налагаме регламент за 

негласуване. Всеки има право да не гласува. Ако той желае да провали 

самото гласуване, никой не може да го задължи да гласува. Ако той не 

участва в гласуването и по-малко от 50 процента са гласували, той може да 

провали гласуването. Не може да задължавате хората да гласуват. Можем 

да ги задължим да присъстват, но не и да гласуват. 

Благодаря за вниманието. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Да, това е правилно. Но 

точно с това решение ние ще ги задължим да вършат това, за което са 

дошли реално. 

Арх. Банов, заповядайте. 
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АРХ. БАНКО БАНОВ: Аз мисля, че спокойно може наистина това, 

което казаха колегите – да се отчете кой не е гласувал нито веднъж и тези 

имена да бъдат публикувани в сайта на Камарата с молба повече никога да 

не бъдат избирани за делегати. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Благодаря Ви, арх. Банов. 

Минаваме към гласуване. Моля, гласувайте. 

Арх. Бузев, заповядайте. 

АРХ. ВИКТОР БУЗЕВ: Искам само да кажа, че негласуването и 

присъствието в залата също е отношение към събранието и към взимането 

на решение. Защото чрез постигане на кворум или не също се определят 

някои решения. 

ПРЕДС. АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Моля, гласувайте. 

Гласували общо 165 делегати: "за"- 43, "против" – 96, "въздържали 

се" - 26.  

Предложението не се приема. 

Това беше последното от предложенията за решения на Общото 

събрание. Приключихме с дневния ред. 

Закривам ХІХ Общо събрание на Камарата на архитектите в 

България. 

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)     

     

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

       Арх. Борислав Игнатов 

 

       Арх. Николай Баровски 

 

       Арх. Мартин Христов  
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